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Slovo starostky

ˇ

středí již dne 27.2.2007 (!), tedy Opět se vracím k Františku 
dávno před tím, než se naše zastu- Palackému a pokud mohu pa-
pitelstvo mohlo problémem zabý- rafrázovat jeho povzdech ze 
vat (Rada MČ Praha - Ďáblice se spisku „Idea státu Rakouského“ 
Ministerstvu životního prostředí z doby, kdy už bylo jasné, že 

Na posledním zastupitelstvu, vyjadřovala  dne 19.3.2007).  Rakousko se rozdělí na dvě čás-
které se konalo dne 28.3.2007 se Český historik a národní budi- ti, tak bude platit "Byli jsme 
debatovalo o možném rozšíření stá- tel František Palacký kdysi při před skládkou, budeme i po ní?"
vající II. etapy skládky odpadů o formování Rakouska Uherska Poslední informace na zá-
jednu sekci. Pominu-li vystoupení prohlásil známou větu „O nás bez v ě r  m é h o  z a m y š l e n í .  
zástupců A.S.A., kteří byli přizváni, nás“. Naskýtá se otázka, zda v Zastupitelstvo MČ Březiněves, 
aby odpovídali na dotazy zastupite- současném ďáblickém zastupi- převážně na jejichž katastru má 
lů i veřejnosti, nelze přehlédnout telstvu členové sdružení ODS údajně ležet zamýšlená III. eta-
místy až vášnivé debaty vyvolané věděli o rozhodnutí primátora pa  sk ládky,  schvá l i lo  dne  
zástupci místní členské základny (resp. Rady hl. m. Prahy) a záro- 27.4.2007 svým usnesením  
vládní ODS, ohledně uspořádání veň jednoho z nejvyšších před- návrh změny územního plánu 
referenda či jiného způsobu prů- stavitelů své strany. Populisticky za účelem rozšíření stávající 
zkumu veřejného mínění v obci prá- mystifikovali ďáblické občany, skládky pro III. etapu.                             

                               Tomáš Engelvě ve věci potenciálního rozšíření že rozšíření skládky se dá ovliv-
                                       skládky. Nejde ani tak o formu prů- nit či zabránit nebo naopak nevě-

zkumu veřejného mínění či polože- děli nic o rozhodnutích svých vo-
ní vhodné otázky pro místní refe- lených zástupců. Potom si každý 
rendum (odhad nákladů na uspořá- občan může dělat obrázek sám o 
dání referenda je cca 150-200 tis. komunikaci mezi řídícími slož-
korun), ale spíše o smysl pořádání kami ODS a členskou základnou. 
zákonného referenda a utrácení Přece je nemožné se rozhodovat 
obecních prostředků v době, kdy mezi tím, zda jsem prioritně ďáb-
kladné vyjádření k rozšíření II. eta- lický občan nebo napřed člen 
py dal primátor Prahy MUDr. Pavel ODS či jiné politické strany a te-
Bém Ministerstvu životního pro- prve potom normální člověk. 

Referendum 
ke skládce ?

né přiznat, že rekonstrukce už veřejného mínění. ručila prozatím usilovat o opětné 
byla potřeba a bylo načase něco Výbor Regionální rady regi- podání žádosti, abychom se posléze 
pro to udělat. A o tom, že i hospo- onu soudržnosti Praha zařadil neocitli v situaci zbouraného objek-

Dovolím si navázat na minulé dy a hospůdky patří k životu, ne- tento projekt, respektive I. stu- tu hospody bez další následné vý-
číslo zpravodaje a odpovídat na další lze polemizovat, proto se záměr peň projektu, jako náhradní, ač- stavby celého areálu. 
dotazy našich občanů. Konkrétně se schválil. koliv splnil všechny předepsané Vzhledem k tomu, že pro další 
moje odpověď týká restaurace „Na Vynaložené finanční pro- náležitosti a dostal i své regis- období v programu JPD nejsou vhod-
Květnové", kde v posledních týd- středky samozřejmě podléhají trační číslo. Důvodem byl nedo- ná témata, na která by bylo možné 
nech probíhá rekonstrukce. přísné kontrole ze strany naší statek finančních prostředků, náš projekt aplikovat, považujeme 

Zastupitelstvo ještě v minulém MČ. které byly k dispozici a hodnotí- za rozumné pojednat celý záměr ji-
volebním období rozhodlo realizo- Kromě této restaurace vlastní cí komise upřednostnila jiné pro- nak. O konkrétním řešení bude jed-
vat potřebné stavební úpravy a mo- naše městská část ještě hospodu jekty. nat zastupitelstvo a veřejnost bude 
dernizaci vybavení dle platných no- „U krále Holce“, která vznikla po Proto rada naší MČ nedopo- informována.                                               

                                                    starostka        rem v režii nájemce pana Lomoze. revoluci z bývalého „Domu pio-
                                                   Zároveň byla uznána výše předpo- nýrů“. I tento objekt byl postaven 

kládaných finančních nákladů (do 2 občany Ďáblic a také dozrál do 
                   mil. Kč) na tuto akci s tím, že panu stadia, kdy je třeba uvažovat o 

Lomozovi bude naše městská část nutných stavebních úpravách či 
jako pronajímatel a majitel objektu demolici a výstavbě nového do-
garantovat právo provozovat určitou mu. Také o tomto bylo v minulém 
dobu (cca 20 let) toto restaurační volebním období uvažováno a po 
zařízení. Jen bych chtěla připome- rozhodnutí našeho zastupitelstva 
nout, že tato budova byla postavena bylo požádáno o finanční pro-
kdysi v rámci „Akci Z“ občany Ďáb- středky z programu JPD 2 (fondy 
lic jako hospoda a zvláště staroused- Evropské unie) na výstavbu poly-
líci lpí na zachování dalšího provozu funkčního zařízení dle projektu, 
právě jako hospody. který byl zpracován na návrh naší 
Bez kritiky ke kvalitě stavby je nut- MČ s přihlédnutím na výsledek 

Vážení občané,
v poslední době zaznamenává-

me mnoho dotazů na současnou 
aktivitu společnosti A.S.A. v sou-
vislosti s výstavbou tzv. 26. sekce 
skládky a na její podnikatelský 
záměr po ukončení II. etapy sklád-
ky Ďáblice.

Úvodem bych vás rád sezná-
mil s důležitými mezníky v provo-
zu skládky a vysvětlil pojmy 26. 
sekce a III. etapa skládky, aby 
nedocházelo k jejich záměně. ... 

(pokračování naleznete na str. 2)

A.S.A.
foto: archiv
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Rada MČ Praha - Ďáblice

jejímiž předměty darování jsou:
a) dárce firma EKOSPOL, a.s.: 
1)  s tavba komunikace včetně       
odvodnění a dopravní signalizace 
umístěné na pozemcích  p.č. 

2) pozemky p.č. 1729/120 o výměře  (pro 
2 2664m ; p.č. 1729/286 o výměře 3m  informaci občanů vybíráme 

2
některé nejdůležitější body z 9. a p.č. 1729/287 o výměře 93m  
jednání rady) b) dárce Ing. Jiří Holec:
! souhlasila s předloženým  ná- 1) pozemky p.č. 1729/119 o výměře 

2     vrhem rozpočtového opatření            2159m a p.č. 1729/285 o výměře 
2     č. 1 na rok 2007 135m a p.č. 1729/350 o výměře 

2
! souhlasila s předloženými 92m  , vše v k.ú. Ďáblice

                        zpracoval tajemník ÚMČnávrhy darovacích smluv, 
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Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro výstavbou veřejné telekomu- - TV Ďáblice, etapa 0005-
informaci občanů vybíráme ně- nikační sítě stavba „PH8, odvodnění Ďáblic, které se 
které nejdůležitější body z 8. jed- Ď á b l i c e ,  Š e n o v s k á  týká výstavby kanalizačního 
nání rady) I,12RD,P-043-2-1148", které sběrače a dostavby i rekon-

jsou zapsány na LV 860 a strukce stávající stokové sítě ! souhlasila s uzavřením smlouvy 
svěřené do správy MČ Praha na pozemcícho smlouvě budoucí o zřízení 
- Ďáblicevěcného břemene k pozemku p.č. 

1747/1 v k.ú. Ďáblice dotčeného ! souhlasila s umístěním kon-
výstavbou telefonní přípojky pro tejneru charitativního projek-
nový bytový dům společnosti tu sběru použitých oděvů u 
Hořínecká s.r.o., který je zapsán parkoviště před radnicí, kde 
na LV 860 a svěřený do správy je dobrý přístup pro vozidlo, 
MČ Praha - Ďáblice které zajišťuje tuto službu a 

kontejner bude snímán kame-! souhlasila s uzavřením smlouvy 
rami z úřaduo zřízení věcného břemene k 

pozemkům p.č. 481 a p.č. 485/1 ! souhlasila s uzavřením smluv 
dle PK v k.ú. Ďáblice dotčených o výpůjčce na stavbu č. 0133 

1732/1;1729/119; 1729/120;
1729/348; 1729/349; 1729/350
1729/285; 1729/286 a 1729/287

                      : p.č. 194/20, 
734, 761, 850 a p.č. 458/1

ˇ

oploceného areálu dnešní skládky. lujeme předložit několik číselných Společnost A.S.A. je vždy ochotna 
V žádném případě se v tomto přípa- údajů: s vedením vaší MČ jednat a seznamo-
dě nejedná o tzv. III. etapu skládky. ! Celkové množství uloženého vat vás prostřednictvím zastupitelů se 

Hlavním účelem je umožnit odpadu na skládce A.S.A. Ďáb- všemi aktivitami, které se odehrávají v 
městu ukládat komunální odpady lice za rok 2006:  blízkosti vašeho bydliště.

Obecně pojem „etapa“ v termino- na skládku minimálně do roku     368 236 tun Plně si uvědomujeme určité nega-
logii skládek označuje buď celé těleso 2010. Pro obě městské části, tj. MČ ! Z celkového objemu odpadu, tivní dopady na vaši městskou část. 
skládky popř. vymezenou část tělesa. Ďáblice a MČ Březiněves nezna- uloženého na skládce Ďáblice v Jsme připraveni nabídnout občanům 
Z hlediska stavebních prvků je každá mená 26. sekce nijak výrazné vyšší roce 2006, bylo městem Praha zajímavé služby a zároveň se finančně 
etapa tvořena daným počtem sekcí zatížení než je současné ukládání (komunální odpad od obyvatel) podílet na kulturním, sportovním a so-
různých velikostí. V případě ďáblické odpadů. uloženo celkem: ciálním životě ve vaší MČ. Jsem velmi 
skládky se jedná o vnitřní prostor ob- Co se týče podnikatelských     68 910,3 tun odpadu rád, že můžeme spolupracovat s vašimi 
délníkového tvaru o rozměrech cca 40 aktivit v budoucnu, je třeba zdůraz- ! Z celého uloženého množství zastupiteli a společně řešit mnoho pro-
x 320m. Do každé této sekce se v na- nit, že již před rokem 2000 společ- odpadů odevzdala A.S.A. sklád- blémů, týkajících se každého z vás. 
šem případě ukládá cca 250 000 tun nost A.S.A. hledala novou lokalitu, ka Ďáblice magistrátu hl. m. Věřím, že pokud existují připomínky k 
odpadů. která by nahradila skládku v Ďábli- Prahy za zákonné poplatky  cel- naší práci, že se přes zástupce vaší MČ 

Skládka Ďáblice se v současné cích v době po ukončení činnosti na kovou částku ve výši: dostanou k nám, abychom na nich moh-
době skládá ze dvou projektových e- této skládce. V roce 2000 koupila     54 282 372,- Kč li pracovat k oboustranné spokojenos-
tap. Etapa č. I byla provozována v le- společnost A.S.A. od dánské spo- ! MČ Březiněves z této odevzda- ti. 
tech 1993 - 2003 a byla vyprojektová- lečnosti DANWASTE 99% akcií né částky obdržela v roce 2006 

3 společnosti Regios a.s. Jak jistě od MHMP částku ve výši: na na celkovou kapacitu 1 700 000 m  
víte, tato společnost vlastní a pro-     cca 5 000 000,- Kčodpadů. Stávající II. etapa (lokalita 
vozuje skládku v obci Úholičky na ! MČ Ďáblice obdržela v roce přímého návozu odpadů) byla vypro-

3 severovýchodě od Prahy (cca 15 2006 od MHMP částku ve výši: jektována na kapacitu 1 800 000 m  
km od Prahy). Na tuto lokalitu se cca 10 000 000,- Kčodpadů. Projektově byla zahájena již v 
dnes naváží odpady ze západní čás- pozn.: zákonné poplatky se za od-roce 2002 a její provoz je předběžně 
ti Prahy. Společnost  A.S.A. již del- pad od obyvatel Prahy neodvádí, schválen do roku 2013. Nicméně, z 
ší dobu hledá lokalitu k výstavbě dále se neodvádí zákonné poplatky množství odpadů, které se na skládku 
řízené skládky, která by měla do- za uloženou zeminu a stavební suť, v posledních letech vozí (cca 360 tis. 
statečnou kapacitu i pro zbývající které tvoří až 35% hm. z celkových tun/ ročně), můžeme usuzovat, že 
části hl. m. Prahy. V současné době dovezených tun.ukončení II. etapy bude rozhodně dřív 
je vytipováno několik lokalit na- Na základě současného vývo-než je výše uvedený rok 2013.
cházejících se v celkové vzdále- je se dá předpokládat, že výše zá-Všichni si ještě pamatujeme na 
nosti do 25km od hranic hl. m. konných poplatků může v roce povodně v roce 2002, kterými bylo 
Prahy. Jednou z uvažovaných loka- 2013 dosáhnout částky až 900,-postiženo nejen hl. m. Praha, ale i obce 
lit může být i budoucí výstavba tzv. Kč/t (současná výše zákonných v blízkosti velkých českých toků. Naše 
III. etapy skládky, která by s největ- poplatků je 400,-Kč/t). Při této společnost k řešení následků této ži-
ší pravděpodobností projektově výši poplatků by skládka Ďáblice velné katastrofy přistoupila velmi ak-
navázala na současnou II. etapu. odevzdala MHMP cca 140 160mi-tivně a nabídla hl. m. Praha uložit vel-
Vzhledem k tomu, že tato III. etapa l. Kč. To vše za předpokladu, že kou část povodňových odpadů bez 
není dnes zanesena v územním plá- bude schválena III. etapa skládky poplatků na skládku v Ďáblicích a dal-
nu hl. m. Prahy, jednalo by se o vel- Ďáblice. V případě, že III. etapa ší množství odpadů pocházejících z 
mi složitý proces. V tomto procesu existovat nebude, zaplatí město povodní uložit za zvýhodněných ceno-
byste měli vy, jako občané MČ Ďáb- Praha za své odpady cca 80mil. Kč vých podmínek.
lice a MČ Březiněves, možnost a zároveň neobdrží ani výše uve-Povodně pak pro naši skládku zna-
vyjádřit  se k projektovým ná- denou částku za zákonné poplatky menaly zvýšení návozu odpadů o cca 
vrhům. K dnešnímu dni nebyla do- ze skládky Ďáblice.150 tis. tun oproti původnímu plánu. 
sud sepsána oficiální žádost na změ- V rámci zlepšení informova-Vzhledem k tomu, že nám odpady z 
nu územního plánu. Společnost nosti vás občanů si dovolujeme povodní zaplnily poměrně značnou 
A.S.A. vyhodnocuje vhodné loka- navrhnout, že byste byli pravidel-část kapacity na skládce, přišli naši 
lity z hlediska ekonomického, do- ně informováni přímo zástupci projektanti s řešením rozšířit stávající 
pravního a ekologického. Výše naší společnosti, a to např. na II. etapu skládky o jeden prostor, který 
uvedený legislativní proces je pro- stránkách obecního zpravodaje. pracovně nazýváme 26. sekcí (původ-
ces velmi časově náročný - od doby Tím by se předešlo zkreslování ně měla II. etapa skládky plánováno 25 
zahájení do doby jakékoli realizace skutečností a zároveň by to jistě tzv. sekcí). Tato nová 26. sekce je navr-
může trvat tři a více let. přispělo k vašemu lepšímu přehle-žena na pozemcích, které jsou ve vlast-

Pro vaši lepší orientaci si dovo- du o aktuálním dění.nictví naší společnosti a bude součástí 

Sdělujeme občanům Městské 
části Praha - Ďáblice, kteří platili 
poplatek za odvoz komunálního 
odpadu za 2.pololetí roku 2006 
složenkou, že mohou uplatnit nárok 
na příspěvek v pokladně Úřadu 
městské části v prodloužené lhůtě, a 
to do 30.5.2007.

Po uplynutí lhůty pro uplatnění 
nároku na příspěvek nárok propadá.

O prodloužení lhůty rozhodla 
Rada městské části na svém zasedání 
dne 30.4.2007.

Příspěvek bude vyplacen po 

 a občanského průkazu k 
ověření trvalého pobytu. Výplata 
bude zajišťována v úředních dnech, 
tedy v pondělí a ve středu.

Občanům v bytových domech 
bude příspěvek poskytnut v rámci 
vyúčtování služeb za příslušné 
období prostřednictvím vlastníka 
domu nebo pověřeného správce, 
který nárok uplatní rovněž předlože-
ním příslušných dokladů.

předložení dokladů o úhradě 
poplatku za první i druhé pololetí 
roku 2006

Příspěvek na odvoz 
komunálního odpadu

Finanční odbor ÚMČ

A.S.A.
(pokračování ze str. 1)

Ing. Libor Luňáček
prokurista

A.S.A., spol. s.r.o.
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ˇ ŠKOLA

Každým rokem na počátku jara probíhá zápis Ale druhý den ráno se děti ze Slůňat a 
nových dětí do mateřské školy. Je to pro celou jejich učitelky radovat nemohly. Svoji třídu 
školku veliký svátek, na který se těší děti i učitel- vůbec nepoznaly! Hračky rozházené, přehá-
ky. Školka se připravuje, aby se leskla a byla co zené, mnoho roztrhaných či rozbitých, do-
nejhezčí. Děti, které se těší na nové kamarády, konce i některé ozdoby ze stěn byly zničené. 
pro ně připravují malé dárečky na uvítanou. Učíme děti vážit si věcí a vážit si též práce 
Vybere se ta nejhezčí třída, kde bude zápis probí- své i těch druhých. Paní učitelky u zápisu 
hat, kam přijdou nové děti poprvé do školky. nemohly při sebelepší vůli všechny děti 
Proč? Chceme, aby se tu novým dětem i jejich uhlídat a tak se smutné děti ze Slůňat ptaly: 
rodičům opravdu líbilo. „Jak se to mohlo stát? Vždyť všechny děti, 

 Letos byla k zápisu vybrána třída Slůňat, které tu u zápisu byly, měly své maminky či 
kam chodí předškolní děti. Slůňata vzala tuto tatínky! Jak jim to rodiče mohli dovolit?“ To 
zprávu velice zodpovědně a s velikou péčí a bylo otázek! 
radostí se na tento den připravovala. A jak toto máme našim dětem vysvětlit 

Den před zápisem děti se svojí učitelkou my, učitelky? Také jsme velice překvapené a 
uklidily celou třídu, přerovnaly hračky (vybíraly smutné z toho, jak se za jediné odpoledne 
ty, se kterými si mohou hrát i nejmenší děti, aby může úplně pokazit to, co děti od nástupu do 
se jim nic nestalo), rovnaly věci v policích, v mateřské školy učíme.
kuchyňce, ve skříňkách. Na zeď si přilepily Odpoledne druhého dne děti ze Slůňat 
ptáčky a květinky, které malovaly, šatnu vyzdo- opět uklízely svoji třídu - třídily stavebnice, 
bily sluníčky, aby novým dětem bylo veselo rovnaly věci v poličkách, v kuchyňce, ve 
hned po příchodu. Do váz jsme daly čerstvé skříňkách. A smutně rovnaly rozbité věci na 
květiny, které děti přinesly, aby to u nás hezky jednu hromádku. Věřte, bylo toho dost. Kdo 
vonělo. to školkovým dětem nahradí? Na nové hrač-

Od 14 hodin v ten slavný den proudily davy ky zatím nejsou peníze. Ale o peníze vlastně 
rodičů s dětmi do školky, do naší třídy, k zápisu. ani tolik nejde. Zklamat dětskou duši je 
Měly jsme radost, že je o školku takový zájem. V mnohem horší…..
šatně si rodiče vzali potřebné formuláře a i se Proto prosíme všechny rodiče: „Učte své 
svými ratolestmi se přesunuli do třídy, kde si děti děti vážit si věcí, hraček, lidské práce, udržo-
spolu s rodiči mohly prohlédnout vybavení, vat pořádek. Když se to děti naučí, bude to 
pohrát si se školkovými hračkami a informovat jen k jejich dobru a k vaší i naší spokojenos-
se o všem potřebném. Zapsáno bylo celkem 56 ti.“

             Pavlína Markvartová, učitelka 4. třídy MŠ dětí.

Školní družina pracuje při místní Základní 
škole. Máme zde tři oddělení a v každém je za-
psáno přes třicet dětí. Pokud to jen trochu dovolí 
počasí, trávíme čas po vyučování s dětmi venku. 
Je-li opravdu ošklivo (prší, velký mráz, vítr), 
nezbývá než jít s dětmi do tříd. Tam vyrábíme 
různé výrobky, soutěžíme, malujeme, čteme a 
realizujeme další nejrůznější aktivity. 

Protože v naší škole pracuje hodně kroužků, 
které navštěvují také děti z družiny, musíme část 
odpoledne trávit v prostorách za školou, neboť 
odchody a příchody žáků z kroužků se střídají v 
krátkém čase. Je to pozemek školy, kde si děti 
hrají, honí se, kreslí křídami na dlažbu, a jiné. 
Myslím si ,  že to většina místních lidí  ví .  
Pozemek je volně přístupný a toho zneužívají 
někteří lidé k tomu, aby zde venčili psy. Psí výka-
ly nám tak hru zde znemožňují. Bohužel to není 
vše. Někteří lidé tento pozemek využívají do-
konce jako svůj záchod. 

Co k tomu dodat? Vážení spoluobčané, 
zamyslete se prosím nad výše uvedenými řádky. 
Věřím, že nikdo z nás určitě nechce, aby si děti 
hrály v takto znečistěném prostředí. 
            Olga Sládková, vedoucí učitelka školní družiny

V pátek 16.3. paní učitelky s dětmi ze 3. a 4. třídy MŠ navštívily  farmu v Bohnicích. Hned na 
začátku děti pozorovaly, jak se převádějí koně ze stájí do venkovních výběhů, kde mají možnost 
se proběhnout, zaskotačit si, jak pomáhají lidem a táhnou vozy se slámou. Děti si také uvědomi-
ly, že všechna zvířata nejsou stejně velká. Králíčkovi a morčeti stačí menší klec, koně naopak 
potřebují rozlehlé stáje. Zjistily také, že si máme dávat pozor na opičku (škrábe, kouše, krade a 
co ukradne, to nevrací). Ale na nás byla moc hodná a nic zlomyslného nám neprovedla. V dalších 
stájích jsme pozorovali oslíka, poníka a kozy (pozor, ta jedna trkala). Krásný venkovní výběh 
mělo mnoho kočiček, které zde žijí pro potěchu lidí. Hlídalo je několik pejsků, kteří se moc líbili  
Danečkovi. V posledním výběhu jsme viděly lamy pochutnávající si na čerstvé trávě. Děti po 
celé dopoledne pozorovaly nejen zvířata, ale také názorně viděly, jak se o ně lidé starají, udržují 
je v čistotě, připravují jim krmení a poskytují jim dostatečný prostor pro proběhnutí. 

Děti měly z výletu plného sluníčka a pěkných zážitků radost a těší se, až se opět se školkou na 
zvířátka pojedeme podívat.
                                                                                                                         Hana Bláhová, učitelka MŠ

Zápis do mateřské školy a jak to vlastně bylo?

Co nás trápí ve školní družině

Výlet na farmu v Bohnicích

ˇ

Po úspěšném vánočním vystoupení se členo-
vé a příznivci hudebního sdružení Ďáblík opět 
sešli na koncertě. Ve čtvrtek 26. dubna se v sále 
základní školy uskutečnil tentokrát jarní koncert. 
Už samotný seznam účinkujících, blížící se 
čtyřicítce, naznačil, že zájem o činnost Ďáblíku 
ze strany dětí i jejich rodičů stoupá. Tradičně 
začínaly nejmenší děti s flétničkami a sólovým 
zpěvem, pokračovali ti starší a předvedli, že stále 
lépe ovládají pestrou paletu hudebních nástrojů 
od fléten přes klavír a kytary až po klarinety, 
trubky, saxofony a bicí. 

Závěr rovněž tradičně patřil vystoupení 
orchestru, oblečeného již jednotně do slušivých 
košil s emblémem hudebního sdružení. Orchestr 
do svého repertoáru zařadil další nové skladby a 
jeho kvalitativní posun je patrný koncert od 
koncertu. Už není daleko doba, kdy si Ďáblík 
bude moci troufnout na samostatná vystoupení 
mimo domovskou scénu základní školy.

Opakujeme se, ale největší dík za to všechno 
patří Michalu Sevrukovi, jenž s orchestrem s ne-
všední obětavostí nacvičuje každý pátek, v době 
intenzivních příprav před koncertem i v sobotu, a 
to nad rámec svých pracovních povinností a bez 
jakéhokoli nároku na odměnu. Děkujeme za 
všechno a těšíme se, že se panu učiteli s Ďáblí-
kem časem podaří uskutečnit všechny jeho nema-
lé plány. Máme se nač těšit!
                                                                  Lea Smrčková

Jarní Ďáblík

foto: H. Bláhová

foto: L.Smrčková



M
Milé děti a milí rodiče,

přijďte si s námi prožít Den s Cirkusem! Na sobotu 9. června 2007 
pro vás připravilo Mateřské centrum Cirkus spoustu zábavy a překvape-
ní. Začínáme v 9.30 v Zámeckém parku v Čakovicích hrou "Z pohádky 
do pohádky", při které vás čekají soutěže s pohádkovými postavičkami, 
odměny a dobroty. Pokračujeme v 15 hodin v sále Čakovického zámku, 
kde proběhne divadelní představení "Medvědí pohádky" v podání diva-
dla Rolnička z Liberce. V 16 hodin zahájíme dobročinnou aukci, kde si 
budete moci zakoupit námi vyrobené dárky a užitečné předměty, a při-
spět tak na naši činnost. A v 18 hodin si začneme opékat buřtíky na ohýn-
ku u rybářské chaty rovněž v zámeckém parku.

Po celý den bude nachystáno občerstvení, budete se moci seznámit s 
naší dosavadní činností i s plány do budoucna. Den s Cirkusem proběhne 
jako benefice na podporu Mateřského centra Cirkus v Čakovicích, ob-
čanského sdružení, které organizuje aktivity pro rodiny s dětmi. 
Mateřské centrum je nezisková organizace, kterou založily maminky z 
Čakovic v roce 2004. Dvakrát týdně pořádáme program pro děti výtvar-
nou činnost, hry a cvičení, jednou měsíčně zveme divadelní soubory pro 
děti, dále organizujeme večerní přednášky pro rodiče, tvořivé večery pro 
maminky, víkendové výlety, hravá odpoledne.

Benefice proběhne s podporou nadace Divoké husy, která zajistí 
zdvojnásobení výtěžku této akce, a umožní nám tak vybavit nové prosto-
ry, které nám od září poskytne MČ Čakovice.

                                                                 Za MC Cirkus vás zve Kateřina Arnotová
Přijďte podpořit dobrou věc!

ˇ̌
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CO NÁS ZAJÍMÁ ...

Cílová skupina pečovatelské služ- Kromě výše uvedených základních 
by: úkonů je možné poskytnout:

Základní úkony:

!1) Občané s nižší soběstačností půjčování kompenzačních pomů-
B senioři cek (např. toaletní židle, invalidní 
B dospělí se zdravotním posti- vozík, chodítko) 

!žením  doprovody k lékaři, při vycház-
2)  Rodinní pečovatelé pečující   kách apod.

!     o člena rodiny, který je z dů- dovozy autem s doprovodem i pro 
     vodu věku nebo zdravotního   občany na invalidním vozíku
     postižení odkázaný na po-  
     moc druhé osoby. 

BLIŽŠÍ INFORMACE  
POSKYTNEME OSOBNĚ ! pomoc při zvládání běžných 

V KANCELÁŘI  DIAKONIE úkonů péče o vlastní osobu
V OBECNÍM  DOMĚ NEBO ! pomoc při osobní hygieně
NA TELEFONU 283 910 424 

! dovoz obědů
V DOBĚ OD 8  DO 16 HODIN

! pomoc při zajištění chodu do-
mácnosti

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích
Vychází ze zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách

každá 3. neděle v měsíci od 15.00

20. května 2007  7. neděle velikonoční
3. června 2007  Slavnost Nejsvětější Trojice

Před každou mší je možné přistoupit k svátosti smíření

Duchovní správa: 
P. Lukáš Lipenský, O. Cr. Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou 
Platnéřská 191/4, Praha 1 - Staré Město

Bohoslužby v kapli Nejsvětější Trojice v Ďáblicích

kveten 2007ˇ

KOMISE          TERMÍN                AKCE                          POZNÁMKA

                                   pokračování výstavy
                                                                            

         od 14,30 na fotbalovém hřišti,
        fotbalový turnaj žáků, soutěže dětí

            
       2.5. - 11.5. druhý stupeň
11.5. - 20.5. 1.A, B, 2 .A, B

20.5. - 29.5. 3. - 5. třída
14.5. - 24.5. MŠ

                                                                                      
          

květen

2.6.

Výstava výtvarných fotografií 

Dětský den

Škola v přírodě

DIAKONIE

SPORTOVNÍ

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ

květenZÁKLADNÍ ŠKOLA

2.6. Dětský den

 

od 9,30 u ZŠ

červen výstava prací výtvarných kroužků v Diakonii
termín bude upřesněn

15.6. Běh Terryho Foxe
ve spolupráci s ŠKK

od 15,30 Ďáblický háj

květen Výlet seniorů termín bude upřesněnSOCIÁLNÍ

Pozvánka na benefici konanou 
na podporu Mateřského centra Cirkus

v Čakovicích

 

Zveme všechny příznivce 
rekreačního pohybu

 i příznivce „dobrých akcí“ 
na již 4.ročník

v Ďáblicích.
Pozvěte, prosím, své známé a příbuzné 

a přijďte nás podpořit.

Kdy a kam?

Moc se na vás těšíme a děkujeme za vaši 
přízeň.

PaedDr. Jana Jelínková
Učitelka ZŠ

BĚHU TERRYHO FOXE

V pátek 15.6.2007 od 15,30 hodin 
do Ďáblického háje.



J
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ulice v Ďáblicích a do kterého domku jsem mladými lidmi a pronikal rovněž do romského 
jej doprovázel. Vím jen, že taxikář se nad rá- světa, který ho okouzlil svojí nespoutaností a ži-
nem bál jet tak daleko z Prahy a já jsem popr- velností. V Českých Budějovicích hrál profesio-R á d  b y c h  
vé viděl Ďáblice „zevnitř“. Samozřejmě, že nální loutkové divadlo. Dokonce si odnesl cenu z vzpomenul na 
podobné večery se opakovaly. Zejména, loutkářského festivalu Skupova Plzeň za loutko-člověka, který 
když vzal do ruky kytaru, tak se nám nikdy vou inscenaci Kainarovy Zlatovlásky. Také byl s e  n a r o d i l  v  
nechtělo domů. Byl dokonalým společníkem hvězdou činohry Jihočeského divadla. Od roku Ďáblicích, celý 
a kumpánem v pravém slova smyslu.  1982 hrál v Západočeském divadle v Chebu s ž i v o t  t u  m ě l  
Zazlíval jsem mu jenom ty cigarety. Ty musel herci, kteří byli vytlačování z Prahy, např. s trvalé bydliště,  
mít přesně podle hesla „I kdyby na chleba Vlastou Chramostovou, Valerií Zawadskou, s a který by 24. 
nebylo“. režisérem Janem Grossmanem apod. Po návratu května letošní-

František patřil k těm několika hercům, do Prahy působil v Divadle Na zábradlí na ho roku oslavil 
kteří nepotřebovali dělat velká gesta. Byl Anenském náměstí. Jeho postavy Agamemnona své 71. naroze-
vlastně pořád stejný a při tom vždy perfektně v  „  I f igeni i  v  Aul iddě“ nebo Gastona ve n i n y.  N e b ý t  
vys t ihoval  pos tavu ,k terou  vytváře l .  Vitracově „Vlkodlakovi“ byly neuvěřitelným toho,  že  kon-
Vzpomeňme třeba jen na filmy Jaroslava hereckým koncertem. Také Saroyanova hra c e m  ú n o r a  
Papouška, kde jako Ludva Homolka vytvořil Divadlo svět, v níž hrál hlavní roli klauna, to byl roku 1991 na silnici, cestou z Mělnické restau-
partnera své herecké manželce Heduš, kterou a nejen pro mně, doslova blesk z čistého nebe. race, poblíž budovy zvané Akcíz,zemřel. 
hrála vynikající Helena Růžičková. Byl nena- Chodilo se tehdy do divadla prostě a jasně na Oficiálně sice zemřel v nemocnici, a to až 8.lis-
podobitelným představitelem utiskovaných, „Husáka“. Byl čtyřikrát ženatý, ale také čtyřikrát topadu stejného roku. Ale celou tu dobu, od 
ustrkovaných, posmutnělých a utrápených rozvedený. Kamarád Alkohol jej vždy na chvíli února do listopadu byl v bezvědomí a pravdě-
mužů. Účinkoval skoro v sedmdesáti fil- opustil při snaze se léčit, ale nikdy jej neopustil podobně nic nevnímal. Nebo si spíše myslíme, 
mech. Jeho charakteristická a vyzáblá figura zcela. Vždy ho navštívil a ve slabé chvilce se na-že nic nevnímal. Nikdo se již nikdy nedozví co 
byla pro takové podpantoflácké typy jako stěhoval do jeho hlavy. Zůstal s ním i ve chvíli, se tehdy stalo: jestli uklouzl na zledovatělém 
stvořená. A jeho hlas to jen podtrhoval. Nebo kdy vlastně začal umírat.chodníku, nebo se stal obětí násilného činu. V 
v „Jáchyme hoď ho do stroje“, kde spolu s  Jan Kačer o něm řekl: „Všichni s chutí vy-každém případě byl u tohoto neštěstí „přítel 
Josefem Hlinomazem vytvořil nezapomenu- právěli historky, jak chlastal, ale nikdo nemluvil Alkohol“. Jeho celoživotní prokletí. Zde je  
telnou dvojici zřízenců na klinice doc. o tom, že to byl ostentativně čestný člověk, který vzpomínání. ...
Chocholouška. Byl také nezapomenutelným pro svoji čest odešel na deset let od divadla. Tak Jsem v tomto okamžiku dřevorubec, kterého 
příslušníkem SS v Oskarovém filmu Jiřího jsme se všichni projevovat chtěli, ale on jediný to zranil padající strom. Ležím někde v lese poblíž 
Menzela „Ostře sledované vlaky“. udělal." Dokonce i známý sochař Olbram Dobříše, podložen čerstvým chvojím na sněhu a 

Jeho cesta životem nebyla jednoduchá. Zoubek vytvořil sochu Ménelaa podle Franty kolem mne se pohybuje hajný Krákora, kterého 
Byla více než křivolaká. Učil se na horníka, Husáka.hraje Jirka Růžička. Dále pár opravdových le-
navštěvoval Vojenskou školu Jana Žižky v František vždycky snil o herectví, kterým by sáků, osvětlovači, maskér, kostymérka, kamera-
Moravské Třebové a nakonec jej herec a reži- se mohl svobodně vyjadřovat. Chtěl, aby snažení man Jan Čuřík se svým asistentem Pavlem 
sér František Vnouček přesvědčil, aby vystu- jeho i všech kolem něj mělo smysl. A protože si Nečesalem, fotograf Jirka Kučera, architekt 
doval herectví. často pokládal otázky, které šly po smyslu a mož-Jindra Göetz se svými lidmi. Nade mnou je sklo-

Divadlo, bylo jeho hlavním osudem. nostech herecké práce, tak Františkova slova ja-něná sestřička Marie Sahulová, kterou hraje sice 
Možná, že jeho herecké umění má počátek ko závěr mé vzpomínky: „Mám rád poctivé diva-nováček v herecké branži, ale přesto vynikající  
právě v dětských rolích Divadelního souboru dlo, kde není možné podvádět, kde se ta umělá Alena Mihulová a lékař. Samozřejmě nad tím 
Újezdní osvětové besedy v Ďáblicích. divadelní skutečnost tvoří s tou největší odpo-vším stojí v kožichu a válenkách režisér Karel 
Možná, že by pamětníci ďáblické divadelní vědností a vážností, jako kdyby se skutečně měl Kachyňa včetně jeho zachumlaného a teple oble-
historie mohli vyprávět víc. Po dostudování pokaždé znova stvořit svět. Svět pro lidi.“čeného štábu, a to už nehovořím o dalších, např.  
DAMU působil v Divadle Petra Bezruče v Znám obce, které svým rodákům postavily pracovnících produkce. Je zima roku 1983 a točí 
Ostravě pod vedením Jana Kačera. Byl to pomníky i za menší proslulost. Znám obce, které se jedna ze scén filmu „Sestřičky“. Klepu se zi-
zejména jeho Cyrano z Bergeracu a „širák, svým slavným občanům na domy, ve kterých se mou přesto, že od mladé a půvabné sestřičky do-
k t e r ý  o d h a z o v a l  v  d á l “  v  p r o s l u l é m  narodili, nebo zemřeli, nechaly připevnit pamět-stávám umělé dýchání „z úst do úst“, moje 
R o s t a n d o v ě  d r a m a t u ,  M e r k u c i o  v  ní desku. kalhoty jsou roztržené a na noze díra jako po vý-
Shakespearově Romeovi a Julii, Malvolio ve Co říkáte?buchu granátu. Krev mi crčí z nohy, barví sníh a 

                                           článek připravil Karel EngelVečeru tříkrálovém nebo titulní postava mojí zimnici zvětšuje maskér tím, že mi na nohu 
Dykova Krysaře. Už tehdy vytvářel role, na stále nalévá studenou umělou krev. Ležím tu v 
které se dodnes vzpomíná. Zde se určitě vy-mínus pěti stupních nejméně tři hodiny, protože 
tvářel herecký naturel Františka Husáka.V scéna se musí umělecky vytvořit, nasvítit a na-
roce 1965 byl přímým svědkem zkoušet. Jediný člověk, který chápe mé zimní 
zrodu pražského Činoherního klu-utrpení, je lékař. Nabízí ze své vlastní placatice 
bu ve Smečkách, kde pracoval s hl t  kořalky a to mně vlastně zachraňuje.  
takovými borci, jako byl Petr Če-Alkoholické teplo se rozlévá do celého těla a 
pek, Jiří Hrzán nebo Jiří Kodet. umožňuje celé to martyrium vydržet. Ten lékař 
Myslím, že v té době byl osobně lidumil samozřejmě nebyl lékař. Byl to herec. A 
nejšťastnější. Za deset let vytvořil herec nikoliv bezvýznamný. Byl to František 
řadu vynikajících rolí, vtiskl jim Husák, se kterým jsem se ten den osobně sezná-
charakter jedinečnosti, vycházejí-mil. Znal jsem jej už z natáčení Vláčilova "Údolí 
cí z jeho osobitosti. Z tohoto obdo-včel", ale odtud si mojí maličkost nepamatoval. 
b í  j e  n u t n o  v z p o m e n o u t  n a  Samozřejmě po natáčení a návratu do Prahy 
Kal imacha z  Machiavel l iho  jsem mu tuto službu oplatil a hlavně jsem ho v 
Mandragory nebo na úžasný vý-noci, spíše nad ránem, doprovodil domů. To byl 
kon  v  h l avn í  ro l i  Gogo lova  prodloužený večer, na který se nedá zapome-
Revizora. Tam své „alkoholové“ nout. On představitel smutných a odstrkovaných 
zkušenosti uplatnil při vytváření mužů sršel až do rána suchým humorem. Zatím, 
role dokonale. Po zásahu nomen-co já jsem už říkal psovi slečno,  na jeho hubené 
klatury odešel z "Činoheráku"do postavě nebylo vůbec znát, že toho vypil víc než 
Českého Krumlova, kde pracoval já. Po čase jsme tomuto stavu začali říkat 
v kulturním středisku zejména s „setrvalý stav Ohře - Louny“. Ani nevím do které 

kveten 2007ˇ
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František Husák
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A na jedničku, a tu fyzickou formu ? Tu přeci činnost ukončil správce pan Pacovský (který zá-A tak začneme mužstvem, kde úsměv ni-
hrrrrrravě doženou ! Vždyť není důležité vy- roveň odstoupil i z funkce ve výboru fotbalového kdy nechybí - mužstvu našich nejmladších, a 
hrát, ale učit se!  oddílu). O areál se nyní stará nový správce tím je mladší přípravka. Paní Tereza Dupaux 

Na závěr ještě dodám, že trenérem tohoto Renda Cingel (pro informaci je to fotbalista z SK Vám trochu přiblíží atmosféru turnaje, které-
mužstva přípravky je ďábličák pan Jan Bohdalice u Brna) a funkci sportovního manage-ho se zúčastnili koncem března (paní Tereza je 
Němec. A poslední informací k fotbalu naší ra výboru nyní zastává Pavel Veniger. Hráčský velice příjemná a sympatická maminka jed-
mládeže je připomenutí, že stále ještě probí- kádr byl rovněž posílen, m.j. o Ilku Željazkova, noho našeho hráče, která sice nebydlí v Ďábli-
há nábor do všech našich mužstev. Neváhejte 22letého brankáře, kterého jsme naposledy moh-cích, ale velice ochotně se ujala našich 
a přijďte se podívat na naše hřiště na některý li vidět v brance ve Stříbrné Skalici, do týmu se nejmladších fotbalistů coby vedoucí mužstva)
ze zápasů mládeže, třeba se to vašemu syn- vrátil Michal Janíček a Martin Felix. Lepší bude, Když jsme se v sobotu 31.3.07 ráno vypravo-
kovi natolik zalíbí, že to bude chtít s fotbalo- když se na naše hráče (nejen na ty nové) přijdete vali se synem na jeho vůbec první fotbalový tur-
vým míčem v ďáblických barvách taky zku- podívat přímo na hřiště. Zveme tímto všechny naj a on už dopředu tvrdil, že stejně prohrají, sna-
sit. naše spoluobčany na utkání, které se hraje v do-žila jsem se ho podpořit větou : „Ale jdi, víš přeci 

Nyní několik slov k našemu Áčku, tj. bě, kdy už budete mít toto číslo zpravodaje do-jak se to říká : není důležité vyhrát, ale co? No ?“ 
mužům, hrajícím nejvyšší pražskou fotbalo- ma, a to ve A on na to operativně odsekl : „Já vím, učit se!“ čtvrtek 24. května 2007 od 17:45 
vou soutěž. To, že se nám nedaří, je jistě zná-  Hrajeme s mužstvem SC Zličín. Tak to jsem ještě netušila, že se vůbec nemýlil. hodin.
mo všem, kteří fotbal alespoň trochu sledují. Volnou vstupenkou se znakem SK Ďáblice Turnaj se konal v Říčanech, celkem se zúčastnilo 
Po krásné výhře při prvním zápasu, kdy jsme naleznete na této stránce. Tak co, přijdete pod-8 mužstev, a naši kluci byli snad opravdu ze všech 
porazili Přední Kopaninu, která je na špici pořit ďáblický fotbal???nejmladší. A strašně jim to v té modré šmoulí uni-
tabulky, jsme jediný bod získali na hřišti SC formě slušelo. Statečně odehráli 4 zápasy, byli se              
Radotín, když jsme gól, který stav zápasu jak lvi o míč, a to i se svými spoluhráči a dokonce                                       za SK Ďáblice  Ing. Aleš Sládek, 
vyrovnal, inkasovali ve druhé minutě pro-se několikrát pokusili vystřelit na branku! 

                                                                  sekretář klubu
dloužení. Náš trenér Pavel Veniger naštěstí Bohužel se ale ani jednou netrefili do branky pro-
nebral slova, která jste četli v minu-tihráčů, zato se ale vždycky trefili do svojí vlast-
lém čísle zpravodaje vážně a na ní….:-)
postu trenéra zůstává. To, že jste Rodiče na tribunách si mohli hlasivky strhnout a 
ho na několika zápasech neviděli, fandili o sto šest. Díky tomu všemu křiku a celko-
nemá tedy nic společného s jeho vému napětí si snad ani kluci nevšimli, že s pře-
ukončením trenérské dráhy, ale s hledem prohráli všechny zápasy, skoro žádné 
úrazem nohy. slzy ohromného zklamání a útěchou jim byla ma-

Na našem hřišti došlo i k něko-lá sladká odměna nakonec. Takže to vlastně do-
lika personálním změnám, svoji padlo úplně nádherně - psychicky to kluci zvládli 

ˇ̌
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Volná vstupenka 

SK ĎÁBLICE - FC ZLIČÍN
24. května 2007 

od17:45

Ďáblickému fotbalu se letos na jaře nedaří
SPORT

C

C

rovinky z pultů mizely velmi rychle. a místním hasičům za zajištění bezpečného prů-
Rovněž stanoviště lukostřelců bylo v neu- běhu akce, třídě 6.B, která s paní učitelkou 

stálém obležení nejen dětí, ale i dospělejších Jelínkovou připravila hlavní aktérku večera, 
zájemců, neboť si zde všichni mohli vyzkou- „Čarodějnici“, paní Rysové i paní Růžičkové za 
šet střelbu na terč z luku a kuše. Mnozí se pře- zajištění občerstvení a v neposlední řadě všem 
svědčili, že naši předkové to neměli vůbec členům ŠKK, za organizaci a zajištění celé akce. 
jednoduché. Napnout tětivu a správně trefit Vyvrcholením večera byl pak již tradičně 
cíl dá opravdu zabrat, ale pod odborným a nádherný ohňostroj. Po něm se lidé, snad s pocity 
laskavým vedením manželů Hájkových se to příjemně stráveného večera, pomalu začali roz-
podařilo opravdu všem. cházet do svých domovů. Jsme rádi, že si tolik 

Dalším zpestřením byla soutěž „O krá- místních občanů v dnešní uspěchané době uděla-
lovnu čarodějnic.“ Vyhlásit opravdu tu lo čas a přišlo se pobavit i popovídat si se svými 
„nejkrásnější“ bylo pro porotu velice těžké, sousedy či známými, přišlo si společně užít po-
protože všechny byly úžasné a sešlo se jich slední dubnový večer. Tak nashledanou na 
opravdu hodně, ale odborná porota náročný „Čarodějnicích“ v roce 2008!

                         Za ŠKK Milada Bulirschová30. duben. Den, kdy se již tradičně v Ďábli- úkol zvládla na 1.
cích v areálu U Holců „pálí čarodějnice“. Také K příjemné atmosféře večera přispělo 
letos se organizace této akce ujala školská a kul- také vystoupení živé kapely. Letos byla po-
turní komise. Brzy po obědě se začaly stavět prv- zvána skupina P.R.D.I. a její vystoupení potě-
ní stánky s občerstvením a po páté hodině byl šilo děti i dospělé. Hrála báječně.
areál již hodně zaplněn. Vše bylo připraveno, Ve l k é  p o d ě k o v á n í  p a t ř í  f i r m ě  
počasí nádherné, „Čarodějnice“ mohly začít. SODEXHO, která nám sponzorsky zajistila 

Celý večer začal zapálením hranice s čaro- výborné vuřty i jejím zaměstnankyním  paní 
dějnicí. Již tradičně obdržel při příchodu do areá- Petříkovové, Holmanové a slečně Olišarové, 
lu každý místní návštěvník kupón na vuřt, limo- které po celý večer s milým úsměvem vuřty 
nádu nebo pivo a tak se hned od začátku kolem vydávaly. Děkuji firmě KORTAM za posta-
ohně tísnila spousta milovníků uzenin. Kelímky vení hranice i úklid areálu, strážníkům měst-
s limonádou a pivem se nestačily plnit a také cuk- ské policie paní Nedošínské i panu Piterkovi 

Čarodějnice

2x foto: Z. Sobotka

ˇ
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VÝROBA A MONTÁŽ:

PLASTOVÁ OKNA

PŘEDOKENNÍ ROLETY

GARÁŽOVÁ VRATA

ROLETOVÉ MARKÝZY

Dopraváků 3 (Dům Genius)
184 00 Praha 8 (Dolní Chabry)
tel.: 284 686 835, 284 686 820

fax: 284 686 789
e-mail: marolux@marolux.cz
www.marolux.cz

sleva - 38%
na plastová okna
sleva - 38%
na plastová okna
sleva - 38%
na plastová okna
sleva - 38%
na plastová okna

®EuroFutur Classic
   se standardním křídlem
   v pětikomorovém
   provedení

ˇ

Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 768 

tel.:283910644
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs 

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek 18-20 mohou 
hvězdárnu navštívit předem 
objednané skupiny návštěvníků 
(5 až 20 osob - vhodné pro rodi-
ny s dětmi, školy). Program: 
pozorování oblohy nebo promí-
tání filmů (dle počasí a přání 
n á v š t ě v n í k ů ) . Š K O L N Í  
POŘADY - Po, Út, St, Čt, Pá v 
8:30 a 10:30 pro předem objed-
nané školní výpravy. Bližší 
informace a objednávky na tel.: 
283910644. Pozorování oblohy, 
filmové večery, přednášky.
VSTUPNÉ: 
dospělí ......... ..............20/30 Kč
mládež,důchodci.........10/15 Kč
Doprava:  -konečná MHD 
sídl iš tě  Ďábl ice  (bus 136,  
181,183, tram 10, 17, 24) a 10 
min pěšky - stanice Ďáblický 
hřbitov nebo Květnová (bus od 
metra C Ládví 103, 345, 368) a 5 
min pěšky - konečná MHD 
Ďáblice - Šimůnkova (bus 175, 
181) a 10 min pěšky - stanice U 
spojů  (bus 202) a 10 min pěšky

Hvězdárna Ďáblice

Otevírací doba: Po 18-21/ Čt 
7.6. a 21.6. 22-23/ Čt 14.6. a 28.6. 
17-19/ Ne 14-16.
PŘEDNÁŠKY: astronomické, 
přírodovědné a cestopisné v 
pondělí od 18:30. 18.6. Ing. 
Václav Přibáň: Letní obloha - 
zajímavé úkazy a objekty.
FILMOVÉ VEČERY: 
v pondělí od 18:30.
4.6. APOLLO 10 , APOLLO 11 
11.6. APOLLO 12 , APOLLO 14 
25.6. APOLLO 15 , APOLLO 16 
POZOROVÁNÍ OBLOHY: 
dalekohledy Čt 7.6. a 21.6. 22:00-
23:00/ Čt 14.6. a 28.6. 17-19/ Ne 
14-16/ Přístupné bez objednání !
Denní obloha: Slunce - povrch se 
skvrnami Venuše - za dobrých 
podmínek.
Noční obloha: Měsíc - 21.6.
Jupiter, Venuše -7.6. a 21.6.
Dvojhvězdy,vícenásobné sousta-
vy. Podmínkou úspěšného pozo-
rování je jasná obloha, při nepříz-
nivém počasí (zataženo) se koná 
promítání filmů spojené s prohlíd-
kou přístrojového vybavení 
hvězdárny. 

Jedná se o soubor mistrných technik, při kterých 
se pomocí manipulačních cviků a akupresury na 
energetické body těla uvolňuje napětí a bolest 

svalů, šlach a kloubů.
Přináší celkovou relaxaci, pocit nově nabité 

vitality a duševní rovnováhy.
Thajské masérky vám předvedou tuto masáž ve 

své nejpůvodnější podobě, jak je po staletí 
vyučována a praktikována.

       Ďáblice, Kokořínská 187/31, tel.602 684 981

TRADICNÍ THAJSKÁ MASÁZ´́ ´́
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Okenní systémy
EuroFutur Classic-
se standartním
křídlem

oR
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