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Slovo starostky

T
V květnovém ďáblickém zdraví. Také si myslím, že rádi pod-

zpravodaji mě zaujal článek pana poří snahu našeho zastupitelstva o 
Engela „Referendum o skládce“. ukončení skládkování po dlouhých 
Ráda bych jej doplnila o několik 15ti letech. Občané mají právo říci v 
vlastních postřehů z veřejné tak důležité záležitosti svůj názor a 
schůze, o níž se v článku také dovědět se od našich zvolených 
píše. Veřejné schůze se zúčastni- zástupců, jaké výhody by pro ně 
la rovněž i senátorka z ODS paní plynuly z dalšího pokračování 
Alena Palečková, která potvrdila skládky, tentokrát již na cizím ka-
obavy členů zastupitelstva i tastru. Neumím si představit, proč 
přítomné veřejnosti, že skládka by měl pražský Magistrát poskyto-
rozšířením II. etapy o jednu sekci vat nadále kompenzace naší městské 
neskončí. Totéž bylo patrné i z části i v době, kdy skládka nebude již 
vystoupení (mimochodem velmi na našem katastru a bude se od nás 
arogantního) pana Luňáčka, „vzdalovat“.  
zástupce firmy A.S.A. Představa, To, že „o nás se zase rozhoduje 
že bude skládkování pokračovat  bez nás“, je alarmující zjištění, a 
ještě další dlouhá léta, že pohoří proto si myslím, že by se občané 
v dolní části Ďáblic nadále poros- měli  v hojném počtu zúčastni t   
te a v neposlední řadě i to, že veřejné schůze zastupitelstva, která 
skládka pak již nebude na našem se bude konat 20. června a žádat své 
katastru, ale na sousedním březi- zvolené zástupce o vysvětlení, jak 
něvském, vedla přítomné zastu- došlo k tomu, že teprve nyní se  
pitele i veřejnost k rozhodnutí dovídají tak důležité informace, o 
uspořádat o tak důležité věci pro nichž měli být informováni již dáv-
život nás všech referendum. no a jak je možné, že ani zastupitelé 
Zastupitelstvem bylo uspořádání nevěděli o připravovaném záměru 
referenda odsouhlaseno. Proto Magistrátu s předstihem.    
mi teď není zcela jasné, proč by Myslím si, že uspořádání refe-
se nyní mělo od uspořádání  renda by nejen ukázalo skutečný 
referenda upustit jen proto, že názor občanů na skládku, ale jeho 
někdo rozhoduje za nás občany a výsledek by naznačil našemu zastu-
jak správně uvedl pan Engel bez pitelstvu, jakým způsobem má hájit 
nás. Myslím si, že občané mají z á j m y  o b č a n ů  n a  p r a ž s k é m  
právo mluvit do věcí týkajících Magistrátu. 

                                  Táňa Dohnalováse jich samotných, jejich života a 

Skládka ANO či NE
Tentokráte bych se zabývala 

otázkou urbanistické koncepce, což 
je vlastně způsob, jakým by měla být 
v řešené oblasti (město, obec) v bu-
doucnu rozvíjena urbanistická 
struktura. Jedná se samozřejmě o 
dlouhodobou koncepci, přičemž 
vývoj v té které lokalitě je perma-
nentní proces a vlastně není nikdy 
ukončen. Vyvolané proměny jsou ská část podnět na změnu ÚPn. 
důsledkem změn společenských, hl. města Prahy v našem katastru, 
ekonomických a dalších, které se v bylo to vyvoláno právě z těchto 
průběhu rozvoje a osídlení ukazují důvodů a tyto navržené změny 
jako nutné. byly ve většině případů zapraco-

Naše městská část je jednou z 57 vány do konečné verze urbanis-
částí hl. města Prahy a platný územní tické studie.
plán (ÚPn. hl. m. Prahy) řeší Prahu Podněty na změny podávají 
jako jeden celek, avšak s přihlédnu- přes příslušnou městskou část 
tím na daná specifika jednotlivých (tedy i naši) majitelé pozemků, 
částí. V souladu se schváleným plá- kteří nejsou spokojeni s platným 
nem byly zpracovány detailnější funkčním využitím. Po projedná-
plány daného území urbanistické ní naším zastupitelstvem je návrh 
studie (US) městských částí, které na změnu předán k projednání 
již navrhují jak nejoptimálněji vyu- zpracovateli změn  Odboru územ-
ž í t  u r č e n é  f u n k č n í  p l o c h y .  ního plánování Magistrátu hl. m. 
Urbanistická studie Ďáblic byla tvo- Prahy (MHMP). Je tomu tak i v 
řena téměř 5 let Magistrátem hl. m. případě, že se nám změna nejeví 
Prahy vybranými odborníky a pro- jako správná, od nás odejde v pod-
jednávána kompetentními orgány statě negativní stanovisko a pou-
jak s představiteli naší městské části ze doporučíme změnu projednat. 
a zastupiteli, tak i na veřejných jed- Ovšem stává se, že i přes naše 
náních, během kterých měli občané souhlasné stanovisko není někte-
možnost vstoupit svými připomín- rý návrh na změnu Magistrátem 
kami do připravovaného územně hl. m. Prahy schválen.

Danuše Ševčíková, plánovacího podkladu. Vzhledem k 
starostkatomu, že při schvalovacím procesu 

ÚPn. hl. m. Prahy bylo prioritním 
zájmem naší městské části vytvořit 
kolem Ďáblic různé formy zeleně,  
je to tak potvrzeno i v urbanistické 
studii.

Faktem je, že urbanisté neřeší 
majetkové poměry té které části úze-
mí a postupují dle kompozičních 
principů s pragmatickým řešením 
funkčních souvislostí. Ale, jak už 
jsem v úvodu uvedla, stane se ča-
sem, že se ukáže nutnost změny, ne-
boť v době tvoření urbanistické stu-
die se nemohlo úplně předpokládat, 
jak bude vypadat ve finále např. vý-
stavba sídliště rodinných domků, 
areálu školy či bytových domů. 
Proto je postupně třeba aktuálně do-
řešit návaznost na vedlejší stavby, 
zastoupení zeleně, dopravní obsluž-
nost atd. Pokud podávala naše měst-

V každém čísle Zpravodaje se objevují příspěvky telstva podpořit je a pomoci jim při jejich odpo-
jednotlivých komisí zřízených Radou městské části. vědné práci. Bohužel jsme pouze poradní orgán 
Práce komise životního prostředí spočívá jednak v zřízený Radou městské části a ne vždy se setkává-
plnění úkolů zadaných Radou MČ a jednak ve vlastní me s plným pochopením z jejich strany, což je sa-
iniciativě směřující k řešení palčivých a vysoce aktu- mozřejmě v neprospěch celé věci. Pokud by měl 
álních problémů života v Ďáblicích. Předáváním kdokoliv z občanů zájem o naše současné pod-
svých stanovisek např. k dalšímu rozšíření skládky z něty, návrhy, aktivity, je možné zaslat svůj dotaz 
hlediska životního prostředí, dále získáváním infor- na mailovou adresu  nebo se se 
mací a zpracování těchto podnětů k připravovanému mnou telefonicky spojit na čísle 737757086. Je 
silničnímu obchvatu kolem Prahy, ke změnám v územ- možné rovněž kontaktovat další členy naší komi-
ním plánu a k výstavbě další paralelní dráhy označené se, a to pana Boušku, pana Růžičku, paní Stambo-
RWY 06R/24L Letiště Ruzyně. Snažíme se podává- lijskou, paní Dohnalovou, pana Niebauera a paní 
ním podnětů Radě MČ i jednotlivým členům zastupi- Krčmovou.                                           Věra Prokešová,   

                           vedoucí komise životního prostředí                                

pprokes@volny.cz

V
řízení na stavební firmu proběhne během druhé 
poloviny měsíce června a předpokládaný termín 

V současné době probíhá stavební povolovací zahájení výstavby je červenec 2007. Výsledky a 
řízení na dostavbu dalšího pavilonu mateřské školy. další informace zveřejníme v dalším Zpravodaji a 
Rada jmenovala komisi pro výběrové řízení, výběrové na www stránkách.                           Tomáš Engel

Přístavba MŠ

Činnost komise životního prostředí
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Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 10. jed-
nání rady) 

rok 2006 škole a zároveň sou-
hlasí s tímto rozdělením:20% 
(15 616,11) příděl do rezervní-
ho fondu,  80% (62 465,-)  
příděl do fondu odměn

! souhlasila s novým grafickým ! souhlasila se zařazením žádos-
provedením a s novou základní ti slečny Jitky Tomkové do 
strukturou připravovaných www evidence žádostí o byt
stránek MČ Ďáblice ! souhlasi la  s  poskytnut ím 
! souhlasila se jmenováním komi- finančního daru ve výši 20 000 

se pro kontrolu rozšíření II. etapy Kč (slovy:dvacettisíckorun) 
skládky Ďáblice a přípravu refe- paní Janě Kacovské, a to z 
renda či jiné formy průzkumu důvodu, že obdarovaná již 
veřejného mínění a strategie mnoho let pracuje jako pečo-
postupu MČ ve věci rozšíření II. vatelka Diakonie ČCE v Ďáb-
etapy skládky Ďáblice ve slože- licích a obdržela čestné uznání 
ní: V. Novotný, M. Lukeš, S. jako pečovatelka roku. Tento 
Cícha, T. Engel a Z. Fišmistrová. finanční dar bude oceněním za 
Tuto komisi současně delegovala Městskou část Praha - Ďáblice
k účasti při jednáních s dotčený-
mi orgány
! souhlasila s ponecháním finanč-

ních prostředků z hospodářského 
výsledku ZŠ U Parkánu 17/11 za 

! vzala na vědomí návrh TJ ci tohoto přechodu. Realizace 
Ďáblice oddíl kopané na čer- osvětlení přechodu Ďáblická - U 
pání finančního daru věnova- Parkánu je technicky možná 
ného MČ Praha - Ďáblice na teprve po zhotovení přisvětlení 
činnost mládeže na rok 2007 a přechodu Ďáblická - Kostelecká, 
souhlasila se způsobem čerpá- které bude finančně zajištěno z 
ním tohoto daru tak, jak je v programu BESIP hl. m. Prahy.
příloze č. 1 tohoto usnesení ! souhlasila s uzavřením smlouvy 
! vzala na vědomí usnesení č. 6 o výpůjčce pozemku p. č. 1712/2 

schválené Zastupitelstvem na stavbu „TV Ďáblice, etapa 
MČ Praha Březiněves, týkající 002  Komunikace, ulice Červený 
se změny ÚPn. hl. m. Prahy v Mlýn včetně zokruhování s ulicí 
souvislosti s přípravou stavby Na Blatech  napojení kabelu 
III. etapy skládky provozova- V.O.“
né firmou  A.S.A spol. s.r.o. ! souhlasila: 

! souhlasila objednat, v návaz- 1. s ukončením vyplácení pří-
nosti na zjištění termínů reali- spěvku za vyvážení odpadu za 
zace, první osvětlený přechod o b d o b í  o d  1 . 1 . 2 0 0 6  d o  
na komunikaci  Ďáblická-   31.12.2006, a to k datu 30.5.2007  
Kokořínská za 233 677 Kč u 2. vyplácení příspěvku po tomto 
jediného možného zhotovitele datu definitivně ukončit s propad-
Eltodo  Citelum, s.r.o. Další nutím nároku na příspěvek za rok 
realizace přisvětlených pře- 2006.

zpracoval tajemník ÚMČchodů bude řešena po kolauda-

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme 
některé nejdůležitější body z 
11. jednání rady) 

Vzhledem k tomu, že Městská část Praha  
Ďáblice patří mezi 57 městskými částmi hlavní-
ho města Prahy (MČ HMP) k těm menším, odpo-
vídá tomu i objem jejího rozpočtu. Oproti stami-
lionovým rozpočtům hlavních správních měst-
ských částí hospodaří Městská část Praha-
Ďáblice s několika desítkami milionů korun.

Rozpočet Městské části Praha - Ďáblice je 
schvalován ve smyslu zákona před zahájením 
rozpočtového roku, který je shodný s kalendář-
ním, a tudíž není nutné hospodařit dle rozpočto-
vého provizoria. Schválený rozpočet je závaz-
ným podkladem pro hospodaření MČ.

Mimo rozpočet hospodaří MČ ještě s pro-
středky ekonomické činnosti, neboli vedlejší 
hospodářské činnosti (VHČ), jejíž výsledky v 
následujících letech mohou být zdrojem příjmů 
rozpočtu.

Rozpočet MČ je schvalován ve smyslu 
zákona zastupitelstvem městské části (ZMČ) na 
veřejné schůzi a pro rok 2007 jej lze členit zhru-
ba takto:

Výdaje:                   běžné                  21 223
                                kapitálové          20 200
                                splátka půjčky     1 066
Financování 
z fondu rozvoje a rezerv                    14 000

V kapitálových výdajích jsou pro rok 2007 
plánovány tři velké stavby. Dokončení rekon-
strukce a přístavby Hasičského domu, přestavba 
objektů na hřišti v Kokořínské čp. 400 a rekon-
strukce a dostavba MŠ. Hasičský dům je již 

Rozpočet pro rok 2007 je z důvodu rela- dokončen a celkové investiční náklady od roku 
tivně vysokých investičních (kapitálových) 2005 dosáhly téměř 5,3 mil. Kč a náklady VHČ 
výdajů „dofinancován“ z fondu rozvoje a na opravy téměř 4,3 mil. Kč. V případě hřiště v 
rezerv (FRR), který byl v minulých letech Kokořínské byl optimalizován vztah ceny a 
vytvořen z přebytků rozpočtového hospoda- užitné hodnoty a investice ve výši přes 9 mil. Kč 
ření. je rozdělena do dvou etap, kdy první etapa bude 

Významným zdrojem příjmů jsou dotač- realizována v roce 2007 v rámci schváleného 
ní vztahy. V těch je, mimo souhrnného dotač- rozpočtu ve výši cca 5 mil. Kč a druhá etapa v 
ního vztahu na činnost, zahrnuta i smluvní následujících letech v závislosti na finančních 
dotace za umístění skládky komunálního prostředcích. Na rekonstrukci a dostavbu MŠ 
odpadu ve výši 10 265 800 Kč, která je mezi- bylo plánováno financování pouze 9 mil. Kč z 
ročně zvyšována dle inflačního koeficientu vlastních prostředků a od HMP již obdržela MČ 
po dobu aktivního skládkování. Kromě toho mimořádnou investiční dotaci 5 mil. Kč na dofi-
ze spolupráce s provozovatelem skládky nancování této stavby.
plynou do rozpočtu finanční dary přesahující Závěrem lze konstatovat, že hospodaření 
900 tis.Kč a do výnosů VHČ další 2 mil.Kč z MČ Praha - Ďáblice je v dlouhodobém hodnoce-
uzavřených smluv. ní vyrovnané a k dnešnímu dni nemá MČ Praha  

V běžných výdajích je mimo jiné obsa- Ďáblice závazky z úvěrů, půjček či jiných cizích 
žen příspěvek na činnost základní a mateřské zdrojů. Hospodaření MČ Praha - Ďáblice je 
školy, příspěvek na školu v přírodě, příspě- pravidelně přezkoumáváno kontrolní skupinou 
vek občanům na svoz komunálního odpadu, Magistrátu hl. m. Prahy a schvalováno zastupi-
dotace na činnost zájmovým a kulturním telstvem městské části.

Informaci vypracoval : Ing. Václav Valtr, organizacím v Ďáblicích a další výdaje na 
vedoucí finančního odboru MČkomunikace, zeleň, samosprávu a správní 

dne 28.5. 2007činnosti.

v tis. Kč

Základní rysy rozpočtu 
MČ Praha - Ďáblice v roce 2007

Příjmy:                    běžné                         3 796
                                přijaté dotace           18 693
                                z výnosu VHČ           6 000

V
mohlo vyjádřit v podstatě až ex post přičemž vedle řady výhod i množství negativních jevů 
je nutné mít na paměti, že MČ Ďáblice či (letecké kridory, hluk, prašnost, blíznost 
Březiněves budou vždy pracovat se svěře- Spolany Neratovice nebo Kaučuku Kralupy, 
ným majetkem, a to právě hl. m. Prahou. skládka atd.).  

V současné době se opět rozbíhá infor- Podobně jako v roce 1993, kdy se jednalo o 
mační kampaň ohledně rozšíření II. etapy zřízení skládky, tak i v dnešní době je politic-
skládky o jednu sekci a zejména ohledně ká reprezentace Prahy příznivě nakloněna 
možné realizace III. etapy skládky. Považuji nejenom rozšíření II. etapy, ale zřejmě i 
tedy za nutné se k této věci vyjádřit a sdělit pokračování ve skládkování ve III. etapě. 
jasné informace (nezkreslené drby a pletichy) Smyslem tohoto článku není lamentovat nad 
o vývoji stavu tohoto problému. skládkou jako takovou, vznikla v určitém 

Jak bylo již v minulém Zpravodaji sděleno, politickém klimatu a všichni, kdo zde bydlí-
rozšíření II. etapy skládky podpořil primátor me, víme nebo jsme věděli, co to znamená 
hlavního města Prahy včetně všech dotčených bydlet či přistěhovat se do okolí skládky. 
složek MHMP. Zastupitelstvo MČ se k věci Bydlet na periférii hlavního města znamená 

Skládka bude 
pokračovat ??

(pokračování na str. 3)

Zbudovat skládku na katastru MČ Ďáblic 
bylo kdysi především politickým rozhodnutím 
Zastupitelstva hl. m. Prahy (v čele s primátorem 
Milanem Kondrem, resp. Janem Koukalem, oba 
ODS). Do jaké míry bylo umístění skládky v 
lokalitě Ďáblic výhodné pro Ďáblice mohou 
posoudit především starousedlíci, či lidé pama-
tující Ďáblice například bez zpevněných a dláž-
děných komunikací či veřejných sítí. Nelze 
posuzovat proto jednoznačně. 
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 Paradoxně díky finančním kompenzacícm to částka 1,54 Kč za tunu, jednorázový dar ve 

za „trpění“ skládky se Ďáblice velmi rychle výši 1 mil Kč, 100 000 Kč na ozdravné poby-
vyhouply z šedé letargie vesnice do skupiny ty dětí, kontejnery na odpad zdarma atd, 
fungujících moderních městských částí. To je atd.). 
důvod, proč se sem plno lidí stěhuje a usiluje o Proč byla Březiněves asi zvolena za 
bydlení v Ďáblicích při plném vědomí, že budou iniciátora myšlenky III. etapy? Jednak se 
mít v zádech řízenou „hromadu odpadků“. rozšíření týká téměř beze zbytku (dle usnese-

Jistě, věční oponenti (i ti, kteří zapomněli, že ní zastupitelstva Březiněvsi) jejich katastru a 
kdysi pro skládku zvedli ruku nebo ti, kteří v pozemky, přes které se má z Ďáblic pokračo-
restituci nabytý majetek prodali nebo chtěli vat na katastr Březiněvsi patří společnosti 
prodat společnosti A.S.A. právě pro skládková- A.S.A. nebo nejsou zapsány na listu vlastnic-
ní) mohou namítnout, že se dalo ze skládky tví. Jednak Březiněves vedle soukromých 
vytěžit více výhod a finančních prostředků. Je to vlastníků pozemků velmi rychle pochopila, 
možné, nicméně při znalosti politického rozho- že další etapa skládky je rozhodnutím napříč 
dování na Magistrátu Prahy se také mohlo stát to, politickým spektrem pražské radnice (a 
žeMČ Ďáblice nemusela dostat kompenzace nejenom radnice). Pokud pomineme osobní 
žádné. ambice některých pražských 

Ponechám stranou minulost vývoje sklado-
vání odpadků na našem katastru a otevřu nyní 
zatím pro Ďáblice neveřejný záměr III. etapa 
skládky. Zdá se, že společnost A.S.A. po inter-
ních dohodách a s tichým souhlasem vybraných 
radních a zastupitelů hl. m. Prahy iniciovala 
jednání s MČ Březiněves o podmínkách změny 
územního plánu v katastru obce Březiněves z 
orné půdy na stavební pozemek za účelem rozší-
ření III. etapy skládky. Zastupitelstvo Březiněvsi 
dne 27.04.2007 odsouhlasilo tuto změnu za 
zajímavé kompenzace, které obdrží buď přímo 
od společnosti A.S.A. nebo od Prahy, která je 
vlastníkem všech pozemků, jak již bylo výše 
řečeno (tedy samozřejmě vedle soukromých 
vlastníků, se kterými zřejmě A.S.A. jedná pří-
mo). Finanční či naturální kompenzace pro 
Březiněves jsou veliké, několikanásobně překra-
čující běžný rozpočet obce Březiněves (A.S.A. 
poskytne Březiněvsi mimo jiné částku ve výši 10 
Kč za uloženou tunu odpadu, v současné době je 

postavíme. Pokud se Zastupitelstvo MČ Ďáblice 
bude stavět absolutně negativně k rozšíření 
skládky (i na základě referenda, kterým si zřejmě 
uzavřeme jednou pro vždy východisko pro jed-
nání), MČ Ďáblice nebude již mít jiné kompen-
zace od hlavního města Prahy, než jaké mu město 
přidělí (hlavním partnerem pro A.S.A. bylo a 
vždy bude město Praha) a již nebudou poskyto-
vány finanční či naturální kompenzace pro obča-
ny Ďáblic (dotace na školu v přírodě, dotace na 
komunální odpad, kontejnery na stavební suť, 
likvidace psích exkrementů, dotace pro TJ Ďáb-
lice, dotace na kulturní a společenské akce atd.). 
Populistickými výkřiky, že lze skládce zabránit, 
zatím nikdo nic nedosáhl a realita je opravdu ji-
ná. Zvlášť, když vás někdo postaví z pozice poli-

zastupitelů, je tické a ekonomické síly před hotovou věc.
zřejmě další etapa skládky pro nás nevyhnu- Druhým proudem je směr, pro který se při 
telná. Pro hl. m. Prahu je umístění strategicky současné znalosti stavu věci Březiněves rozhod-
zajímavé i vzhledem k tomu, že spalovna v la zřejmě naprosto pragmaticky (má jednoznač-
Malešicích nikdy nezvládne likvidovat kom- ně k dispozici kvalitnější informace) když už ta-
pletní komunální odpad celé Prahy. dy skládka bude z rozhodnutí vyšší moci, tak ale-

Někteří z občanů byli účastníky posled- spoň z toho musíme získat na kompenzacích, co 
ního veřejného zasedání zastupitelstva MČ nejvíce. A o tom to je. Co je tedy moudřejší? MČ 
Ďáblice, kde zástupci A.S.A. místy až velmi Ďáblice není hlavním hráčem na tomto poli, není 
tvrdě a nekompromisně obhajovali své pozi- vlastně ani vedlejším, protože rozšíření se netýká 
ce. Vzhledem k již zmíněné politické podpo- pozemků ve správě naší MČ, rozšíření půjde pou-
ře a zázemí v představitelích města Prahy je ze minimálním podílem přes pozemky nacháze-
to již dnes pochopitelné. Co nyní dál ? Kdo jící se na katastru Ďáblic. To je skutečnost, kte-
by chtěl mít za domem na dalších X let sklád- rou asi už žádné „Ďáblické referendum“ neovliv-
ku odpadu ? Pokud takto jednoduše položím ní. Jsou to nepříjemné skutečnosti. Nikdo z vede-
otázku, odpověď je jasná, nikdo. Já také ne. ní obce nebude beze smyslu poutat řetězy k vra-
Žádná jednoduchá odpověď na takovou jed- tům skládky, aby zabránil jejímu rozšiřování (z 
noduchou otázku asi není správná. Vidím důvodů výše naznačených), na druhou stranu vás 
dva základní proudy, možná že špatné, ale je ubezpečujeme, že při znalosti stavu věci budeme 
to důvod k diskuzi. III. etapa skládky bude, postupovat maximálně zodpovědně a objektivní 
aniž bychom to zřejmě mohli ovlivnit a zále- informace budeme řešit.                                

                                                              Tomáš Engelží na naší městské části, jak se k tomuto faktu 

Skládka bude pokračovat ??
(pokračování ze str. 2)
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ale převládalo krásné slunečné počasí. smutnit po domově, pomalu se blížil odjezd. 
Jako každým rokem byla pro žáky při- Než „předám“ slovo žákům, ráda bych podě-

pravena řada výletů, soutěží a her v areálu i kovala všem učitelům, denním i nočním vycho-
jeho okolí. Vydařil se celodenní výlet do vatelům i zdravotníkům za zodpovědnou práci se 
ZOO ve Dvoře Králové, na Kuks i celodenní žáky i za vytvoření příjemné atmosféry během 
pěší túra po hřebenech Krkonoš. Jak se již celé školy v přírodě. Sehnat odpolední vychova-
stalo dobrým zvykem, připravila pro své spo- tele na práci s dětmi i zdravotní doprovod je čím 
lužáky 9. třída soutěžní program. Deváťáci dál těžší. Proto si všech, kteří na sebe tento neleh-
spolu s vychovatelkou Irenou do boje druž- ký úkol vzali, nesmírně vážím. Bohužel je nemo-
stev „O havajské ostrovy“ zařadili sportovní hu všechny vyjmenovat, neboť nad bezpečností 
odpoledne, noční „bojovku“, orientační zá- dětí a nad zdárným průběhem školy v přírodě 
vod a diskotéky proložené různými soutěže- bdělo celkem 36 dospělých. 

Milada Bulirschová, ředitelka školymi. Vzhledem k tomu, že škola v přírodě pro-
běhla ve třech turnusech, připadla podobná 
milá povinnost i na paní vychovatelky druhé-
ho a třetího turnusu. Prví a druhá třída soutě-
žila na indiánské stezce a také pro 3.-5.třídu 

O letošní škole v přírodě lze opět prohlásit, byla připravena řada sportovních i vědo-
že se vydařila. Proběhla ve třech turnusech v mostních klání. V prvním případě z vlastní 
Lánově u Vrchlabí. zkušenosti, v další dvou z vyprávění vím, že 

Ubytování bylo velmi pěkné. V pokojích mě- se tohoto „úkolu“ všichni zhostili na 1*.
li žáci dostatek úložného prostoru, sociální zaří- Zápory na ŠvP  podle mne nebyly. Klady,  
zení byla v dostatečném množství na jednotli- těch byla celá řada. Žádná vážná zranění, žá-
vých patrech. O stravě lze mluvit jen v superlati- ci až na drobnosti téměř vzorní. Za to je 
vech. Snídaně  švédské stoly, oběd a večeře vý- opravdu moc chválím a zároveň i děkuji. I 
borné v klasickém provedení. Počasí měly délka školy v přírodě se jeví jako optimální. 
všechny tři turnusy pěkné. Občas sice zapršelo, Stihli jsme spoustu akcí a když děti začínaly 

Škola v přírodě - Lánov 
2007

Děkujeme ďáblickým občanům, kteří nám projevili soustrast a slova útěchy nad tragickým odchodem 
naší milované maminky a dcery Moniky.

Klárka a rodiče Kadeřábkovi
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byla v přízemí, v přízemí byla umístěna (velmi je to zaujalo) a mohly si zacvrnkat kulič-
taktéž klubovna a velká herna. Pan kuchař ky. Také viděly práci kovářů a domácí zvířátka. 
vařil podle námi předem schváleného jídel- V úterý dopoledne jsme s dětmi navštívili náhod-
ního lístku. Jídla byla velice chutná, děti ně objevenou rodinnou sklářskou huť ve Starých 
měly dostatek jídla, mnohé si chodily i při- Splavech. Děti zde měly možnost shlédnout 
dat. Po celý den byl také dostatek pití. sklářskou pec, foukání skla píšťalou, tvarování 
Personál nám velmi vycházel vstříc i v době ve formě a opracování výrobků. Místní skláři 
výletů a odpoledních vycházek ( balíčky a měli pro děti velikou trpělivost. V závěru dne 
balené svačiny). K dětem se choval velmi jsme si uspořádali pyžamový karneval, který byl 
hezky a s trpělivostí. pěkným završením našeho pobytu. Vodník 

Mácháč nás sledoval po celou dobu pobytu, 
dětem připravoval do hrníčků úkoly, učil je, jak 
se chovat v přírodě a ke zvířátkům.

Ve středu nás čekala cesta zpět do Prahy. 
Před školkou nás opět navštívil vodník a rozdal 
dětem dárky. Pak už děti konečně mohly do 
očekávané náruče maminek a tatínků.

Pobyt na škole v přírodě hodnotím jako 
velmi úspěšný. Děti byly skvělé, nebyly nemoc-
né, počasí nám přálo (déšť a bouřka jen první dvě 
noci) a kolektiv RZ velmi vstřícný. Děkuji paní 
učitelkám, panu Jirků a paní Gebrové za velmi 

Děti měly velmi pestrý program po celou hezký vstřícný přístup k dětem i panu Hořejšímu, 
dobu pobytu. Střídali jsme vycházky do lesa který nám na naše přání ještě navíc zařídil pro-
v blízkosti objektu, až po různě dlouhé vy- hlídku hradu Houska.

Hana Bláhová, vedoucí učitelkacházky do okolí - pláž Staré Splavy, pláž Pod 
                                                                                     Borným, kde nás navštívil vodník Mácháč, 

14. května odjelo na dlouho očekávanou vycházka do Doks a zpáteční cesta vlakem 
školu v přírodě do Starých Splavů 28 dětí a pět (pro některé děti jedinečný zážitek). Ve 
dospělých - paní učitelky Hana Bláhová, Pavlína středu jsme odpoledne absolvovali okružní 
Markvartová , Věra Hajšmanová (ta až do pátku plavbu motorovým člunem po Máchově 
zastupovala rovněž zdravotnici), vychovatel pan jezeru, děti hledaly poklad, zasportovaly si v 
Petr Jirků a noční vychovatelka paní Marcela lese. V neděli jsme se autobusem vydali na 
Gebrová. Od pátku náš tým doplnila zdravotnice velký výlet. Začal prohlídkou hradu Houska, 
paní Pavlína Vránová. kde je také brána do pekel, pokračoval jízdou 

Objekt RZ Nový Mlýn se nám velmi líbil. Na na koních a opékáním buřtíků (farma Laka) a 
pokojích byly válendy, rozkládací křesla, skříň- vesnickou slavností v Kadlíně. Zde děti 
ky na odkládání oblečení i sociální zařízení. Vše viděly expozici strojů a náčiní, které se pou-
čisté a dobře udržované. Jídelna s výdejem jídla žívaly dříve, viděly praní v neckách na valše 

Mateřská škola 
ve Starých Splavech

Konec školy v přírodě je už tady. Za devítku 
si myslím, že jsme si ji užili. Počasí se sice trochu 
vymklo z rukou, Temelín jsme neviděli, hokej 
jsme projeli, ale zato jsme se svezli lanovkou 
„černohorský expres.“ „Pane učiteli, měl jste 
nám to říct!“ 

Všechny týmy statečně bojovaly. Nebuďme 
skromní, a tak dodejme, že devátá třída je nepře-
konatelnou legendou. Výlety se velmi zdařily a 
program s jižní havajskou tematikou se také 
povedl. V tomto proslovu není žádné negativum, 
tudíž lze usoudit, že škola v přírodě 2007 byla 
prostě úžasná.

Děkujeme veškerému personálu, také chce-
me velmi poděkovat učitelům a vychovatelům, 
Slávkovi a Emilovi a také samozřejmě vám, 
soutěžícím spolužákům. Největší poděkování 
patří paní ředitelce, Ireně a Vikymu. Děkujeme.

Devítka

Závěrečné slovo 9. třídy 
na škole v přírodě

foto: Hana Bláhová

foto: Hana Bláhová

Josef Karásek

dobře si pamatuji na velkou návštěvnost fot- balového svazu. Cenu převzal 9. května 2007 z 
balových utkání. Ďáblice tím žili a i hráčům rukou předsedy ČMFS pana Pavla Mokrého. 
se hrálo lépe, když cítili podporu na tribuně. Jsem rád, že mohu na tomto místě „tátovi ďáb-
V minulém zpravodaji jsme pozvali naše spo- lického fotbalu“ - našemu Pepovi Karáskovi 

Nadpis tohoto článku zna- luobčany na utkání se Zličínem, které se hrá- za všechny ďábličáky k tomuto ocenění po-
mená, kolik bodů získal lo ve čtvrtek (ne v sobotu jako ostatní mistrá- blahopřát.
ďáblický fotbal na jaře ky) a na volnou vstupenku z tohoto zpravo- A protože máte v rukou poslední číslo zpra-
letošního roku. Nic vese- daje přišlo celých sedm lidí. Já vím, řeknete vodaje před prázdninami, nyní už mi zbývá jen 

lého to není. Naše Áčko (muži) má na svém kon- si „je jiná doba“. Něco na tom pravdy je. Dřív popřát všem našim spoluobčanům krásné prožití 
tě zatím přírůstek pěti bodů (tři body z výhry nad se chodilo na fotbal, dneska je doma satelit letošní dovolené, dětem ty nejkrásnější prázdni-
Kopaninou a po bodu za remizu s Radotínem a nebo video, dřív děti v autobusech pustili star- ny a  ahoj v září na hřišti!!!

                                                 Aleš Sládek, Zličínem). K dnešnímu dni máme jeden bod ná- šího člověka sednout, dnes je to pomalu obrá-
sekretář SK Ďáblice

skok před posledním mužstvem Kralovicemi. ceně, jak vidíme mnohdy i v ďáblických lin-                                                  
Závěr sezóny bude dost dramatický, neboť muž- kách. Podobných případů bych mohl vyjme-
stvo bude bojovat o udržení v přeboru. Do A- novat mnoho. Doufejme, že se návštěvnost 
třídy se spadne hravě, cesta zpátky je ale dost ob- trochu zlepší od září, kdy se vracíme k pů-
tížná. vodnímu termínu zápasů - v neděli od 17 ho-

U mladších žáků je bodový přírůstek za jaro din. Žákovské soutěže se budou hrát v sobotu  
o jeden bod lepší, celkově s 26ti body jsou na 8. nebo v neděli jako předzápas mužů. Nicméně 
místě tabulky. Přípravka je na tom stejně jako i dnes chci připomenout stále probíhající ná-
muži. S celkovým počtem 14 bodů je na 7. místě. bor žáků do všech mládežnických mužstev. 
Závěrem je možno říci, žádná sláva to není. Informace Vám kdykoli  podá Michal  

Pro příští sezónu jsme podali přihlášku do Mošnička (tel. 603 808 645).
soutěže za starší žáky, takže budou ve hře čtyři Velkou fotbalovou událostí minulého 
mužstva. Mužstvo mladší přípravky, které nebu- měsíce bylo předávání ceny Dr. Václava 
de hrát oficiální soutěž Pražského fotbalového Jíry. Tuto cenu předává ČMFS osobám, 
svazu, na trávníku ho uvidíme při přátelských které se významně podílely na rozvoji fot-
utkáních. A když už hovořím o tom, koho uvidí- balu. Za Prahu získal toto ocenění pan 
me na trávníku, musím napsat, co nás docela trá- Josef Karásek (viz foto). Na návrh našeho 
pí. Je to malý zájem ďáblických občanů o fotbal. fotbalového oddílu byl nominován na tuto 
Protože celý svůj život bydlím kousek od hřiště, cenu výkonným výborem Pražského fot-
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ŽIJÍ MEZI NÁMI
(a naší event. mezinárodní ostudě, k čemuž zatím Vzhledem ke své tradici je laboratoř známa 
nikdy nedošlo). Navíc zbytek vzorku se zamrazí poměrně dost. Navíc v posledních 20ti letech, 
pro případná další odvolání. Pokud se při kontrolní se všechny podobné laboratoře musí pravidelně 
analýze nedospěje ke stejnému výsledku, je sporto-N e d á v n o  účastnit anonymních testů. Tak se dá srovnávat 
vec zbaven obvinění. My jako pracovníci laborato-j s e m  p o t k a l  v  i jejich úspěšnost a oprávněnost. Pokud zadané 
ře známe jen číslo lahvičky, druh sportu a pohlaví, P r a z e - Tro j i  u  vzorky úspěšně nevyhodnotí, nemohou držet 
takže v žádném případě nevíme, čí ten vzorek je. A Dany Zátopkové mezinárodní akreditaci. My tato nezbytná mezi-
za rok jich zpracujeme více než 1500. To už nějaký dámu, která upí- národní osvědčení máme bez jakéhokoli ome-
ten litr dá. jela bylinkový zení. Bez něj bychom nemohli dělat analýzy na 

čaj z nějaké rost- mezinárodních akcích nebo pro země, které 
l i n y  a  b y l a  m i  takovou laboratoř nemají.
trochu povědo- Co jsou to vlastně podpůrné prostředky a co je 
má. Oslovovala doping? 
olympijskou ví- Když jsem do laboratoře nastoupila, byly 
t ě z k u  s l o v e m  zakázány hlavně stimulační látky, narkotika a 
„trenérko" ( upí- začal intenzivní boj proti zneužívání anabolik. 
j e la  červené) ,  Později postupně přibyla diuretika, betabloká-
s p o l u  ú p ě l y  a  tory, beta2agonisté, další hormony např. růsto-
kritizovaly něja- vý, choriogonadotropin, erytropoietin, kortiko-

ký televizní atletický přenos. Dost si notovaly a idy, některé metody krevního dopingu i falšo-
já tam byl vlastně „vosk“. Řešily důležité věci vání vzorků, např. katetrizací, nebo vyhýbání 
jako, kdo tam jet měl, kdo ne, kdo uspěl, kdo vy- se kontrole. Některé látky mají nyní povolen 
hořel. Prostě zasvěcené atletické fanynky. Ke určitý limit, např. efedrin, THC (tetrahydroka-
svému potěšení jsem zjist i l ,  že je to naše nabinol).
„sousedka“, že bydlí v Ďáblicích, kdysi podlehla Protože účinek některých látek může přetr-
kouzlu lehké atletiky a hlavně, že svůj osud spo- vávat dokonce i týdny a měsíce, již několik let 
jila s celoživotním bojem proti nesportovnímu se provádějí i tzv. mimosoutěžní kontroly. To 
chování, proti sportovnímu dopingu. Je to znamená, že tyto látky nesmí sportovec použí-
RNDr. Ivana Vodičková a už 20 let se věnuje vat vůbec, tedy ani, když nesoutěží. To se týká 
zkoumání látek, které vycházejí jako odpad z těl hlavně anabolik.
aktivních a hlavně vrcholových sportovců. Řecký básník Homér popisuje, že Achilles, 
Nedalo mi to a vzpomínaje na některé své odbě- bájný hrdina Řeckých válek zvyšoval svou sílu 
ry za aktivní sportovní činnosti jsem se zeptal. pojídáním kostní dřeně lvů. Byl to již doping?
Bydlíte v Ďáblicích a patříte ke starousedlíkům. Co se týká pojídání kostní dřeně to by pro-
Vrhala jste, nebo házela oštěpem? šlo i teď. Navíc by prošlo i pojídání býčích var-

V Ďáblicích žiji více než čtvrtstoletí, protože lat a pití krve nepřátel. Taky by lehce prošlo, 
tady manžel dostal od Státního statku byt. Atletiku kdyby na jídelníčku bylo syrové maso a podob-
jsem poznala již během školní docházky v devítilet- né biopotraviny, které měly zvyšovat sílu báj-
ce na Jeseniově ulici na Žižkově, kde působil trenér ných siláků. Prostě tehdy to byly podpůrné pro-
Gála. Ten atleta udělal vlastně z každého. Docela středky, možná vybrané doplňky stravy, ovšem 
mi šlo házet krikeťákem a tak jsem se dostala do ne každému dostupné. Ne každý si mohl ruka-
tehdejší líhně atletů RH Praha. Tam jako trenérka ma skolit lva. Ne každý si mohl v lítém boji za-
působila Dana Zátopková. Trénovala oštěpařky a  říznout nepřítele a pak v klidu si nalít kalich 
vzala i mne. Já to ale v atletice moc daleko nedotáh- jeho krve. Doping to v pravém slova smyslu 
la. Navíc mne začalo zlobit rameno a do toho se mi nebyl.
podařilo dostat se na vysokoškolská studia mimo Můžete říci, jestli u vrcholových sportovců pití 
Prahu. Tím vlastně skončilo moje oštěpování. Ale alkoholu nebo kávy patří k dopingu?
byla to krásná léta, protože v oddíle byly tehdy nej- Alkohol je zakázán jen u některých sportů, 
slavnější československé atletky Němcová, např. střelectví, lukostřelba, některé lyžařské 
Jehličková, pozdější olympijská vítězka Rezková disciplíny nebo motorismus. Všude jinde alko-
(Hübnerová), Vyhnalová, Přikrylová, Stříbrská a hol působí na výkony spíše negativně. Kofein 
nás mladé mezi sebe vzaly. Nejvíc vzpomínám na byl po několik let zakázán a jako limit bylo po-
ligové zájezdy. A paní Dana, kapitola sama o sobě, v voleno 12ug na ml moče. Nyní je ale povolen, 
letech jako jsem já nyní, metala přemety, hopsala ačkoli podle mého soudu povolená hranice byla 
přes překážky, běhala na běžkách a dost těžko sná- dosti benevolentní. Coca colu byste ale klidně 
šela, když jsme jí v něčem porazily. To ovšem bylo mohl popíjet na litry a bez obav i vypít i 2-3 ká-
opravdu málokdy. A pozor, oštěpem se hází, nikoliv vy.
vrhá. Vrhají jedině koulaři. Kolikrát jste držela v ruce (nebo ve zkumavce 
Pracujete v zařízení, které je unikátním provozem či jiné nádobce) zbytky tekutin některého ze 
nejen v České republice. Můžete nám to pracoviště slavných sportovců, které jinak končí buď v 
trochu přiblížit? kanalizaci, nebo někde volně u některého stro-

Naše speciální laboratoř, je jedna z nejstarších mu v přírodě? Jak se dá zjistit, že sportovec si 
laboratoří pro kontrolu dopingu na světě. V šedesá- pomohl k výkonům zakázaným způsobem (čili 
tých letech ji založil doc. Chundela, který ji prosla- dopoval a choval se tzv. unfair play) a může se 
vil tím, že vytvořil laboratoř jako pojízdnou dílnu takový člověk bránit?
(autobus). Tímto vynálezem doprovázel cyklistic- Analyzujeme vzorek, který je při odběru 
ký Závod míru zejména poté, co na olympijských označen A, a v případě pozitivního nálezu má 
hrách v Římě zahynul na následky dopingu dánský sportovec možnost požádat o kontrolní analý-
cyklista. V tomto pojízdném laboratoriu se analy- zu. Té se může zúčastnit a může si vzít s sebou 
zovaly vzorky odebrané závodníkům a tak bylo jakýkoliv doprovod. Před jeho zraky se zanaly-
možno okamžitě reagovat. Později byla laboratoř zuje jeho druhý, doposud zapečetěný vzorek B. 
přiřazena k Ústavu národního zdraví pro vrcholový I když kontrolní analýza znovu ukáže pozitivní 
sport a nyní, když byl ústav zrušen, jsme součástí výsledek, může se ještě odvolat nejen v naší 
Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí republice, ale dokonce má právo se odvolat i 
a přestěhovali jsme se ze Strahova do Hloubětína. nadnárodně. Veškerá písemná dokumentace 
Jak je Česká antidopingová laboratoř ceněna ve podléhá přísné právní kontrole. Sebemenší chy-
světovém antidopingovém boji? ba na naší straně pak vede k očištění sportovce 

Vím, že existuje seznam zakázaných prostředků. 
Kdo tento seznam určuje a kdo zařazuje nové látky 
do tohoto seznamu?

Doping byl dříve charakterizován jako podává-
ní látek tělu cizích za účelem zvýšení tělesného 
výkonu. To se časem ukázalo jako nepřesné, proto-
že se dají zneužívat i látky tělu vlastní. A tak již 
několik let platí, že doping je použití látek nebo 
metod, které jsou na seznamu, který vydává 
Světová antidopingová agentura WADA, dříve 
lékařská komise Mezinárodního olympijského 
výboru. Připomínkují ho jednotlivé sportovní 
federace, laboratoře, antidopingové orgány apod. 
Každý rok se upravuje a lze ho najít na internetu 
např. www.antidoping.cz.
Stane se někdy, že sportovec z terapeutických 
(léčebných) důvodů může užívat zakázané látky?

Aby mohli vrcholově sportovat i lidé s nějakým 
zdravotním problémem, např. astmatici (jejich 
některé léky jsou na seznamu zakázaných látek), 
musí oni, nebo jejich trenéři, požádat o povolení a 
podrobit se lékařskému vyšetření. To se týká třeba 
diabetiků, pro které je např. inzulín nezbytným 
prostředkem k životu a pro zdravé zakázanou lát-
kou. Samozřejmě se o všech takových případech 
vedou podrobné a hlavně veřejné protokoly a zápi-
sy.
Vzpomínám si, jak jsem po jednom z utkání seděl 
zavřen na Olympijských hrách v Mnichově v 
antidopingovém pracovišti a čtyři hodiny čekal, až 
ze mě vyjde onen kýžený vzoreček. Samozřejmě 
pod přísným dohledem komisařů, kteří sledují, 
jestli je ten vzoreček opravdu váš. Jediné plus bylo, 
že jsem mohl vypít Coca Coly kolik jsem chtěl 
(protože v naší rodné vlasti tento nápoj byl v té 
době dostupný jen v Tuzexu). Myslím ale, že se 
sledovalo jen dopování a nikoliv užívání anabolik. 
Změnily se metody, nebo je to jako tenkrát?

Analýza dopingových látek se provádí většinou  
z moče a na tom se zatím nic nezměnilo. Při odběru 
je moč rozdělena, jak jsem uvedla, do dvou lahvi-
ček, z nichž jedna se zkoumá a druhá archivuje. Je 
jen zlepšená kontrola při odběru, protože v minu-
losti došlo k úmyslnému podstrčení moče někoho 
jiného nebo i vlastního čistého vzorku. Sportovec je 
zdržován na kontrolovaném místě a pod přísnou 
kontrolou antidopingových komisařů vzorek ode-
vzdává. Jinak to prostě nejde. Musí být stoprocent-
ně a protokolárně zajištěn správný vzorek od správ-
ného člověka. První rozsáhlejší kontrola byla na 
Olympijských hrách v Montrealu a již tehdy se 
začala zkoumat pestrá paleta všech tehdy známých 
látek. Prostě a jasně, dá se zjistit i to, co jste měl k 
večeři.
A teď na rovinu. Je možné, že se užívání zakáza-
ných podpůrných prostředků dá zastavit?

Já sama, i když bych si přála abychom doping 
vymýtili, nevěřím. My totiž věčný boj s objeviteli 
nových dopingových látek nikdy absolutně nevy-
hrajeme. Vždy se najde něco nového, protože je to 
vlastně neustálý výzkum léků. Prostě někde tyto 
látky zachraňují život a někde jde o jejich zneužití. 
Ale např. co se týká stimulačních látek nebo anabo-
lik, myslím, že úspěchy jsou viditelné. Jen se podí-
vejte do tabulek na výkony koulařů, diskařů, dálka-
řů (skokanů do dálky) nebo vzpěračů v letech, kdy 
jsem závodila já a nyní…
Děkuji za krásné povídání. 
                                      rozhovor připravil Karel Engel

Doping Ivany Vodičkové
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CO NÁS ZAJÍMÁ ...
červen 2007

KOMISE          TERMÍN                AKCE                          POZNÁMKA

DIAKONIE

SPORTOVNÍ

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 

21.6. výstava prací výtvarných kroužků
ZŠ a MŠ

zahájení výstavy 21.6.2007

15.6. Běh Terryho Foxe
ve spolupráci s ŠKK

od 15,30 Ďáblický háj

každá 3. neděle v měsíci od 15.00

17. června 2007  11. neděle v mezidobí
15. července 2007  15. neděle v mezidobí

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

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

tel.:283910644
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz

http://www.planetarium.cz/dabliceobs 

VSTUPNÉ: 
dospělí ......... ..............20 Kč
mládež,důchodci.........10 Kč
Doprava: -konečná MHD sídliště 
Ďáblice (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

ČERVENEC 2007 

červen - září výstava prací výtvarných kroužků
ZŠ a MŠ

Vernisáž v 16,30 v Diakonii

16.6. 
Volejbalový turnaj

 smíšených družstev amatérů

od 14,00 v areálu " U Holců"
ve spolupráci s Ďáblickým míčem,

přihlášky do 14.6. na
e-mail: dablickymic@seznam.cz

Sdružení Ďáblického míče a sportovní komise 
MČ Praha - Ďáblice

pořádá

(podmínkou jsou alespoň dvě ženy v týmu)

registrace nutná předem, nejpozději do 14.6. 2007
na 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ AMATÉRŮ

SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

dne 16.6. 2007 od 14 hod. na hřišti U HOLCŮ

e-mail:dablickymic@seznam.cz
tel.: 777 586 886

Otevírací doba: Po-Čt 10-12, MÍSTO DALEKÉHO 
13:30 - 15:30. Ne 1.7., 8.7. a ROZHLEDU
22.7. 14 -16. 5.7. a 6.7. zavřeno V těsném sousedství hvězdárny je 
POŘADY pro veřejnost od 9.7. výhled na téměř 1/2 území Čech. 
do 26.7., začátek v 10:00. Podle podmínek okamžité viditel-
Po (9.,16.,23.) Měsíc u krejčího nosti je možné pozorovat krajinu od 
Út (10.,17.,24.) Planeta Země I. blízkého okolí až po pohraniční 
St  (11.,18.,25.) Letní obloha hory (Krušné, Jizerské, Krkonoše). 
Čt (12.,19.,26.) Pohyby Země a V době přítomnosti pracovníků 
čas hvězdárny je instalován dalekohled 
POZOROVÁNÍ OBLOHY pro pozorování krajiny spolu se 
dalekohledy Po - Čt 11-12, směrovou růžicí.
13:30 -15:30 mimo Po 30.7./ 
Ne 1.,8. a 22.7. 14 -16
Denní obloha: 
Slunce - povrch se skvrnami.
Venuše - za dobrých podmínek. 
Podmínkou úspěšného pozoro-
vání je pokud možno jasná 
obloha, při nepříznivém počasí 
(zataženo) je možné si prohléd-
nout přístrojové vybavení 
hvězdárny, stálou astronomic-
kou výstavu a zakoupit
astronomické publikace (pohle-
dy, mapy, knížky). 

2.-4.7. MUDr. Helena Holá                 
9.-20.7. MUDr. Romana Benešová     
23.-27.7. MUDr. Ludmila Váňová      
30.7.-10.8. MUDr. Jana Homolková
13.-17.8. MUDr. Romana Benešová
20.8.-31.8. MUDr. Jana Hejhalová
Ordinace MUDr. Benešové, MUDr. Váňové, MUDr. Holé 
a MUDr. Homolkové 
adresa: Ke kinu 7, Praha 8-Ďáblice / Libčická 396,Praha 8-Čimice, 
tel. 774820600

Po dohodě: odběry Čimice pondělí, sředa a pátek 7,30-8,00
                               Ďáblice úterý a čtvrtek 7,30-8,00
                   preventivní prohlídky a očkování 
                               Čimice úterý a čtvrtek12,30-14,00 
                               Ďáblice pondělí, středa a pátek12,30-14,00
Ordinace MUDr. Jany Hejhalové
Adresa Libčická 396, Praha 8-Čimice, tel. 233 55 66 71
ve svých ordinačních hodinách

Pondělí 8-10,30 Čimice 11-12,30 Ďáblice
Úterý 8-10,30 Ďáblice 11-12,30 Čimice
Středa 8-10,30 Čimice 11-12,30 Ďáblice
Čtvrtek 8-10,30 Ďáblice 11-12,30 Čimice
Pátek 8-10,30 Čimice 11-12,30 Ďáblice

Pondělí   7,30-11,00
Úterý       9-11,00
Středa     12,30-16,00
Čtvrtek   7,30-11,00
Pátek       7,30-11,00

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost
MUDr. Romany Benešové

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
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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

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´́ ´́
PLACENÁ  INZERCE

PLACENÁ  INZERCE
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Okenní systémy
EuroFutur Classic-
se standartním
křídlem

oR

Ďáblický zpravodaj vydává Městská část Praha - Ďáblice. Adresa redakce: Květnová 553/52, 
182 00 Praha 8-Ďáblice. Tel.: 283 910 723-724, fax: 283 910 721, e-mail: podatelna@dablice.com, 
jirkuovi@centrum.cz. Registrováno pod číslem MÚ - 63/91. 
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Uzávěrka pro příspěvky i inzerci je vždy k 25. dni v měsíci.
Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze hledá 
pracovnici na pozici vedoucí jednosměnného provozu terénní 
pečovatelské služby v Praze 8 - Ďáblicích. Vzdělání v oboru sociál-
ní práce a řidičský průkaz je nezbytný. Kontaktní osobou je 
L.Roytová tel. 777 734 170. Strukturovaný pracovní životopis 
zasílejte na adresu:   Termín nástupu podle 
dohody.

skp@diakoniecce.cz

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze hledá 
pracovnici na pozici vedoucí jednosměnného provozu terénní 
ošetřovatelské a pečovatelské služby v Praze 5 -Klamovka. 
Nezbytná je registrace typu A, 5 let praxe, z toho 3 roky u lůžka. 
Vítána je zkušenost práce v systému domácí péče. Kontaktní oso-
bou je L. Roytová tel. 777 734 170. Strukturovaný profesní životo-
pis zasílejte na adresu:  . Termín nástupu 
podle dohody.

skp@diakoniecce.cz

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze hledá 
pečovatelku a zdravotní sestru typu A do provozu terénní služby. 
Kontaktní osobou je L. Roytová tel. 777 734 170. Strukturovaný 
životopis zasílejte na adresu: . skp@diakoniecce.cz

Koupím 
stavební parcelu ve staré 

zástavbě 
v lokalitě Prahy 8, 9 

Staré -Ďáblice, Čimice, 
Chabry tel:602246765

(PLACENÁ INZERCE)
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WWW.DABLICE.COM


