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provést úpravy terénní a stavební dali výpovědi ze zahrádek. Po-PSČ:116 93
nejpozději do 31.12.2009. A prá- chopitelně je i tento stav kritizo-
vě s ohledem na zjevnou stavební ván bývalými uživateli, neboť se Věc: Stavba areálu VŠUP
nečinnost se tážeme, co je příči- nerealizuje nic z toho, co bylo   
nou tohoto stavu a žádáme o aktu- příčinou ukončení jejich činnos-Vážený pane rektore,
ální informaci o dalším pokračo- ti.dovolte položit Vám několik otá-
vání stavby. Vážený  pane  r ek to re ,  v  zek za MČ Praha - Ďáblice, které se 

Jak je Vám jistě známo, v zájmu naší městské části je pře-týkají zahájené stavby nového areálu 
přímém sousedství stavby jsou devším optimální stav celého VŠUP v Ďáblicích. Znepokojuje nás 
již dokončeny dva bytové domy zájmového území budoucího nepokračování stavební činnosti a 
a jsou již obsazeny nájemníky, centra obce, do kterého má být stav staveniště, přesněji vytěženého 
samozřejmě i dětmi. Občané po- zakomponován i areál VŠUP. V území, které je více než nebezpečné 
žadují bezpečnější oplocení celé- současné době je před dokonče-jak z hlediska možných úrazů, tak z 
ho areálu a stěžují si i na prach, ním i rekonstrukce kulturní pa-hlediska negativních vlivů na životní 
který se zvedá při suchém počasí mátky "Battistovy cihelny", kte-prostředí (výrazně zvýšená prašnost, 
ze staveniště. rá by měla přímo navazovat na eroze svažitého terénu atd.).

Jako další problém vidíme v areál školy jako jeden z nejbliž-Dle uzavřené smlouvy mezi 
opuštěné zahrádkářské kolonii, ších objektů. V letošním roce bu-VŠUP (investorem) a MČ Ďáblice ze 
což je zmíněný vypůjčený poze- dou provedeny úpravy veřejného dne 9.11.2007 se investor zavazuje 
mek , kde jsme v zájmu stavby prostranství, které bude sloužit na vypůjčeném pozemku p.č. 587/1 

jako park a rekreační, shromaž-
ďovací plocha pro obec. Při po-
sledním jednání s pracovnicemi 
ministerstva jsem nabyla pře-
svědčení, že finanční prostředky 
účelově vázané na stavbu VŠUP 
pro tento rok jsou zajištěny a tu-
díž nic nebrání tomu, aby stavba 
dále pokračovala. Jistě i Vy si 
pře je te ,  aby s tavba  byla  co  
nejdříve zrealizována a konečně 
se vyřešil problém s nedostateč-
nou kapacitou školy. Vážený pa-
ne rektore, pokud cokoliv brání 
pružnému pokračování stavby, 
která je i pro naši MČ prioritní, 
jsme připravení podpořit Vás v 
jednání s kompetentními strana-
mi.                           

S pozdravem,
                                   Dana Ševčíková
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Slovo starostky

P
Předpokládám, že jste si zajisté 

povšimli, že se již delší dobu neděje 
nic na území bývalého areálu Surko-
vu. Samozřejmě nás to nenechává v 
klidu a proto vám předkládám dopis 
týkající se právě této záležitosti v 
plném znění.
                                      Danuše Ševčíková

__________________________________

foto S ohledem na opakované dotazy 
některých občanů Ďáblic, které se 
týkají  stavebních aktivit  firmy 
Ekospol a.s. v naší městské části, 
jsme se obrátili přímo na zástupce 
této společnosti, aby se k nim vyjád-
řil přímo do Zpravodaje.
                                      Danuše Ševčíková
(více na str. 4) 

DĚKUJI
A to především všem našim spo-

luobčanům, kteří sami aktivně při-
spěli k lepší jarní atmosféře v Ďábli-
cích a uklidili si před svými domky 
přilehlou část chodníku a leckdy i 
silnice. Kdysi to bylo celkem běž-
ným zvykem a myslím, že je dobré 
se k tomu vrátit. 

Pokud samozřejmě majiteli ne-
movitosti slouží zdravíčko natolik, 
aby toho byl schopný. Dále děkuji 
všem "pejskařům", kteří se snaží do-
čista zamést všechny nepěkné a k 
velikosti jejich pejska přímo úměrné 
stopy. Bohužel těch snaživých maji-
telů čtyřnohých kamarádů není zřej-
mě ještě dost, jak nás každý den pře-
svědčují hromádky leckde se nachá-
zející. Skoro se zdá, že je to sport o 
trofej "nejsem dopaden" a to ani na-
šimi strážníky. Věřím, že pachatelé 
budou v brzku dopadeni a poprávu 
pokutováni.             Danuše Ševčíková                        

Vyjádření ing. Zedníka 
z Ekospolu

S

Fungování dětské 
ordinace 

MUDr. Romany 
Benešové v létě 

2008
S blížícími se prázdninami 

bych chtěla informovat své malé 
pacienty a jejich rodiče, kdy a kde 
nás v době dovolených zastihnou.

                         ( více na str. 5) 

Omluva
V minulém čísle ĎZ v článku 

pí. Prokešové "Vy viete kam, my 
vieme ako!" nebyla vytištěna po-
slední věta "Snažme se to ještě změ-
nit!" a jméno autorky.

Tímto se paní Prokešové a 
všem čtenářům omlouváme.
                                               Petr Jirků
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ĎÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ

Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 32. jed-
nání rady) 

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

S

! schválila náměty k zapracování 
do nového ÚPn. hl. m. Prahy, kte-
ré MČ Praha - Ďáblice považuje 
za prioritní 
! vzala na vědomí stanoviska a při-

pomínky některých MČ ke Statu-
tu hl. m. Prahy
! vzala na vědomí nabídku Praž-

ských služeb na kompostovací 
nádoby na bio - odpad. RMČ do-
poručila uveřejnění nabídky v 
Ďáblickém zpravodaji.

Martině Abbou prostředí a Komisi investic a vý-
! vzala na vědomí revizi nákladů stavby k posouzení. Starostka po-

ve výši 82 254 Kč na odborné žádá firmu EKOSPOL jako vlast-
studie a zastupování MČ Praha níka objektu o souhlas s vybra-

! schválila znění smlouvy o pro- - Ďáblice panem RNDr. Jino- ným řešením
nájmu pozemku p. č. 1729/78 v chem ve věci projednávání po- ! vzala na vědomí skutečnost, že 
k. ú. Ďáblice k provozu jedno- sudku EIA - 2. etapa skládky některé pozemky MČ (1553, 
ho jednostranného jednopatro- rozšíření. Veškeré finanční ná- 1729/254, 204/1), které doposud 
vého reklamního panelu za ná- klady byly odsouhlaseny komi- nebyly zahrnuty do udržované 
jemné 50 000 Kč za rok, a to sí životního prostředí jako ade- zeleně, je třeba posekat. RMČ 
společnosti Big Board Praha, kvátní souhlasí s objednáním prací

                        zpracoval tajemník ÚMČa.s. ! vzala na vědomí tři architekto-
! schválila přidělení uvolněného nické návrhy studie parku Červ-

bytu č. 4, U Parkánu č.p. 18/9 o nová - Červencová Ing. arch. 
velikosti 1+1 v souladu s dopo- Ivany Řehákové. Tyto budou 
ručením sociální komise paní předloženy Komisi životního 

nistrativních pochybení neshle- bráníme, zvlášť když všichni reál-Bláboly, plkání, dává žádný úmysl či vědomou ně víme, že politické vedení Pra-
nedbalost. Jinými slovy podle hy i Prahy 8 (obě ODS) obě akce zlomyslnost…
sebe soudím tebe. Házet ano- z různých důvodů velice silně 
nymně na papír cizí jména, neo- podporují.

Opět se v Ďáblicích potajmu roz- věřené informace, pomluvy, ne- Líbivé a populistické blouz-
nesl bulvární plátek. Opět gramatic- známé údaje a čísla je bezbolest- nění necháme na někom jiném. 
ké i věcné chyby. Někteří  zastupitelé né a je opravdu vidět, že podepsat Logika věci navíc říká, že odpad-
se pod příkrovem noci jako partyzáni se pod "padílko" je u těchto lidí ky prostě někam musí a okruh 
přískokem plouží kolem domů a v nad jejich síly. kolem Prahy se taky musí dobu-
domnění neviditelnosti házejí do A odkazovat se na webové dovat. 
schránek anonymní textíky. Vypadá stránky pravicové politické stra- Vážení autoři nepodepsa-
to, jako kdyby se styděli za svoji "bo- ny? Anonymními texty? To je ných textíků, jejdanánku, když 
hulibou" činnost. pouze medvědí služba a ostuda, už si nenecháte od někoho moud-

Touha nalézt nějaká zvěrstva, na kterou dělají oficiální politice rého (třetího) vysvětlit o co vlast-
která jsme všichni bohužel zvyklí z pravice. I když, a je to i možné, to ně jde, nechte si alespoň opravit 
vysoké politiky zleva doprava a zpra- třeba dělají schválně a cílevědo- gramatické hrubky. A podepište 
va doleva, zřejmě nutí tyto psavce mě… se. 
naplnit své ambice nepodloženými Místní politika je o znalosti Buďte alespoň takoví borci 
bláboly. Tedy podloženými vlastní prostředí a racionální komunika- jako je paní Drtinová, která naší 
neznalostí, zlomyslností a amatér- ci s lidmi, kteří v té určité oblasti tělovýchovné jednotě a zvláště 
ským přístupem k meritu věci. Netu- žijí. Nejsme závislí na pokynech fotbalistům (pan Lapka - bývalý 
ší, že by mohlo existovat něco tak stranických politbyr a nějakých sponzor, funkcionáři, hráči i po-
jasného jako nezávislá komunální lobistických skupin. Nebudeme kladna TJ by mohli vyprávět) vy-
politika. Mimochodem, několikrát Vám třeba tvrdit, že rozšíření světlila, kdo se vlastně postaral o 
do roka se na radnici koná magistrát- skládky a vybudování pražského přípravku žáčků a o umělý tráv-
ní audit, který kromě běžných admi- okruhu u skládky jednoduše za- ník (který se teprve projektuje)…

VÝSADBA  
STROMŮ

V první polovině května byly v 
MČ vysázeny nové stromy v těchto 
lokalitách :

v ul. Šenovská:
! v zeleném pásu od. ul. U Spojů až k 

č.p. 567 třešeň pilovitá, sakura  
(Prunus serrulata) - 5 ks 
! proti výjezdu z ul. Myslivecké  

jeřáb prostřední (Sorbus interme-
dia ) - 3 ks 

v ul. Hřenská:
! u zastávky BUS Květnová bříza 

bradavičnatá, převislá (Betula 
verrucosa) - 2 ks
! u zastávky BUS Květnová v zele-

ném prostředním pásu lípa velko-
listá (Tilia platyphyllos) - 1 ks

v ul. Ďáblická:
! v zeleném pásu před č.p 136/51 

hloh obecný (Crataegus laevigata 
-2 ks

v ul. U Parkánu:
! u trafostanice štědřenec Watererův 

(Laburnum x watereri) - 1 ks
! před č.p. 25/1 štědřenec Watererův 

( L a b u r n u m  x  w a t e r e r i )                                                              
- 2 ks

v ul. Kostelecká:
! roh s ulicí Legionářů třešeň pilovi-

tá, sakura (Prunus serrulata) - 1ks

Stromy jsou v záruce a pokud 
dobře nezakoření, budou nahrazeny 
novými jedinci v podzimní výsadbě.

Doufejme, že stromy zdárně po-
rostou a v brzké době je neponičí van-
dalové nebo nevychovaní psi!
                       Referát životního prostředí                                                                                                                                                                                

Hospoda 
U krále Holce končí

Nemilá záležitost potká Ďáblice, 
pan Jaroslav Holec nájemce budovy 
v ulici Osinalická, kde provozoval 
léta hospodu, k 31.07.2008 na vlast-
ní žádost končí.

Městská část zřejmě vypíše zá-
měr na pronájem těchto nebytových 
prostor pro hostinskou činnost.
                                               Tomáš Engel 
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Tomáš Engel

Setkání občanů se starosty, zástupci občanských iniciativ 
a s dalšími osobnostmi našeho veřejného života 

se uskutečnilo 26.4.2008 v Dolních Chabrech ve zcela naplněné místní sokolovně. 
Starostové Suchdola, Chaber a ostatní hosté poskytli informace o současném stavu pro-
jednávání výstavby severní části dálničního okruhu kolem Prahy a o možnostech dalšího 
(i k ostatním obcím ohleduplného) postupu občanů a samospráv při obraně příznivého 
životního prostředí Suchdola, Dolních Chaber, Čimic i Ďáblic. Všichni účastníci i orga-
nizátoři mohli být s úrovní celého setkání velmi spokojeni. Jednotlivá vystoupení byla 
věcná, na vysoké odborné i etické úrovni. 

Stejně tak veřejná diskuse. Pozvání k tak závažnému tématu přijali i předsedkyně po-
slaneckého klubu SZ PhDr. Kateřina Jacques, členka zast. hl.m. Prahy Mgr. Petra Kolín-
ská, člen Rady zastupitelstva hl.m. Prahy Petr Štěpánek,CSc. a další. Kdo snad od nich 
očekával "mlácení prázdné slámy", byl zklamán. Výborné byly i dotazy a postřehy z řad 
veřejnosti.

Vzhledem k velkému zájmu o setkání u našich sousedů jsme se rozhodli v akci pokra-
čovat a další besedu uskutečnit u nás v Ďáblicích. Pořadatelství se ve vlastní dramaturgii 
tentokrát ujali členové komise ŽP za podpory Rady MČ Ďáblice. Termín je stanoven na 
19.6. 2008, 19.00, v sále základní školy. O bližších podrobnostech setkání budeme infor-
movat prostřednictvím internetu, nástěnek, rozhlasu atp.                                  Miloš Růžička
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přes Suchdol. Takový postoj je v přímém rozpo- na zdravé životní prostředí, ale naopak prosazuje Doprava tranzitní i národní, ru s usnesením vlády ČR č. 1064 z 19.9.2007 ... přes své území takový dálniční obchvat "kolem Pra-
V této souvislosti bych chtěla upozornit hy", který do okrajových částí města zavádí tranzit-kamionová i osobní - 

také na okolnost, že pro stavby 518 a 519 nebyl ní dopravu a prochází v těsné blízkosti domů, bytů a - vše pohromadě, špatně investorskou organizací vůbec vypracován tzv. pozemků jejích obyvatel žijících v obcích Bohnice, 
Investiční záměr, byť takovou povinnost ukládá Čimice, Dolní Chabry a Ďáblice? a draze, vše přes Ďáblice, 
vyhláška Vašeho ministerstva již od r. 2001! 2.Proč se MČ Praha 8 již dávno nezasazuje o vý-

Březiněves a Dolní Chabry !? Přesto byla do rozpočtu SFDI pro r. 2008 zahr- stavbu místního spojení mezi Prahou 8 a Prahou 6 
nuta částka 1,200 miliardy Kč na přípravu sta- pomocí mostu přes Vltavu v oblasti mezi Bohnice-

(2. zamyšlení nad dlouholetým sporem, jehož veb 518 a 519, aniž by byla kromě jiného zdů- mi a Suchdolem - který je nyní již dokonce obsaže-
absurdnost v posledních týdnech již nabývá neu- vodněna účelnost, hospodárnost a nezbytnost ný ve variantě Ss, umožnil by hladký průjezd MHD 
věřitelných a nepochopitelných rozměrů … ) realizace projektu na základě zpracovaného a poskytl již desítky let naléhavě postrádané přímé 

Investičního záměru! dopravní propojení těchto městských částí? 
Ano, opět píši o plánované výstavbě části sil- … Nevím, proč je vehementně prosazována 3.Proč MČ Praha 8 podporuje variantu J severozá-

ničního okruhu R1 na severozápadě Prahy (stavby trasa dražší a stavebně náročnější , nejvíce de- padního segmentu okruhu kolem Prahy, přestože 
518 a 519), která by měla končit obrovskou křižo- vastující krajinu ... takové řešení neumožní místní propojení Prahy 6 a 
vatkou - transevropským uzlem členskými zeměmi … Žádám Vás proto, vážený pane ministře, Prahy 8 efektivně využitelné městskou hromadnou 
EU schválené dopravní sítě. Musím se přiznat, že abyste jako člen vlády trval na splnění vládního dopravou? 
tak činím s nechutí. Ale pohání mne k tomu otázka: usnesení č. 1064 a dodržení závazků ČR v Ope- 4.Proč MČ Praha 8 podporuje variantu J této do-
Jak je možné, aby stále ještě pokračovalo invariant- račním programu Doprava ... Současně Vás žá- pravní stavby - která bude součástí transevropské 
ní, po všech stránkách skandální a pouze silově pro- dám, abyste finanční aspekty a okolnosti zámě- hlavní dálniční sítě TEN - přestože je tato stavba v 
tlačované dopravní řešení? A nejsem zdaleka sám, ru staveb 518 a 519 prověřil z pohledu dodržo- rozpo ru  s  r ozhodnu t ím  E vropské  k omise  
tuto otázku si klade stále hlasitěji stále více spolu- vání příslušných zákonných norem, které stát- č.1692/96/EC o podmínkách rozvoje transevropské 
občanů. Někteří jsou "jen" naši sousedé, signatáři ním institucím, v tomto případě zejména Minis- dopravní sítě, podle něhož komunikace tohoto typu 
petice, někteří se v případu angažují jako právníci, terstvu dopravy a ŘSD ČR, ukládají povinnost musejí míjet městské aglomerace a nesmí na nich 
technici, jako starostové MČ i jako politici. Zájem i postupovat při vynakládání státních prostředků docházet k míšení tranzitní a místní dopravy? 
rozhořčení roste … Například jen za posledních účelně, hospodárně a přísně v mezích zákona.  5.Proč MČ Praha 8 podporuje variantu J, přestože ji 
několik týdnů podepsalo občanským sdružením v                                                      Jaroslava Plevová, nedoporučuje stanovisko Ministerstva životního 
Dolních Chabrech a v Ďáblicích petici "NE 10 mili-                          starostka MČ Praha - Dolní Chabry prostředí, jež bylo výsledkem procesu posuzování 
ard zbytečně vyplýtvaných na drahou, dopravně  vlivů této stavby na životní prostředí EIA, který 
vadnou a vůči životnímu prostředí škodlivou vari- b) dopis starostovi Prahy 8: naopak doporučil k realizaci variantu Ss? 
antu silničního okruhu na severozápadě Prahy" od- 6.Proč MČ Praha 8 podporuje variantu J, jejíž stav-
hadem 2,5 tisíce našich spoluobčanů! Petice stále Vážený pane starosto, několik posledních ba by byla zhruba o 10 miliard dražší, než výstavba 
pokračuje, a to i na několika místech Ďáblic let s velkými rozpaky sledujeme situaci kolem alternativní varianty Ss, stejně jako by byl neporov-

Je pravdou, že těch chaberských hlasů je zatím plánování a prosazování jižní varianty severo- natelně dražší její následný každodenní provoz? 
více a tak dovolte, abych nám právě jejich prostřed- západního segmentu silničního okruhu R1 ko- 7.Proč MČ Praha 8 podporuje variantu J, která by 
nictvím předal další informace fakta a něco z nálady lem Prahy (stavba 518 Ruzyně - Suchdol a stav- při své realizaci poškodila několikero vzácných 
aktuálně popsal problém a náladu kolem prosazo- ba 519 Suchdol - Březiněves). Musíme s polito- pražských přírodních památek, ačkoli v případě 
vání Jižní varianty. Jsou to opět dopisy a není nako- váním konstatovat, že tato kauza citelně naruši- výstavby varianty Ss by k žádnému významnému 
nec pro tento článek nejdůležitější, kdo je psal a ko- la naše někdejší patrně naivní představy ohled- poškození chráněných a vzácných přírodních úze-
mu byly právě tentokrát adresovány. Vždyť o této ně fungování zastupitelské demokracie. Postup mí nedošlo? 
kauze již vědí a reagovali na ni úplně všichni: Ev- Vás, našich volených zástupců - od kterých oče- 8.Proč MČ Praha 8 podporuje variantu J, přestože 
ropská komise, vláda, parlament, všechna dotčená káváme práci, jejíž výsledky budou vždy tím studie renomované firmy Mott MacDonald srovná-
ministerstva, NKÚ, ombudsman, pražští úředníci a nejlepším možným řešením v zájmu nás, obča- vající variantu "Ss" a "J" (zadaná Ministerstvem 
zastupitelé, z daní placená, ale zdá se že nedotknu- nů, i životního prostředí - a institucí odpověd- dopravy) prokázala jako vhodnější variantu Ss, a 
telná organizace Ředitelství silnic a dálnic, atd., atd.  ných za realizaci silničního okruhu, je v záleži- navíc zjistila, že by při její realizaci ani nedošlo k 
Spíše vnímejme obsah jejich sdělení. A pokud si tosti této dopravní stavby na první pohled při- významnému časovému prodlení s dokončením 
budete přát, položme si, stejně jako autoři těchto nejmenším velmi podivný, po podrobnějším oproti variantě J? 
dopisů a jejich okolí, onu otázku "proč?" - "jak je to prozkoumání celé situace je však možno jej Souhrnně řečeno: Proč MČ Praha 8 podporuje 
možné?"                                                 M. Růžička označit za naprosto skandální. Stanoviska lidí výstavbu varianty J, přestože dopravní, ekologické 

činných a rozhodujících v této věci udivují svou a ekonomické (tj. takové, které hovoří pro podstat-
a) dopis mistru financí ČR (zkráceno, úplný text jednostrannou zaujatostí, přehlížením nezpo- nou úsporu veřejných prostředků) argumenty jsou 
naleznete na internetu): chybnitelných faktů i logických argumentů, jednoznačně na straně varianty Ss? Vážený pane 

absencí zdravého rozumu a dokonce ignorová- starosto, výše uvádíme několik důvodů, díky nimž 
Vážený pane ministře, v současné době probíhá ním a nedodržováním závazných směrnic a se varianta J jeví jako nevhodná pro realizaci. Prosí-

na žádost ŘSD ČR u Magistrátu hl. města Prahy předpisů. Vývoj celé situace evokuje cokoli me Vás o konkrétní odpovědi na všechny body a 
územní řízení pro stavby 518 a 519 silničního okru- jiného, snahu o nalezení nejlepšího možného očekáváme, že nám poskytnete přinejmenším stej-
hu kolem Prahy R1 v úseku Ruzyně - Suchdol - Bře- řešení však v žádném případě. ný či vyšší počet objektivních, věcných a věrohod-
ziněves. Jedná se o nanejvýš kontroverzní tzv. jižní Spolu s našimi sousedy a spoluobčany z ných argumentů, které svým významem převáží 
variantu "J". Tato varianta je svými devastačními Dolních Chaber a Čimic, kterých by se tato stav- námi uvedená negativa varianty J a jednoznačně 
dopady na příměstskou krajinu a životní prostředí ba přímo dotkla, bychom přirozeně nebyli rádi, prokáží prospěšnost výstavby této trasy oproti vari-
pro desetitisíce občanů i dotčené orgány fakticky aby pražský dálniční obchvat s provozem stati- antě Ss. 
nepřípustná ... Vyžaduje mimořádně složitá staveb- síce vozidel denně, včetně nemalého podílu tran- Nezmiňujte prosím jako důvod výstavby sku-
ně technická řešení … (patrové tunely, dvouúrov- zitujících kamionů, vedl v těsné blízkosti místa tečnost, že varianta J je již zanesena v Územním 
ňový most), což vyvolává velmi vysokou investici našeho bydliště. Pokud by však existovaly tako- plánu. V takovém případě bychom se museli ptát, 
(aktuální odhad minimálně cca 28 miliard Kč !!!) vé skutečnosti a argumenty, jež by prokazovaly jak je možné, že byl Územní plán obsahující takto 
plus další související náklady a negativně ovlivňuje toto řešení jako jediné možné, či alespoň nejlep- nevhodnou trasu dálničního obchvatu Městskou 
bezpečnost provozu. Jelikož není v souladu s nor- ší a nejméně destruktivní, byli bychom nuceni částí Praha 8 vůbec schválen, a proč nevoláte po 
mami EU (nevyhovuje např. Rozhodnutí Rady a jej v zájmu celku beze slov přijmout. K tomu jeho změně? 
Parlamentu EU č. 1692/96 o dopravní transevrop- však v případě jižní varianty zmíněného okruhu Jsme si samozřejmě také dobře vědomi neudr-
ské síti TEN-T, jejíž součást silniční okruh tvoří) rozhodně nedochází, neboť argumenty na její žitelného stavu pražské dopravy a nutnosti co nej-
není financovatelná z evropských fondů. podporu jsou velmi zištné, chatrné, nepřesvěd- rychlejšího dokončení výstavby okruhu kolem Pra-

Přitom již takřka 10 let existuje variantní trasa čivé, neodborné a někdy i lživé, a jako takové se hy. Domníváme se však, že je naprosto nezbytné, 
severní "Ss", která tato negativa nemá a která by hodí přinejlepším snad jen pro ovlivnění mínění aby byla před nenávratnou změnou krajiny zodpo-
zejména znamenala celkovou finanční úsporu při- neinformované části veřejnosti. My, kteří situa- vědně a pečlivě vybrána taková varianta, která bude 
bližně 10 miliard Kč! Výrazná výhodnost této trasy ci blíže sledujeme, se s nimi nemůžeme spoko- skutečně ze všech hledisek nejvhodnější a nejméně 
byla naposled prokázána ve srovnávací studii poří- jit. devastující už tak velice špatné pražské životní pro-
zené v srpnu r. 2007 Ministerstvem dopravy (zpra- Proto Vás s odvoláním na zákon 106/1999 středí. V dosavadním procesu vedoucím k jed-
covatel firma Mott MacDonald), z níž vyplývá i Sb. o poskytnutí informací žádáme o zodpově- nostrannému prosazování výstavby varianty J jsme 
srovnatelný termín uvedení do provozu u obou zná- zení následujících otázek postihujících pouze takovéto zodpovědné hledání nejlepšího řešení za-
mých variant v r. 2013. Vedení Ministerstva dopra- menší část rozporů a nesrovnalostí provázejí- tím nezaznamenali. Tento dopis prosím považujte 
vy bohužel závěry studie odmítá vzít na vědomí, cích prosazování varianty J uvedené silniční za veřejný. Předem děkujeme za informace, 
aniž by je ovšem odborně jakkoliv zpochybnilo a stavby: (podepsáno 12 občanů D.Chaber a Čimic, pro úsporu 
nadále vehementně prosazuje realizaci trasy "J" 1.Proč MČ Praha 8 nehájí právo svých občanů místa podpisy neuvádíme - pozn.redakc)
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Spíše to vypadá tak, že si určitá Vyjádření skupina klientů zaspekulovala s 
tím, že bez příspěvku na dokon-ing. Zedníka čení výstavby komunikací a ve-
řejného osvětlení, tyto dokončí z Ekospolu někdo jiný a spekulace nevyšla. 
Na základě ponaučení z výše uve-
dených projektů byla lokalita 

Vážení občané MČ Praha - Ďáblice, "Nové Ďáblice II" postavena v 
Rozhodl jsem se napsat tento pří- celém rozsahu najednou. To má 

spěvek s ohledem na množící se dez- na druhé straně i své nevýhody. 
informace a nepravdy týkající se ať Riskuje se to, že během výstavby 
minulé, či budoucí developerské čin- rodinných domů dojde k poško-
nosti na území MČ Praha - Ďáblice. zení těchto nových komunikací a 
Ekospol a.s. působí na developer- veřejného osvětlení činností sta-
ském trhu hl.m. Prahy a blízkého oko- vebních firem. Vidíte, že tedy 
lí již 16 let a během této doby se vy- není ideálního řešení, vše má svá 
pracoval na jednoho z největších de- pro a proti.
veloperů rezidenční výstavby v Čes- Ekospol nyní připravuje na 
ké republice. Během své činnosti pozemku č. parc, 1729/35 v k. ú. 
realizoval několik projektů i na úze- Ďáblice projekt pod názvem 
mí MČ Praha - Ďáblice, a to projekty "Ďáblická perla". Předmětný po-
"Ďáblice Pod Hájem", "Nové Ďábli- zemek byl v minulosti dotčen 
ce I a II" a jako generální dodavatel změnou ÚPn č. 202/02, která by-
zajišťoval realizaci projektů hl. m. la schválena Zastupitelstvem hl. 
Prahy bytové domy "Ďáblická" a by- m. Prahy dne 3.10.2002. Tehdy 
tové domy "Legionářů". došlo ke grafickému upravení 

Nejčastější dezinformací, se kte- prostoru biokoridoru do souladu 
rou jsem se setkal, je to, že Ekospol s vedením VVN. Bohužel admi-
a.s. nesplnil své smluvní závazky a nistrativní chybou, ačkoli o to 
infrastrukturu, kterou budoval, ne- bylo požádáno, nedošlo i k posu-
zrealizoval ve smluvně dohodnutém nu funkční plochy OB (dříve 
rozsahu. To, že v lokalitě "Ďáblice OC). Aby tato chyba, která byla 
Pod Hájem" a v 1.etapě lokality "No- zjištěna v roce 2003, byla napra-
vé Ďáblice" není postaveno veřejné vena, podali jsme nový návrh na 
osvětlení, není tím, že by ho Ekospol změnu ÚPn pod č. 987/06. Zadá-
a.s. postavit nechtěl, ale klienti loka- ní změny bylo kladně projednáno 
lity si ho od nás odmítali, ačkoliv jim a i s ohledem na výše popsanou 
bylo nabízeno, objednat. Například v  chybu, by předmětný návrh měl 
2.etapě lokality "Nové Ďáblice" se být schválen na podzim tohoto 
tato dohoda uskutečnila a veřejné roku. V současné době je zpraco-
osvětlení bylo dostaveno spolu s 2.fá- vána studie našeho záměru, kde 
zí komunikací. Stejné podmínky je aktuálně navrženo šest vilado-
jsme navrhovali i klientům ostatních mů po 15 bytových jednotkách. 
lokalit, ti však spekulovali, mysleli Každý dům má jedno podzemní 
si, že když náklady spojené s dokon- podlaží, kde bude umístěno tech-
čením lokality neuhradí, zaplatí to nické zázemí a parking. Archi-
někdo jiný. Měli tím zřejmě na mysli tektonické ztvárnění je řešeno 
hl. m. Prahu, MČ Prahu - Ďáblice tak, aby navržená zástavba co 
nebo Ekospol. Situace v lokalitě nejvíce korespondovala s okolní 
"Ďáblice Pod hájem" byla z našeho zástavbou (stávající RD, RD s 
pohledu komplikovanější v tom, že podnikáním, dům čp. 160 Akcíz, 
stavební povolení na komunikace nebo připravovaná zástavba spo-
nebylo rozděleno na 1. a 2.fázi, a aby l. Central group a. s.). Hmotově 
bylo možné vůbec komunikace zko- domy odpovídají tzv. rodinným 
laudovat, museli jsme je dokončit v domům s podnikáním podél Ďáb-
celém rozsahu bez ohledu na to, co lické ulice. Ekospol v této sou-
bylo ve smlouvách o dílo s jednotli- vislosti vybuduje í veřejné osvět-
vými klienty. Ekospol tedy dokončil lení v celé Zářijové ulici až na 
2.fázi komunikací ze svého. Je třeba křižovatku s ulicí Ďáblickou. 
si uvědomit, že Ekospol jako soukro- Rovněž bude v Zářijové ulici do-
mý subjekt postupuje tak, že do ceny končena 2.fáze komunikace a 
prodávaných parcel promítá proin- chodník pro pěší.
vestované náklady na budoucí in- Věřím, že Ekospol i tímto projek-
frastrukturu, a proto, když se uzaví- tem přispěje k dalšímu zatraktiv-
rají smlouvy o dílo, je vždy nutné nění bydlení v MČ Praha - Ďábli-
jednoznačně definovat jeho předmět. ce.
Tak tomu bylo i v předmětných loka-
litách. Cena pozemku odpovídala S pozdravem,
zasmluvněným nákladům na inže-               Ing. Jan Zedník,         
nýrské sítě. Chápu tvrzení některých          ředitel sektoru přípravy staveb,               
klientů, že Ekospol měl předpoklá-                              EKOSPOL a.s.
dat možnou neznalost či nedobrou  
orientaci budoucích stavebníků ro-
dinných domů a měl být tím, kdo 
předvídá budoucí problémy. Je to 
jistě zcela na místě. Předpokládali 
jsme však, že zcela konkrétní defini-
ce rozsahu toho, co má být postaveno 
ve smlouvě o dílo bude dostačující. 

Budoucí park 
Červnová - 

- Červencová

Předkládáme Vám k nahlédnutí 
základní studii uspořádání parkové 
plochy v oblasti ulic Červnová a Čer-
vencová. Plocha majetkově patří fir-
mě Ekospol, je určena územním plá-
nem pro parkovou zeleň a po svěření 
do péče městské části vybudujeme 
zde park s dětským i sportovním záze-
mím. Samotná realizace je dále od-
vislá od získání stavebního povolení 
ve druhé polovině roku.

                                               Tomáš Engel 
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Fungování dětské ordinace 
MUDr. Romany Benešové v létě 2008

S blížícími se prázdninami bych chtěla informovat své malé paci-
enty a jejich rodiče, kdy a kde nás v době dovolených zastihnou. 

30.6.- 11.7.  MUDr. Romana Benešová
14.7.- 25.7.  zastupuje MUDr. Ludmila Váňová
28.7.- 01.8.  zastupuje MUDr. Michaela Prokopová
04.8. - 22.8. zastupuje MUDr. Jana Homolková
25.8. - 29.8. zastupuje MUDr. Jana Hejhalová
MUDr. Romana Benešová a zastupující MUDr. Ludmila Váňová, 
MUDr. Michaela Prokopová a MUDr. Jana Homolková budou ordino-
vat v našich ordinacích na adrese Ke kinu 7, Ďáblice a Libčická 396, 
Čimice.

Ordinační hodiny
Pondělí  8 -10,30 Čimice      11 -12,30 Ďáblice
Úterý     8 -10,30 Ďáblice     1 1 -12,30 Čimice
Středa    8 -10,30 Čimice      1 1 -12,30 Ďáblice
Čtvrtek  8 -10,30 Ďáblice     11 -12,30 Čimice
Pátek     8 -10,30 Čimice       11 -12,30 Ďáblice

Poradna zdravých dětí a odběry dětí budou prováděny po předchozí 
telefonické domluvě.

Struktura ordinačních hodin je během července a srpna změněna. 
Tyto přechodné ordinační hodiny budou vyvěšeny na dveřích do ordi-
nace, jsou k dispozici k převzetí v ordinaci nebo se na ně můžete infor-
movat na našem tel. č. 774 820 600.

Po ordinačních hodinách nás rodiče zastihnou na našem tel.čísle 
774 820 600 do začátku LSPP pro děti ve FN Bulovka - tj. do 16,00. 
MUDr. Jana Hejhalová nás bude zastupovat ve své ordinaci v Čimicích 
na adrese Libčická 396 a na tel. 233 556 671 ve svých ordinačních hodi-
nách.(Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 8-11 h a středa 13-15 h)

Zpráva pro čerstvé a nastávající maminky během léta 2008
Pokud se Vám narodí miminko během července a srpna 2008 a pokud 
budete mít zájem o registraci v naší ordinaci zavolejte po narození 
miminka z porodnice na tel. č. 774 820 600. Lékařka nebo setra s Vá-
mi domluví vše potřebné kolem převzetí dítěte do péče i během dovole-
ných.

Hezké léto Vám i Vašim dětem přeje

MUDr. Romana Benešová, praktická lékařka pro děti a dorost a
Jana Trynerová, dětská sestra

Pro zacházení s odpadem pla- svozové společnosti zapojené do "úřad"), aby sběrné nádoby umístili, Popelnice a kontej- tí na území Prahy následující le- systému města - Pražské služby, stejně jako vlastník objektu, do do-
gislativa a starají se o ně následu- a.s., IPODEC - Čisté město, a.s., movního vybavení nebo kontejnero-nery 
jící společnosti. AVE CZ odpadové hospodářství, vých stání. Pokud nemají povolení 

Vlastník objektu (fyzická s.r.o., KOMWAG, podnik čistoty úřadu, porušují ustanovení § 25 záko-v ulicích města 
osoba, právnická osoba - bytová a údržba města, a.s.   na č. 13/1997 Sb., o pozemních ko-mají odzvoněno! družstva, společenství vlastníků) Svoz směsného komunální- munikacích, ve znění pozdějších 
má povinnost umístit sběrnou ho odpadu od živnostníků a pod- předpisů (dále jen "zákon"). Poruše-

V souladu s Programovým pro- nádobu v souladu s ustanovením nikatelů zajišťují mimo jiné spo- ním zákona je spáchán přestupek (fy-
hlášením Rady hlavního města Prahy § 6 písm. b) obecně závazné vy- lečnosti .A.S.A., spol. s r.o., MI- zická osoba) nebo správní delikt 
pro volební období 2006 - 2010, se hlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, KAPA plus, s.r.o., REMONDIS, (právnická osoba), protože užívají v 
hledají nové způsoby jak zvyšovat kterou se stanoví systém shro- spol. s r.o., ASP služby, spol. s rozporu s ustanovením § 25 odst. 1 
čistotu na pozemních komunikacích mažďování, sběru, přepravy, tří- r.o., VAN GANSEWINKEL, silnici nebo místní komunikaci ji-
a veřejných prostranstvích na území dění, využívání a odstraňování a.s., České sběrné suroviny, a.s.,  ným než obvyklým způsobem nebo k 
hlavního města. Jednou z priorit je komunálních odpadů vznikají- RUMPOLD s.r.o. jiným účelům, než pro které jsou ur-
umístění sběrných nádob mimo po- cích na území hlavního města Žádná svozová společnost čeny, anebo nedodrží podmínky sta-
zemní komunikace a veřejná pro- Prahy a systém nakládání se sta- nemá tzv. výjimku s umístěním novené v povolení zvláštního užívá-
stranství tak, aby nepovolané osoby vebním odpadem (vyhláška o sběrných nádob na směsný komu- ní (§ 25 odst.2 zákona). Za tato poru-
nemohly manipulovat s obsahem odpadech), do domovního vyba- nální odpad mimo domovní vyba- šení může být úřadem uložena poku-
sběrných nádob, nedocházelo k od- vení v souladu se zvláštními před- vení. ta.
kládání odpadů v okolí sběrné nádo- pisy (Čl. 50 odst. 3 a 4 vyhlášky č. V současné době proto někte- Žádáme Vás, vážení živnostníci, 
by a k poškozování sběrných nádob. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obec- ré svozové společnosti vyzvaly podnikatelé a vlastníci objektů, o oka-
Dalším významným důvodem  pro ných technických požadavcích živnostníky  a podnikatele, je- mžité zjednání nápravy tím, že sběr-
umístění sběrných nádob do objektu na výstavbu v hlavním městě Pra- jichž sběrné nádoby jsou umístě- ná nádoba (tj. kontejner, popelnice) 
vlastníka jsou nepříznivé povětrnost- ze, zákon č. 13/1997 Sb., o po- ny na pozemní komunikaci nebo bude odstraněna z chodníků a ulic na 
ní klimatické podmínky, jako byla zemních komunikacích, ve znění na veřejném pro stranství na úze- území hl. m. Prahy v souladu s plat-
např. vichřice EMMA, při které ně- pozdějších předpisů). mí Prahy bez písemného povole- nou legislativou.
které sběrné nádoby neumístěné v Na území hl. m. Prahy zajiš- ní silničního správního úřadu Odbor ochrany prostředí objektech poškodily zaparkovaná                           ťují svoz komunálního odpadu ÚMČ Praha 1 -  22 (dále  jen               Magistrát hlavního města Prahyauta. 

Tradiční Výstava stanů v Letňanech

Od čtvrtka 29. května 2008 hostí Výstaviště v Letňanech již 11. roč-
ník Výstavy stanů, která potrvá po celý červen a červenec. V největší hale 
výstaviště bude stát na 230 stanů všech velikostí, typů a barev. Vždy od 
středy do neděle zde návštěvníci najdou rodinné, turistické i expediční 
stany, které si budou moci prohlédnout, případně zkusit postavit či sbalit 
stejně jako spacáky ve spacákovém ležení. Při rozhodování o tom, jaký 
stan si koupit, je důležité vidět všechny modely v jejich reálné podobě a 
hlavně velikosti. Při výběru vhodného stanu jsou na této výstavě stanů 
zákazníkům kromě katalogů a ceníků k dispozici zkušení prodavači, kteří 
zodpoví jejich dotazy a pomůžou jim s orientací v modelech a řadách exis-

tujících stanů.
Připraveno je 

i praktické spacá-
kové ležení, ve 
kterém si každý 
n a j d e  i d e á l n ě  
dlouhý a široký 
spacák. Je zará-
žející, kolik vý-
robců uvádí ne-
správné údaje, a 
snadno se tak sta-
ne, že do spacáku 
220 cm dlouhého 
se nevejde člověk 
190 cm vysoký. 
K a ž d ý  s e  t a k é  

ujistí, jaký tvar mu vyhovuje nejlépe - vyzkoušet si může tzv. mumiový 
model i pohodlnější dekový spacák. Na výstavě se návštěvníci seznámí i 
s různými typy karimatek. Odborný personál rád vysvětlí princip moder-
ních samonafukovacích karimatek a nechá přítomné na vlastní tělo po-
rovnat pohodlí pěnové, nafukovací a samonafukovací karimatky. Podob-
ně jako loni budou mít nejen outdooroví nadšenci možnost si zakoupit 
nové vybavení do přírody a volný čas za výprodejové ceny v rámci Out-
door-Outletu, který se koná souběžně s Výstavou stanů. Veškeré zboží je 
na místě k zakoupení s minimálně 8% slevou. Informace o dopravě na

Výstavu stanů včetně aktuálních akcí, slev a časového harmonogra-
mu jsou na webové stránce www.VystavaStanu.cz.
Pořadatel: HOLAN SPORT
Doprava: metro - stanice Letňany linky C, řidiči - parkoviště přímo u 
Výstaviště
Otevírací doba: středa - pátek 13 - 20,00, sobota a neděle 10 - 17,00
Kontakt: PVA Letňany, Beranových 667, Praha 9
Tel.: 225 291 501 (během výstav), jinak 222 210 213, 775 211 739
Email: informace@vystavastanu.cz www.VystavaStanu.cz
www.Outdoor-Outlet.cz                    
                                                                                                              Anna Strejcová
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název si zachovalo. kaple Nejsvětější Trojice) a vý- viny 18. století. Kaple byla v posled-Před 40 lety jsme 
Ďáblice se původně nazývaly klenková kaplička sv. Jana Nepo- ní době vrácena řádu křižovníků s 

Davlice, což bylo odvozeno od muckého poblíž zámku. červenou hvězdou, což se plně pro-ztratili dobrovolně 
jména Davel. Zámeček je dvoukřídlý s pů- jevuje ve snaze dát kapli původní 

samostatnost Na území Ďáblic bylo nale- dorysem tvaru L, barokní, jedno- lesk. Dispozice místností obytné čás-
zeno osídlení již z doby bronzo- patrový, přestavěný po požáru ti zámku se nedochovala v původ-
vé. První písemná zmínka však roku 1755. Objekt stojí na místě ním stavu, prostory byly upraveny k Před 40 lety byly Ďáblice připo-
pochází z roku 1253, kdy místní bývalé tvrze. Zámek patřil řádu bytovým účelům.jeny k Praze. Toto připojení se usku-
statek vlastnil řád křížovníků s křižovníků s červenou hvězdou. Výklenková kaplička se sochou tečnilo zákonem o hlavním městě. 
červenou hvězdou. Do území Rizalit je ukončen trojúhlovým sv. Jana Nepomuského v ulici  U Par-Tímto zákonem, který vstoupil v plat-
Ďáblic spadá Ďáblický háj, kde štítem, na němž jsou sochy sv. kánu, poblíž zámku, má obdélníko-nost 1.1.1968, bylo provedeno pod-
je vrch Ládví (359 m n. m., pří- Václava a andělů, dílo z okruhu vý půdorys. V ní je vyhloubena nika, statné rozšíření městského území o 
rodní památka Ládví, která je Františka Ignáce Platzera. Sochy zaklenutá konchou. Uvnitř na hrano-21 sousedních obcí, území města se 

2 podrobněji popsána v kronice jsou v současné době sejmuty a lovém podstavci se nachází se znač-rozšířilo na 297km . Ďáblice jsou 
městské části Praha Ďáblice, jsou restaurovány. Rizalitem pro- ně zašlým nápisem s chronologem katastrálním územím Prahy, tvoří-
2007) a hvězdárna Ďáblice. Na stupuje zámecká kaple, zasvěce- 1767 kamenná socha klečícího Jana cím území městské části Praha-
území Ďáblic (směrem k Březi- ná Nejsvětější Trojici, na jejíž Nepomuckého.Ďáblice. Původně se jednalo o samo-
něvsi) je skládka Ďáblice celo- plackové klenbě se nachází fres-                            Z. Sobotkastatnou vesnici. V Ďáblicích žije 
pražského významu. ka se sv. Václavem z druhé polo-2907 obyvatel. Je zde evidováno 64 

Podle Ďáblic se jmenuje síd-ulic a 853 adres. Hlavní ulice se jme-
liště Ďáblice, (někdy nazývané nuje Ďáblická, předpokládáme, že 
Nové Ďáblice), které však leží na centrem se stane budované Ďáblické 
území Kobylis. (Poznamenejme, náměstí (v okolí Battisovy cihelny). 
že sídliště Ďáblice patřilo k Ďáb-Katastrální výměra Ďáblic je 7,36 

2 licům do r. 1951, kdy se připojilo km . Hustota zalidnění je 400 obyva-
2 ku Praze, naše katastrální území tel/km .

Ďáblic se tehdy zmenšilo o 70 Jedním z údajných důvodů při-
ha). Velký Ďáblický hřbitov leží pojení Ďáblic a ostatních obcí  k Pra-
na území Střížkova, stejně jako ze bylo "snížení průměrné prašnosti" 
tramvajová smyčka Sídliště Ďáb-v Praze. Připojování okolí k městu 
lice.není v Evropě pravidlem. Byl jsem 

V Praze Ďáblicích je zapsána pozván na technickou stáž do Fran-
jako kulturní památka Battistova cie do Levallois - Peret. Marně jsem 
cihelna (č.p. 530). Dále rozhod-hledal toto městečko na mapách 
nutím id. č. 19917021 - vyhláš-Francie. Až ve velkém atlasu z r. 
kou hlavního města Prahy ze dne 1895 jsem našel Levallois Perret ja-
16. 5. 1991 byl za památku pro-ko městečko v blízkosti Paříže. Již 
hlášen zámek č.p. 30 v ulici U dlouho je Levallois Perret plně inte-
Parkána č. 4 (jehož součástí je grální částí Paříže, avšak samostatný 

kovědci apod.). Vzhledem k to- vyneslo děvčatům první místo a šení výsledků doprovodil.Tahle kniha, mu, že soutěž byla uspořádána hodnotné ceny, které převzaly v Vítězný příspěvek si můžete pře-
jako celorepublikové kolo, kon- rámci veletrhu Svět knihy. Podě- číst v následujícím Zpravodaji . Tře-to je ono…
kurence byla veliká. A veliká by- kování patří nejen děvčatům, ale ba Vás přesvědčí, abyste si knihu 
la i naše radost, že originální zpra- také panu Boučkovi, otci jedné z také přečetli...            Marie Veverová, 

Tahle kniha, to je ono, říkáte si, cování soutěžního příspěvku, vítězek, který žákyně na vyhlá-                                                  učitelka ČJ
když dočtete pěknou 
knihu. A uměli byste 
se o svůj čtenářský 
z á ž i t e k  p o d ě l i t  s  
ostatními? Žákyně z 
6.třídy (A. Boučko-
vá, A. Vladařová, B. 
Barešová, T.Křížo-
vá) to umí výborně, 
což prokázaly vítěz-
stvím v soutěži "Ta-
h l e  k n i h a ,  t o  j e  
ono...", která byla 
vyhlášena v rámci 
kampaně "Rosteme s 
knihou" .  Úkolem 
žáků bylo vytvořit 
čtenářskou skupinu, 
ve které všichni pře-
čtou stejnou knihu a 
doporučí ji formou 
krátkého textu s ukáz-
kou svým spolužá-
kům. Odeslané práce 
byly v rámci jednot-
livých kategorií hod-
noceny skutečnými 
odborníky (spisova-
teli, ilustrátory, jazy-
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svých domovů.Čarodějnice v Ďáblicích
Velké poděkování patří firmě 

SODEXHO, která nám sponzorsky 
Již tradičně se 30.4. v areálu U Holců "pálí zajistila výborné vuřty i jejím za-

čarodějnice". Tak jako každým rokem se i letos městnankyním - paní Petříkovové, 
organizace této akce ujala školská a kulturní ko- Pejsarové a slečně Olišarové, které 
mise. po celý večer s milým úsměvem 

Kolem osmnácté hodiny byl areál již hodně vuřty vydávaly. Děkuji firmě KOR-
zaplněn a program mohl začít. Celý večer začal TAM za postavení hranice i úklid 
zapálením hranice s čarodějnicí. Děti i dospělí areálu, strážníkům městské policie 
začali opékat vuřty, obléhali stánky s občerstve- a místním hasičům za zajištění bez-
ním i cukrovinkami a pochopitelně stanoviště pečného průběhu akce i paní Ryso-
lukostřelců. Tady si mohli všichni vyzkoušet vé za zajištění občerstvení. V nepo-
střelbu z luku na terč. K příjemné atmosféře veče- slední řadě děkuji všem členům 
ra přispělo rovněž vystoupení živé kapely. Letos ŠKK za organizaci a zajištění celé 
byla pozvána skupina YOZZEFY a její vystou- akce. Jsme rádi, že se akce vydařila 
pení potěšilo děti i dospělé. Hrála báječně. Vyvr- a že si poslední dubnový večer při-
cholením večera byl pak již tradičně nádherný šlo společně užít tolik místních ob-
ohňostroj. Po něm se lidé, snad s pocity příjemně čanů. 
stráveného večera, pomalu začali rozcházet do            Za ŠKK Milada Bulirschová

vytrvat. Jednou až dvakrát týdně trpělivě lo o koncert jubilejní, na závěr čekalo na všechny 
nacvičuje s orchestrem  po celých pět let. jeho účastníky překvapení v podobě velkého dor-

Především díky podpoře Městské tu s pěti svíčkami, které si děti přímo na pódiu 
části Praha - Ďáblice se dařilo a daří zís- společně sfoukly a potom se o něj podělily na 
kávat hudební nástroje, v prostorách v tradičním následném posezení. 
Obecním domě orchestr pravidelně na- Děkujeme za podporu  naší MČ  v čele s paní 
cvičuje. Základní škola zase dětem umož- starostkou Danuší Ševčíkovou a Základní škole 
ňuje ve svých prostorách pravidelně po- v Ďáblicích vedené paní Miladou Bulirschovou. 
řádat veřejná vystoupení. Děkujeme také panu M. Sevrukovi za nevšední 

To poslední se konalo 24. dubna obětavost, s níž se už pět let věnuje ďáblickým 
2008. Členové Ďáblíku, jichž je dnes ko- dětem.                                               L. Smrčková  

lem třiceti, se nej-
prve představili v 
individuálních vy-
stoupeních. Mladší Ďáblík jubilejní děti potom společně 

vystoupily v souboru 
Zdá se to k nevíře, ale Hudební sdružení Ďáb- fléten. Zlatým hřebem 

lík v Ďáblicích funguje už rovných pět let! Když koncertu se potom stalo 
tehdy pan učitel Sevruk s myšlenkou na založení závěrečné vystoupení 
dětského dechového orchestru přišel, zpočátku orchestru, který zahrál 
to působilo jako ryzí utopie: nebyly nástroje, hned pět skladeb včetně 
nebyly děti, které by na ně uměly hrát, nebylo dvou ragtimů. Pravi-
kde se scházet... Ale opět se ukázalo, že když se delní návštěvníci kon-
chce, všechno jde. A pan učitel pro naše děti ně- certů mohli s potěšením 
co udělat opravdu chtěl. Za pomoci několika ro- zaregistrovat  stále se 
dičů založil Hudební sdružení Ďáblík, dokázal zvyšující úroveň spo-
pro ně nadchnout své žáky, které do té doby vyu- lečných vystoupení. 
čoval individuálně, i nové zájemce, a především A protože se jedna-

DÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ
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Mateřská školka 
ve škole v přírodě 2008

V letošním roce prožily děti z MŠ školku v přírodě v Ja-
nově nad Nisou. Počasí bylo nádherné, jídlo výborné. Bě-
hem pobytu byly děti na dvou výletech. První prožily na Ko-
zí farmě v Pěnčíně. Zde jim paní průvodkyně postupně uká-
zala všechny haly, kde se vyrábějí skleněné korálky - perly. 
A nejen to. Předškoláčci se prošli i po celé kozí farmě, sezná-
mili se s výrobou sýrů a na závěr absolvovali hodinovou ces-
tu vláčkem po přilehlých vesnicích. Cílem druhého výletu 
byla ZOO v Liberci. Všichni se těšili na bílé tygry, ale nako-

nec nejvíce zaujala gorilí rodinka.
Žáčci celých deset dnů plnili úkoly skřítka Janováčka. 

Svou šikovností skřítka vysvobodili a ten se jim odměnil "zla-
tým" čokoládovým pokladem. Na závěr si děti užily mnoho 
legrace na obří trampolíně.

Aktivit bylo tolik, že se dětem téměř nestačilo stýskat. Za 
to všechno patří velký dík paním učitelkám Bečvaříkové, 
Fraňkové a Novotné a samozřejmě také vychovatelkám paní 
Kaftanové, Tomkové, slečně Nevřelové i zdravotnici paní 
Vránové, které se celých deset dnů o děti staraly více než vý-
borně.     

Největší radost máme z toho, že jsme se všichni v pořádku 
vrátili a doufáme, že dětem zůstanou hezké vzpomínky na 
školu v přírodě 2008.

                                                                          Martina Buderová, 
                                                                       zástupkyně ředitelky

ˇKOMISE          TERMÍN                AKCE                          POZNÁMKA

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ

         
                               Rusalka  od 16,30 u "rybníčku"18.6.                                                                                                                                         (divadelní představení) na začátku Ďáblického háje, 
                                                                                                deky na sezení sebou

ÚMČ 
PRAHA - ĎÁBLICE 25.6.                         9. veřejné ZMČ          od 19,00 h v sále ZŠ
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dohánět. Pokud se týká mládeže, dání se musím zmínit i o nových němu začíná zelenat první tráva. Z a  c h v í l i  d ě t i  
nejlepší výsledky mají starší žáci kabinách pro mládežnické týmy, Posledních pár slov chci věnovat přinesou domů 
pod vedením Standy Kratochví- které nám vyrostly na hřišti. Jsou výstavbě hrací plochy s umělým po-vysvědčení a za-
la, ovšem tady je problém v tom, opravdu hezké a plně vyhovují vrchem. Tato výstavba, která je reali-čnou prázdniny. 
že nám opět o rok zestárli a příští našim požadavkům. Kabiny od- zována v zadní části sportovního areá-Prázdn iny  a l e  
rok jich většina přestoupí do nově povídají všem předpisům a jsou lu, probíhá z finančních prostředků, n e j s o u  j e n o m  
utvořeného týmu mladšího do- umístěny mimo hrací plochu. získaných z grantů, vyhlášených Ma-školní ,  a le  i  
rostu (včetně trenéra Standy). Směrnice Českomoravského fot- gistrátem hlavního města Prahy. Žá-třebas fotba-
Tím se dostávám k tomu, koho balového svazu přesně stanovují dost o první grant byla podána výbo-lové. V těchto 
uvidíme na našem hřišti v příštím tzv. výběhové zóny (tj. prostor, rem Tělovýchovné jednoty Ďáblice dnech nám pomalu končí jarní část 
roce. Mladší přípravka, kterou který musí být kolem vlastní hra- spolu s výborem fotbalového oddílu fotbalové sezony, takže za chvíli za-
vede fotbalový táta Jan Němec cí plochy) a tato zóna je u nás na před necelými dvěma roky a některé čneme rekapitulovat, co a jak bylo ve 
spolu s Janem Čarnogurským hřišti dodržena. Každé hřiště, na osoby, které se v Ďáblicích prezentují fotbalovém roce 2007-2008. Co se 
bude stále usilovně trénovat a kterém se hrají soutěžní utkání v tom smyslu, že výstavba na hřišti je týká konečných výsledků, na ty si 
jejich hra bude na úrovni přátel- musí mít svoji hrací plochu (včet- hlavně jejich zásluha, jsem ještě na ještě chvilku musíme počkat. Naše 
ských utkání (v soutěži Pražské- ně zázemí) protokolárně schvále- žádném jednání neviděl.Áčko hraje 1A třídu a na jaře se nám 
ho fotbalového svazu mohou na- nou řídícím orgánem, tj. v našem A protože, jak jsem psal na začát-moc nedaří, většinu zápasů prohraje-
stoupit pouze hráči, kteří dovršili případě Sportovně-technickou ku, blíží se prázdniny a doba dovole-me těsně o gól, který je mnohdy z 
6 let). Starší přípravka bude opět komisí Pražského fotbalového ných, jménem všech členů našeho penalty. Trenér Milan Witz vidí příči-
pokračovat pod vedením trenér- svazu. Toto schválení je časově fotbalového oddílu bych chtěl našim nu těchto neúspěchů v absenci kon-
ského dua Mošnička - Slepička. omezeno a pravidelně se obnovu- spoluobčanům popřát příjemnou do-cového hráče a zároveň hráče, který 
Mladší žáci jsou v tuto chvíli ješ- je. Přístupový chodník ke kabi- volenou a těšíme se s Vámi na pod-by ostatní dokázal správně vyheco-
tě otevřenou otázkou, protože v nám byl vybudován dodatečně a zimních setkáních na našem hřišti.vat.  Je pravdou, že tým by potřebo-
této kategorii máme hráčů mini- v současné době se již na náspu k val několik posil, když se nám dva 
mum a jednáme o doplně-hráči zraní, tak už není skoro nikdo 
ní kádru s kluby v blízkém na střídání. Uvidíme, k jakým změ-
okolí. Starší žáci pro tuto nám dojde na podzim, věřme, že "bu-
sezónu přebírá dvojice de líp". Jinak trenérské práce pana 
Chalupný - Kratochvílová Witze si velice ceníme a i mezi hráči 
a většinu týmu budou tvo-si získal velkou oblibu. V týmu se 
řit jejich odchovanci - le-opět objevilo několik staronových 
tošní mladší žáci. Tolik k jmen Ďábličáků - Ondra Kovacs, Mi-
výhledu, jak to bude v příš-chal Žihala, Pepa Kacovský, kteří se 
tím roce. k  fo tbalu  po přes távce  vrá t i l i .  

Nakonec svého poví-Nicméně přestávka je znát a mají co 

kurenci 11 škol z Prahy 8 nádher- tentokrát s paní učitelkou Svobo- úspěch. Jsme první! Do školy přivá-Na né třetí, pohárové místo  a to jim dovou. Opět jsou slyšet pochyb- žíme velký pohár, medaile a postupu-
souboj o první místo utekl  doo- nosti, že v této věkové skupině již jeme do krajského předkola. Za týde-fotbalovém turnaji  
pravdy jen o kousek - o jedinou bude konkurence daleko silnější n, v pondělí 19.5., hrajeme ve spor-
penaltu. než při pondělním turnaji, ale žá- tovním areálu Pražačka na Praze 3, základních škol 

Hned v úterý ráno 29.4. pak ci si vedou v konkurenci 12 škol z kde trochu se štěstím postupujeme 
vyráží na turnaj další žáci ze čtvr- Prahy 8 velmi dobře a jsou mezi do krajského kola, které se bude hrát McDonald´s CUP 
té a páté třídy: Dominik Fiala, čtyřmi týmy, které postupují do 29.5. v tréninkovém centru mládeže Ďáblická škola Jakub Moulík, Jan Hlinka, Filip dalšího dne turnaje, kdy se hraje o AC Sparta na Strahově. 
Radomskij, Daniel Janek, Matěj postup z okresního kola. Všichni Všem žákům děkujeme za vzor-boduje Chaluš, Jakub Svora, Jan Kotaš- mají ohromnou radost,  protože nou reprezentaci Ďáblic, přejeme jim 
ka, Daniel Vladař, Michal Riško, se ve středu jede znovu směr na Strahově co nejlepší umístění a 

V pondělí 28.4. po týdenní pří- Rebeka Rysová a Matěj Saňa, Bohnice. A slavíme obrovský děkujeme všem rodičům, trenérům z 
pravě vyráží vybra- SK Ďáblice a FK Admiry za 
ní žáci z první až pomoc při přípravě a realiza-
třetí třídy: Jonáš ci této ak 
Rys, Matěj Saňa, 
Ondřej Mošnička, 
Lukáš Kohout, Jo-
sef Jeřábek, Domi-
n i k  L a n g m a n n ,  
Lukáš  S lep ička ,  
Viktor Veniger, Mar-
tin Korbel, Jan Lap-
ka a Dominik Cin-
gel brzo ráno s paní 
učitelkou Franko-
vou a s doprovo-
dem několika tre-
nérů - rodičů směr 
B o h n i c e  Z Š  
Glowatského, kde 
se  hra je  okresní  
kolo fotbalového 
turnaje základních 
škol McDonald´s 
CUP. Přestože nám 
někteří moc nevě-
řili, kluci dokázali 
vybojovat v kon-

Ještě jednou 
McDonald´s 

CUP 

Z e  t ř e t í h o  m í s t a  
nejmladších žáků a samo-
zřejmě z prvního místa a ná-
sledného postupu žáků 4. a 5. 
třídy máme opravdu velikou 
radost. Obrovská gratulace a 
poděkování patří nejen všem 
uvedeným fotbalovým re-
prezentantům naší školy, pa-
ním učitelkám, rodičům žá-
ků, ale také obětavým rodi-
čům - trenérům pánům Moš-
ničkovi, Slepičkovi, Rysovi, 
Lapkovi a Chalušovi. Do 
dalších bojů držíme pěsti!
                    Milada Bulirschová,     
                             ředitelka školy

SK  ĎÁBLICE

Michal Mošničkace.

.

Aleš Sládek

ˇ̌̌̌
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ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJˇ

Cílová skupina pečovatelské služby:

Oblast působení:

Základní úkony:

Informace na pracovišti:

! půjčování kompenzačních pomůcek 
(např. toaletní židle, invalidní vozík, 1) Občané s nižší soběstačností
chodítko) B senioři

! doprovody k lékaři, při vycházkách B dospělí se zdravotním postižením  
apod.2)  Rodinní pečovatelé pečující   

! dovozy autem s doprovodem i pro      o člena rodiny, který je z dů-
občany na invalidním vozíku     vodu věku nebo zdravotního   

     postižení odkázaný na po-  
     moc druhé osoby. Ďábl ice ,  Čimice ,  Bohnice ,  Dolní  

Chabry, Březiněves, Kobylisy a přileh-
lý okraj Libně.! pomoc při zvládání běžných úkonů pé-

če o vlastní osobu
Ke Kinu 159/7! pomoc při osobní hygieně
tel., fax: 283 910 424 - záznamník  ! dovoz obědů
vedoucí H. Vlčková: 777 734 178! pomoc při zajištění chodu domácnosti

Kromě výše uvedených základních úkonů e-mail: dablice@diakoniecce.cz
je možné poskytnout: www.skp.diakoniecce.cz

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích

Vychází ze zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách

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

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

http://www.planetarium.cz/dabliceobs 

Hvězdárna Ďáblice

ČERVENEC 2008
 

VSTUPNÉ:  
dospělí ............................20 Kč ...............30 Kč
mládež, důchodci ............10 Kč .............. 15 Kč
Doprava: 
! konečná MHD sídliště Ďáblice bus 134,136, 

tram 10,17 a 10 min. pěšky podél hřbitova a 
pak ulicí Pod hvězdárnou do kopce
! stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová bus 

(od metra C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěš-
ky ulicí Pod hvězdárnou do kopce.             
! stanice U spojů bus 202 a 10 min. pěšky.            

Ing.Václav Přibáň:Zatmění Slunce, Měsí-
ce a příbuzné úkazy.
POZOROVÁNÍ  OBLOHY  dalekohledy 
Po - Čt 11-12, 13:30 -15:30 mimo 1.7., 3.7. a 
31.7./ Ne 6. a 13.7. 14 -16. (Krušné, Jizerské, Krkonoše). V době přítom-
Denní obloha: Slunce - povrch se skvrnami nosti pracovníků hvězdárny je instalován dale-

Otevírací doba: Po-Čt 10 -12,13:30 - 15:30                        Venuše - za dobrých podmínek kohled pro pozorování krajiny spolu se směro-
mimo 1., 3. a 31.7./Čt 31.7. 18 - 20./Ne 6.7. a Podmínkou úspěšného pozorování je pokud vou růžicí.
13.7. 14 -16.  možno jasná obloha, při nepříznivém počasí 
POŘADY pro veřejnost  začátek v 10:15. (zataženo) je možné si prohlédnout přístrojo-
Po (7., 14., 21., 28.) Měsíc u krejčího (pohád- vé vybavení  hvězdárny, stálou astronomic-
ka). Út (8.,15., 22., 29.) O spanilé Jitřence a kou výstavu a zakoupit astronomické publi-
tajuplné Večernici  (pohádka). kace (pohledy, mapy, 
St (2., 9., 16., 23.,30.) Hvězdárna, dalekohle- knížky)
dy, pozorování. MÍSTO DALEKÉHO ROZHLEDU
Čt (10.,17., 24.) Letní obloha - souhvězdí, zají- V těsném sousedství hvězdárny je výhled na 
mavé úkazy a objekty. téměř 1/2 území Čech. Podle podmínek oka-
PŘEDNÁŠKA pro veřejnost mimořádně ve mžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu 
Čt  31.7. od 18:30. od blízkého okolí až po pohraniční hory 

8
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Kontejnery v obci
Harmonogram přistavování 
velkoobjemových kontejnerů

v Městské části Praha - Ďáblice 
ve 2. pololetí roku 2008

 

Kontejnery budou přistavovány 
na obvyklých stanovištích :

na Koníčkově náměstí
v ulici Květnová 

(v zálivu komunikace před č.p. 448)
v ulici Legionářů
v ulici Na Terase
v ulici Na Blatech                                                                 

                                                                                                                                                                                    

 

Určené termíny:  
  
 

Odvoz kontejnerů proběhne vždy 
v neděli ve 13°°hodin.

RŽP

!
  

16.30 - 16.50 

17.00 - 17.20 

17.30 - 17.50 

18.00 - 18.20 

Termíny jednorázového sběru 
nebezpečných složek komunálního odpadu, 

prostřednictvím speciálního krátkodobě 
přistavovaného vozidla :  

 

29.7., 28.10. 2008   

 
u křižovatky ul. Hřenská - Květnová                     

(před úřadem MČ)

 
u křižovatky ul. Šenovská -U Spojů

 
v ulici U Prefy

 
křižovatka ul. Kostelecká - Legionářů 

(parkoviště)           

Sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu 

20. a 21. září 2008 
11. a 12. října  2008 

22. a 23. listopadu 2008 



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

!Hledám milou a zodpovědnou paní na vyzvedávání 
dcerky ze školky a hlídání. Jedná se asi o dvě hodiny 
denně od pondělí do čtvrtka. Bydlíme 15min pěšky 
od ďáblické školky. Odměna dohodou. Volejte nebo 
posílejte prosím sms na tel.725547042, zavolám 
zpět. EP.

ˇ̌̌̌

Správa 
nemovitostí a 

realitní kancelář 
Ďáblice

> Zajistíme komplexní 
správu Vaší nemovitosti v 

Praze
>   Svou místní nemovitost 

u nás pronajmete nebo 
prodáte s nulovou provizí 

a právním servisem 
zdarma. 

kancelář: Na Terase 5, Praha 8, 
tel: 283910917, 774104600, 

605437305, e-mail: 
m.matous@realitydablice.cz

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. Redakce: P. Jirků, M. Růžička, M. Bulirschová,K. Engel. Tisk:MH tisk, s.r.o. Uzávěrka pro příspěvky i inzerci je 20. června.
Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Za roznos zpravodaje odpovídá V. Dvořáková tel.: 283921191.

WWW.DABLICE.CZ
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PLACENÁ  INZERCE
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PLACENÁ  INZERCE


