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Ďáblicích, jak bylo mimo jiné hy, Ředitelství silnic a dálnic, ho vnitroměstského mostu přes Vlta-Nejvyšší správní velmi podrobně a jednoznačně využije nastalé situace a začne vu s preferencí MHD reálně umožní 
prezentováno např.na ďáblickém aktivně připravovat severní vari- odlehčení centra města.soud zrušil setkání starostů zmíněných MČ s antu, kterou již v roce 2002 dopo- Myslím, že je to požadavek lo-
občany a dalšími osobnostmi ručilo Ministerstvo životního gický a zmíněné kroky by byly velmi změnu územního 
veřejného života v sále ďáblické prostředí v rámci posouzení vli- účinné, mnohem levnější a ekologič-
školy. Nyní tedy není možné rea- vů na životní prostředí (EIA); tější ku prospěchu pražské dopravy. plánu Z1000/00
lizavat novou přistávací dráhu trasu, jež není v rozporu s právní- Nevýhodu snad lze spatřovat pouze 
ruzyňského letiště, ani jižní trasu mi předpisy EU a jež je vzhledem v tom, že bychom měli stále "pouze NSS vyhověl 30. října společné 
severozápadního segmentu dál- k profilu trasy stavebně jedno- jednu dálnici" - svou starou, dobrou, žalobě městské části Praha-Suchdol 
ničního okruhu kolem Prahy dušší a tudíž o minimálně o osm zejména v podzimním a zimním ob-a tří obyvatel městské části a zrušil 
(stavby 518, 519) . miliard korun levnější, a že hlav- dobí 24 hodin všudy přítomnou Cíno-změnu územního plánu, která umož-

Nezávislý soud tak rozhodl ní město připraví nový městský veckou. Ale nepředbíhejme událos-ňovala umístění dálničního okruhu 
proto, že příprava a projednání most pro potřebné spojení obou tem ...kolem Prahy v jižní trase přes Such-
změny územního plánu byly pro- břehů Vltavy na severu Prahy s dol, Čimice, Dolní Chabry a Březi-
vedeny v rozporu se zákony, ne- tramvajovou tratí Kobylisy- (více informací naleznete např. na něves či spíše Ďáblice (vždyť trasa 
průhledně a bez posouzení vlivu Bohnice - Dejvice. webu MČ Ďáblice v nově otevřené končí na k.ú. MČ Ďáblice).
na životní prostředí. Jedině tento aktivní přístup sekci "Dálniční OKRUH kolem Pra-V soudem zrušené změně územ-

Městská část Praha - Suchdol ŘSD umožní brzké dokončení hy")ního plánu hl.m. Prahy byly zapraco-
a myslím, že i všichni ostatní od- okruhu kolem Prahy, který město vány obě významné stavby, které by 

                          půrci špatné a předražené jižní pro odvedení tranzitní dopravy negativně ovlivnily život nejen v s využitím tiskové zprávy 
varianty předpokládají, že inves- potřebuje. Stejně tak aktivní pří-městské části Praha-Suchdol, Dolní                                  starosty MČ Suchdol 

                            připravil Miloš Růžičkator dálničního okruhu kolem Pra- stup hl.m. Prahy k přípravě další-Chabry, ale samozřejmě i u nás v 

navazující na stávající komplex koncem dalšího kalendářního odváželi množství velkých černých Slovo starostky lesa bez ohledu na jejich výměru roku, ráda bych všechny občany pytlů se zeleným odpadem z vaší 
anebo pokud nenavazují na stá- Ďáblic, kterým stále ještě zůstá- zahrady přímo vozem na komunální 
vající komplex lesa, musí tvořit vá, a to i přes hanlivé pomluvy odpad a samozřejmě na skládku v 

Zastupitelstvo naší městské části ucelený blok o výměře alespoň rozšiřované jistou skupinou lidí, Ďáblicích. A to i přesto, že máte jako 
schválilo na svém zasedání usnese- 10 ha. víra v poctivost nás, které si zvo- každý jiný občan možnost likvidovat 
ním č.106/08/ZMČ návrh na zales- Pozemkovým fondem bylo lili do zastupitelstva naší městské zelený odpad ekologicky, tak jak to 
nění jižní strany skládkového tělesa, konstatováno, že zájmový poze- části, ujistila o tom, že se budeme umožňuje zavedený systém u nás v 
a to v souvislosti rozšíření provozu mek je vhodný pro agrosystém snažit přesvědčit je, že jde sku- Ďáblicích. Váš privátní zájem nechat 
skládky o 26.sekci. Samozřejmě je (je zemědělsky obhospodařován) tečně jen o vykonstruované polo- zastavět Vaše pole pod ďáblickým 
pro realizaci nutné zajistit souhlas a dosud nebyl nabízen oprávně- pravdy a lži. Nařčením se dá lec- lesem (při Šenovské ul. mezi Dolní-
vlastníka předmětného pozemku, na ným osobám dle výše uvedeného kdy obtížně čelit a zvláště, když mi Chabry a Ďáblicemi) další lokali-
kterém by se les vysázel. zákona, ani nebyl nabídnut k pro- pomlouvači odmítají řešit naše tou domků či lépe bytových domů se 

Žádost ze strany naší městské deji dle výše uvedeného zákona. údajně nezákonné skutky podá- prozatím podařilo zarazit. Rada MČ 
části byla směrována na Pozemkový Z těchto důvodů se zalesněním ním trestního oznámení na nás, podala připomínky k návrhu nového 
fond České republiky. Současně byl pozemku Pozemkový fond ne- kteří jsou jimi z čehosi obviňová- územního plánu Prahy a celé toto 
s naším záměrem seznámen Odbor souhlasí. ni. Asi vědí, jaký by byl výsledek území zde zůstává ve funkční ploše 
ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Naopak z Odboru MHMP po prozkoumání orgány činnými RP, což znamená rekreace přírodní. 
Prahy. Z Pozemkového fondu nám přišlo vyjádření podpory k naše- v trestním řízení. Ve zmíněném návrhu pražského 
přišlo zamítavé stanovisko a jako mu záměru, pokud budou vyřeše- Nechtěli jsme se zabývat pod- plánu též není zakomponována III. 
důvody bylo konstatováno, že k za- ny majetkoprávní záležitosti. A lými lidmi, nicméně již byly pře- etapa skládky - dle snímku názorně 
lesnění jsou vybírány pozemky, kte- to včetně příslibu investičně za- kročeny nejzazší morální normy vidíme, že by ve výsledku měly být 
ré jsou součástí ZPF (zemědělský štítit realizaci lesa. Ve výsledku a je na nás, abychom se bránili. Ďáblice izolované zeleným prsten-
půdní fond), ale nejsou vhodné pro to není nic potěšujícího. Nyní se Proto jsou v tomto zpravodaji cem, což je samozřejmě výsledek 
agrosystém, jsou ve vlastnictví státu budeme snažit hledat jiné nástro- články, které by jistě za jiných našeho snažení a představ. Teď je 
a správě PFČR, a byly marně nabíd- je, jak docílit lesní plochy. Rada okolností nebyly nikdy publiko- samozřejmě i nadále jen na nás i ob-
nuty oprávněným osobám podle § 11 MČ Praha - Ďáblice přijala usne- vány. A trestní oznámení podává- čanech Ďáblic uhájit tuto variantu za 
odst.2 zákona č. 229/1991 Sb. ve zně- sení č.171/O8/RMČ, kterým se me my. každou cenu.
ní pozdějších předpisů, a 1x neú- Pokrytectví a nepoctivé jed-podává podnět na změnu územ- Přeji vám klidné svátky vánoční 
spěšně nabídnuty k prodeji podle § 7 nání těch, kteří na nás ukazují ního plánu k využití pozemku i novoroční a přání pohody a opti-
zákona č.95/1999 Sb., ve znění poz- prstem a hází špínu je až humor-p.č.1580/1 právě na lesní plochy. mistického pohledu na dění kolem 
dějších předpisů, nebo které byly né. Viďte pane Michku, bývalý Samozřejmě s ohledem na důvo- nás se zdravým rozumem a samo-
nejméně 3 roky nepronajaty. zastupiteli a bojovníku proti dy uvedené PF ČR jsou nutná zřejmě nejvíce zdravíčka vám i va-

Z důvodů ekonomického obhos- skládce a ochránci životního pro-další jednání, abychom svůj zá- šim blízkým..
podařování zalesněných pozemků se středí a zeleně. Právě Vy platíte měr mohli uskutečnit.

                               pro les vybírají především pozemky Vzhledem k tomu, že je před popelářům, aby Vám nelegálně Danuše Ševčíková
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ĎÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ

ˇ̌

                                                                                                                                                                                 strana 3

Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 41. jed-
nání rady) 

ního nájemného SKÉ v Ďáblicích
! pověřila tajemníka oslovit Po- ! vzala na vědomí informaci zá-

zemkový fond a MHMP a požá- stupce starosty o dotazu na ter-
dat o informaci ke zjištění mín realizace přisvětlení dal-

! souhlasila s uzavřením nájemní vlastnických vztahů "Jižní stra- ších přechodů pro chodce, na 
smlouvy na dobu určitou od ny skládky" a možností předat které již existuje projektová 
01.11.2008 do 31.10.2009 s paní tyto pozemky do vlastnictví dokumentace. Na výše uvede-
Petrou Charvátovou na nebytové MČ Praha - Ďáblice k zalesně- n é  s p o l e č n o s t  E LTO D O -
prostory č.p. 766 a s cenou 300 ní CITELUM sdělila, že do kon-
Kč za m2 /1 rok a se zálohou na ! pověřila tajemníka oslovit ve ce roku 2008 nelze počítat s 
služby 4 205 Kč / čtvrtletí věci pozemků "Pod Hvězdár- realizací. Rada doporučuje, 
! souhlasila s návrhem cenové ma- nou" PF ČR a MHMP a zjistit aby MČ i nadále urgovala u 

py v k. ú. Ďáblice na rok 2009 bez možnosti převedení předmět- ELTODO-CITELUM zařazení 
připomínek ných pozemků do správy MČ do plánu realizací pro rok 2009
! schválila uzavření smlouvy o Praha - Ďáblice k vybudování 

ochraně zařízení VO, SO, VVH, pěších stezek
PMH mezi MČ Praha - Ďáblice a ! souhlasila s financováním spo-
ELTODO CITELUM, s.r.o., týka- lečenské akce - ples oddílu te-
jící se osvětlení "Centrální ná- nistu TJ Ďáblice a to do maxi-
městí s parkem p. č. 608/22, k. ú. mální výše 13 000 Kč 
Ďáblice" ! souhlasila s finančním darem 
! schválila uzavření smlouvy na ve výši 10 000 Kč, který bude 

pronájem pozemku p.č. 1746/68 poskytnut za účelem pořízení 
v k. ú. Ďáblice k vybudování re- plynového topení do kanceláře 
klamního zařízení o velikosti 5,1 modlitebny CÍRKVE ČES-
x 2,4 m2 za cenu 34 000 Kč roč- KOSLOVENSKÉ HUSIT-

ný architekt pro obor zahradní a 
krajinářská tvorba 
! souhlasila s návrhem starostky na 

jmenování inventarizačních ko-
misí pro zajištění inventarizace 
MČ Ďáblice za rok 2008
! souhlasila v rámci novely obecně 

závazné vyhlášky č. 25/2003 Sb. 
hl. m. Prahy o místním poplatku 
ze vstupného, aby výnos z po-
platků za sportovní akce připadl 
příslušné městské části 
! vzala na vědomí a souhlasila s 

výroční zprávou o činnosti MŠ a 
ZŠ v roce 2007 - 2008 
! souhlasila s použitím znaku MČ 

Praha - Ďáblice na vozidlech 
SDH a propagačních pohledni-
cích 

! souhlasila na základě porovná- ! souhlasila se zněním smlouvy o 
ní cenových nabídek a doporu- výpůjčce k p. č. 1228/1 v k. ú. 
čení Komise výstavby a inves- Ďáblice panu Pavlu Štraitovi na 
tic s objednáním projektových vyhrazené parkovací stání pro 
prací na park v proluce ulic držitele průkazu ZTP/P
Červnová - Červencová u Ing. 

                        zpracoval tajemník ÚMČIvany Řehákové - autorizova-

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

Ďáblice ve fotografiích 
i obrazech

(prosba k občanům)

aneb Je lepší se živit prací, nebo hrou?
aneb Co také způsobilo intenzivní 

rozšiřování Prahy vedoucí přes kdysi 
vesnici Ďáblice.

Minulost, přítomnost i budoucnost obce i krajiny v jejím katastru 
- pozvolna připravujeme novou kapitolu na ďáblickém webu, ale již 
nyní se těšíme: 

a) na nabídku zapůjčení starých fotografií, pohlednic i obrázků a 
obrazů z Ďáblic a od ďáblických autorů, 

b) na vaše příspěvky na téma " Ďáblice viděné objektivem vaše-
ho fotoaparátu ". Pozorujte, vzpomínejte, foťte a foťte!!! Obrázky 
veselé, vtipné, kritické, alarmující, moudré či jinak o našem životě 
vypovídající ...

Své obrázky nám můžou posílat všichni bez ohledu na věk i dél-
ku bydlení v obci! A obrázky jak aktuální, tak ty ze šuplíků našich 
rodičů, prarodičů, známých.

Závěrem moje vzpomínka na starou ďáblickou hájovnu, aby 
podtitulek tohoto článku měl své opodstatnění: vím o výborné kres-
bě lomu v ďáblickém háji, která visela v hájovně na chodbě a kterou 
v pracovní době kdysi namaloval "líný" lesní dělník. Že je lepší být 
umělcem, než dělníkem mu bylo asi stále zřejmější a tak k tomuto 
životnímu názoru vychoval i svého syna - podařilo se mu to na vý-
bornou, stejně jako ten obrázek ... ten syn se jmenuje Ivan Mládek. A 
je svědecky dokázáno, že dokud byl ještě ďáblický háj klidným mís-
tem ke spočinutí těla i duše zemdlelého poutníka (v 70. letech sem 
chodil venčit svého jezevčíka mj. Karel Gott), žil Jožin z Bažin zde ! 
Teprve rozpínání naší civilizace ho vyhnalo do ústraní, kamsi na Ora-
vu ...

Předem děkujeme za zájem a spolupráci!
                                                            Kontakt: Miloš Růžička

                                                                       ruzicka@trimedia.cz
                                                                                        603 460 711 
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vodní plochyVO

lesní plochyZL

ZN

ZP

zeleň nelesní

zeleň parková

LEGENDA
PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
NÁVRH - BEZ REALIZACE

rekreace přírodní

rekreace sportovní, lázně

veřejné vybavení

obytné

smíšené

dopravní

technická 
infrastruktura

produkce

orná půda

pěstební

dopravní - komunikace

RP

RS

W

OB

SM

DP

TI

PR

OP

PS

DK

NÁVRH - ETAPA
            dle zobrazeného tzpu plochy

ÚZEMNÍ REZERVA
            obecná

            dle zobrazovaného typu plochy

            2 funkční plocha o rozloze menší než 5000m v rámci 
            jiné plochy s rozdílným způsobem využití
            
            funkční plocha bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci
            jiné plochy s rozdílným způsobem využití
            
            struktura - výškové pásmo/podíl zeleněK-3/20

ZP

ZP
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Reakce tajemníka 
na "Ďáblický opozičník"

Musím uvést na pravou míru zkreslené tendenční informace z "Ďáb-
lického opozičníku" z článku "Jak se žije na radnici s novou kolektivní 
smlouvou." Porovnávat rozpočet MČ Ďáblice a MČ Dolní Chabry je jako 
porovnávat hrušky s jablky. Obě MČ měly a mají jiný historický vývoj a 
tudíž i vývoj svých rozpočtů.
Konkrétně:
                                                 MČ Ďáblice        MČ Dolní Chabry

Kap. 09 samospráva
Samospráva odměny               1 870 000               900 000

Ďáblice mají dva uvolněné zastupitele - starostku a zástupce, Chabry pou-
ze jednu uvolněnou zastupitelku - starostku.

pojistné na soc. zabezpečení      389 000                      0
pojistné na zdrav. zab.        134 700                      0

Odvody pojistného jsou ze zákona povinné. Je proto velmi líbivé schovat 
položky na pojistné do jiné části rozpočtu a holedbat se nižší částí výdajů 
v kapitole samospráva.

Kap. 09 vnitřní správa
platy                                    3 400 000            2 100 000

Zaměstnanci ve veřejné správě jsou placeni v souladu se zákony a výše 
jejich platů je dána jejich věkem a odpracovanou dobou. Pro srovnání 
platů obou MČ proto stačí porovnat věkový průměr zaměstnanců (Ďábli-
ce 51 let, Chabry 42 let).

dohody o provedení práce        220 000               180 000
pojistné na soc. zabezpečení      941 200               750 000
pojistné na zdrav.zab.        325 800               300 000
zákonné úrazové poj.          30 000                 15 000
knihy a časopisy                         40 000                 20 000

Tak by se dalo pokračovat detailně celým rozpočetem.

I z tohoto "objektivnějšího" pohledu (záměrně neříkám objektivního, 
protože není možné porovnávat neporovnatelné) vyplývá, že naši úřední-
ci nespotřebují o 90% více, ale pouze o 62%. Proč? Vykonáváme více 
úkonů veřejné správy a to ať už ze zákona povinné státní správy (viz. refe-
rát ŽP skládka, kterou Chabry nemají)  nebo samosprávy tím, že Ďáblice 
jsou moderněji a lépe vybaveny než Chabry a tudíž, logicky jsou náklady 
na pořízení a udržování lepší vybavenosti vyšší (viz téměř trojnásobná 
rozloha zeleně u nás přes 80.000 m2, četnost údržby, nová dětská hřiště, 
nově udržované plochy , nová výsadba stromů a keřů, příspěvek pro děti 
na ozdravné pobyty, příspěvek na odvoz odpadů občanům, koše na psí 
exkrementy atd. - to je na dlouhý seznam co v Ďáblicích máme a děláme a 
jinde ne). Buď žijeme v 21 století, se vším co to přináší nebo se chceme 
vrátit do doby před 20 ti lety?

A teď konečně k té kolektivní smlouvě. Převážná většina státních or-
gánů a organizací kolektivní smlouvy má, to víme všichni. Prostřednic-
tvím kolektivních smluv poskytují svým zaměstnancům ty či ony výhody 
v té či oné výši. Je to interní věc mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci 
zastoupenými odborovou organizací. Tím, že někteří zastupitelé tuto 
vnitřní věc zveřejnili, porušili zákon a jejich apelování na morální hodno-
ty, je z tohoto pohledu velmi pokrytecké. Na závěr k těm "darům - odmě-
nám - mimořádným platům" uvolněným zastupitelům. Poskytnutí daru 
komukoli umožňuje § 89 zákona o hl. m. Praze. Poskytnutí odměny 
umožňuje § 134 Zákoníku práce. Odměna, mimořádná odměna, mimo-
řádný plat nebo jiné pojmenování stále se jedná o ocenění přínosné práce. 
Díky zaměření a aktivitě našich uvolněných zastupitelů, tedy starostky a 
místostarosty, přichází již několik let navíc do rozpočtu Ďáblic minimál-
ně 2 miliony korun. Letos to bude celkem více než 3,4 milionu. Zaslouží 
si za tuto vlastní iniciativu uznání, nebo mají být jak je v Čechách zvykem 
za práci navíc po zásluze potrestáni?  Nechť si každý občan sáhne do svě-
domí, kolik on přinese pro Ďáblice a pak ať hodí kamenem po těch, kteří 
dali a dávají konstruktivně a smysluplně ze sebe Ďáblicím maximum. 
Tak to vidím já.                                                   Vlastimil Fouček, tajemník

4) vyplacení mimořádného platu Jak to funguje v uvolněným zastupitelům a zaměst-
nancůmĎáblicích? 
;vyplacení mimořádného platu 

bylo dle platného znění kolektiv-Hlas z úřadu
ní smlouvy a v souladu s právním 
stanoviskem specialistů odboro-

Vážení občané Ďáblic,
vého svazu, přesto na základě ná-

nejsem obvyklým přispěva- lezu kontrolní skupiny a jiného 
telem Ďáblického zpravodaje, ale právního hlediska bylo uloženo 
po přečtení Ďáblického opoziční- hledat jiné formy plnění
ku 04/2008 považuji za vhodné 5) provádění oprav účetních zázna-
vyjádřit se k článku na str.6. Ten mů v některých případech nedovo-
mj. uvádí výňatky ze zprávy o lenými způsoby
výsledku přezkoumání hospoda-

;zde se jedná o interní podklady 
ření MČ za rok 2007. pro zaúčtování, ve kterých došlo 
Nejprve bych však doplnil infor- v několika případech k přepisu a 
maci z úvodního odstavce. Ačko- ty byly opraveny tak, že nebyl 
liv zpráva o výsledku přezkou- viditelný původní zápis; v žád-
mání hospodaření za rok 2007 ném případě se nejednalo o přepi-
m ě l a  b ý t  p r o j e d n á n a  d o  sování či dokonce falšování účet-
30.6.2008, nebyla na jednání za- ních dokladů
stupitelstva předložena, protože 6) neuplatnění smluvně sjednaných 
MČ se proti několika nálezům 

nebo zákonem stanovených sankcí 
odvolala k řediteli Magistrátu 

za pozdní úhradu nájemného
hl.m.Prahy a toto řízení bylo 

;dle stanoviska advokátní kancelá-
ukončeno až v červenci 2008.

ře ustanovení zákona vyjadřuje 
A nyní postupně k některým zve-

obecné principy pro nakládání s 
řejněným "nedostatkům":

majetkem, přičemž jde v obecné 
valorizování výše nájmu neby-1) rovině o vyjádření vůle zákono-

tových prostor v nesprávné výši dárce adresované územním samo-
;MČ má k dispozici právní roz- správným celkům, aby při hospo-

klad, který nevylučuje použití daření s majetkem v jejich vlast-
výše napadeného t i tulu a  nictví postupovaly s péčí řádného 
smluvními stranami byl ak- hospodáře; proto byla penále 
ceptován; v zájmu odstranění uplatněna v následujícím účetním 
"třecích ploch" byl již pro rok období
2008, tj. v průběhu kontroly, 7) nedoložení smlouvy na pronájem 
použit index 702, který bude 

a užívání vozidla v majetku MČ
uplatňován i nadále přičemž 

;v nálezu se jedná o speciální vozi-
"nesprávným" indexem vzni-

dlo hasičského záchranného sbo-
kl MČ vyšší výnos

ru HMP převedené do majetku 
 neprovedení předpisu nájem   2) MČ v r.2007. Vozidlo bylo předá-

ného za užívání nemovitostí no do užívání Sdružení dobrovol-
;nejasné znění dodatků dvou ných hasičů Praha Ďáblice a byla 

smluv při opuštění části neby- na ně uzavřena smlouva o výpůjč-
tových prostor, bylo doplněno ce s datem 6.2.2008
prohlášením smluvních stran 
o shodě a proto oprávněnost Doufám, že uvedené poznámky 
neprovedení předpisu byla či doplňky k zveřejněným nálezům 
potvrzena částečně dokreslují situaci v hospo-

 provedení nadměrného před-3) daření MČ, kterou bych rozhodně 
pisu pohledávky za nájemné z nehodnotil jako hroznou a šokující.
nebyt. prostoru Závěrem mi dovolte zařadit citaci ze 
; jedná se o nájem prostoru pro závěru článku "co není zakázané je 

cvičení v obecním domě a ve povolené". To je definováno Základ-
shodě s evidencí "odcviče- ní listinou práv a svobod ČR v čl. 2 
ných hodin" má MČ předpis odst. 3 takto: "Každý může činit, co 
pohledávky a následnou úhra- není zákonem zakázáno, a nikdo ne-
du  ve  správné  výš i  t j .  15  smí být nucen činit, co zákon neuklá-
800Kč dá".        Ing.V.Valtr finanční odbor MČ

D
Informace pro slušné občany Ďáblic

Dostal se mi jako tajemníkovi úřadu MČ již po několikáté do ruky 
"Ďáblický opozičník" Rozhodl jsem se reagovat nabídkou pro všechny 
slušné občany Ďáblic. Máte-li zájem získat pravdivé, nikoho neosoču-
jící a nesoudící a nezavádějící informace jsme Vám k dispozici. Na pev-
ných linkách 283910723-5, já osobně na přímé lince 283911832 a 
všichni osobně v úředních dnech nebo po domluvě kdykoli.
                                                                                    tajemník úřadu MČ Ďáblice

                                                                                    Vlastimil Fouček 
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Otevřený dopis paní Dohnalové

Paní Dohnalová,

Váš článek v Ďáblickém opozičníku byl pro mne rozhodující pro to, abych se k němu vyjádřila a to i přes svoje původní rozhodnutí nevy-
jadřovat se k podobným výrokům.
Skutečně nebylo Vaše ráno moudřejší, neboť byste jistě více vážila svá slova, kterými podáváte veřejnosti jakési informace.  Nebudu polemi-
zovat o tom, zda-li Kolektivní smlouva uzavřená mezi Odborovou organizací a Úřadem MČ Praha - Ďáblice (rozuměj státní správou zastou-
penou tajemníkem Vlastimilem Foučkem) je dle názoru odborových i nezávislých právníků správná a dle auditorů nikoliv. Jen pro upřesnění 
- je nutné rozlišovat kompetence a odpovědnost samosprávy (starosta, zástupce starosty, rada, zastupitelstvo) a státní správy (tajemník úřadu, 
úředníci).

Co se týká údržby zeleně - do nedávna byla prováděna jinou firmou a byla předmětem neustálé kritiky zvláště ze strany některých zastupi-
telů. V současné době zde pracují dvě zahradnické firmy. Vzhledem k tomu, že je neustále přemílána částka vydávaná na zeleň v Ďáblicích, 
doporučovala jsem sama několikráte, aby komise našla jinou firmu, která by pracovala za nižší finanční částky. Nabídky, které jsme obdrželi 
od oslovených firem byly vždy vyšší než ty, za které jsou práce v současnosti prováděny. Jen pro informaci MČ Praha - Ďáblice se stará o údrž-
bu 82 567 m2 zelených ploch a MČ Praha - Dolní Chabry o 35 000 m2. Už tady je zjevné, že Opozičník srovnává nesrovnatelné. Dále je nutné 
zmínit, že v Ďáblicích je sedm dětských hřišť a v blízké době bude ještě o jedno více. Ani to není nikde ve srovnatelných městských částech k 
vidění. Za dohled a bezpečnost provozu na našich hřištích jsou placeni dva pánové - Šrámek a Prokeš (že by střet zájmů ?) a jejich mzdy se sa-
mozřejmě také započítávají do výdajů v příslušné kapitole. V letošním roce na výzvu několika našich občanů byly vysázeny nové stromy a 
založeny nové zelené plochy. Iniciaciátorem byla především komise životního prostředí. V poslední době se začínáme starat i o zelené pruhy 
podél komunikací, což v minulosti nebylo prováděno. A to vše samozřejmě náklady zvyšuje.

Velice bych ocenila, aby byly podávány vždy informace přesné a úplné a ne jen kusé, jak se to zrovna komu hodí. O tom, že lidé mají své 
názory, které hájí a prosazují, Vás nemusím přesvědčovat. Takže pokud osm členů zastupitelstva rozhoduje o věcech veřejných dle svého svě-
domí (a nepochybuji o jejich morálních kvalitách a intelektu), není to moje iniciativa. Platy zaměstnanců našeho úřadu jsou v souladu s plat-
nými předpisy a pohybují se ve výši, která je pro výkon jejich práce příslušná.

Jak jistě víte, jsem v zastupitelstvu páté volební období a je to skutečně dost na to, abych si leccos pamatovala. Zvláště to o čem jsem již 
spolurozhodovala ve funkci starostky. Zmíním privatizaci bytového domu v ul. U Prefy 771, která proběhla na žádost všech tehdejších ná-
jemníků. Jednotlivé byty byly zde převedeny do jejich vlastnictví za velmi lukrativní ceny. A ejhle - za několik málo let Vaše rodina prodala 
byt za 10ti násobek původní ceny. To také o něčem svědčí. Do nedávné doby se objevovala v auditní zprávě pohledávka a týkala se dluhu za 
služby v bytě Vaší rodinou užívaného v č.p. 771. Dlužná částka nebyla z Vaší strany dosud uhrazena. Ostatní nájemníci řádně zaplatili. Kromě 
toho byl Váš manžel ředitelem Bytového družststva , které se souhlasem bývalého vedení zdejšího úřadu spravovalo bytové domy ve vlast-
nictví naší městské části. Zpět pak byly domy vráceny do správy naší MČ v dosti dezolátním stavu a byly v době již mého starostování rekon-
struovány.

Jako další zvláštnost si připomínám doporučení sociální komise, které jste dvě volební období předsedala a dle kterého byl přidělen byt v 
ul.U Parkánu 18 paní Drtinové (dceři Pí Fišmistrové). Důvodem bylo, že  údajně rodina Fišmistrových nemohla řešit byt pro dceru přístavbou 
na svém domě, neboť se nachází v památkové zóně Ďáblice a není tudíž přípustná. A ejhle - za nedlouho se přístavba konala v celém patře. To 
asi proto, že paní Fišmistrová v té době pracovala na Odboru výstavby. Kromě toho se s novým Statutem Hl.m. Prahy rušila svěřená kompe-
tence státní správy i v naší městské části. Konkrétně se jednalo o stavební , živnostenský a sociální odbor. Dle dikce Kolektivní smlouvy se 
vyplácelo 5 měsíčních platů jako odstupné těm, se kterými by byl ukončen pracovní poměr. Po mnoha jednáních s Prahou 8 se povedlo  zřídit 
detašovaná pracoviště uvedených odborů a paní Fišmistrová zůstala sedět dál na své židli a ve stejné kanceláři na zdejší radnici.  Přesto však 
vyplacenou částku odmítla vrátit. Naše cesta do Říma byla skutečně připravována Křížovníky více než rok dopředu a to vzhledem k tomu, že  
vyřízení žádosti na audienci u papeže má svůj čas a daný termín je závazný. Ovšem na rozdíl od Vašeho výletu po zemích Evropy, kterou jste 
absolvovala s bývalým panem starostou a místostarostou za peníze městské části, včetně refundace mzdy Vašemu zaměstnavateli, jsme si 
všichni cestu do Říma zaplatili z vlastních prostředků.

Rada městské části může (a nemusí) zřídit komise, jako poradní orgán při rozhodování ve věcech veřejných. K názorům komisí přihlíží 
rada ve svém konečném stanovisku k té které záležitosti. Pokud je názor takový, jaký popisujete ve svém článku "ale ty přece nejsou za tako-
vou práci vůbec placené", postrádá pak smysl některé členy komise (spíše asi zmiňované komise) nutit do práce. Pokud ovšem jsou i ostatní 
členové s Vámi v tomto zajedno. Potom nezbývá než přenést skutečně veškerou odpovědnost na radu, případně na odborníky na projednáva-
né záležitosti.

Vaše  manipulace s časem při zasílání podkladů týkajících se vyjádření k ÚR - pražského okruhu je neskutečná a obdivuhodná. Paní Pro-
kešová se mnou telefonicky hovořila o mém doplnění předmětného vyjádření, které bylo doručeno na magistrát i ministerstvo včas. Též jste 
byli informováni o této skutečnosti. Po tom na jakém jednání jsem poté byla a kdy jsem ho ukončila Vám -  promiňte opravdu nic není. Moje 
pracovní doba je odlišná od Vašich představ a vymyká se pracovní době řadových úředníků, neboť  jsem starostkou 24 hodin denně a můj mo-
bil je po celý den k dispozici.            

                                                                                                                                                                                                 Zdravím Vás 
                                                                                                                                                                                              Danuše Ševčíková
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Tady si nejsem jistý, zda do-Blábolník šlo k pochopení, protože to tak 
nevypadá.

Tak už konečně je to tady. Nesu A vrchol sezony nastává v 
určitě velkou vinu na tom, že vyda- červnovém čísle Zpravodaje 
vatelé dotáhli Blábolník do nějaké roku 2008, kdy téměř poníženou 
"čitelné" úrovně.  Bohužel, řadu věcí suplikou po stopadesáté vyzý-
se nenaučili a už asi nikdy nenaučí, vám partičku anonymních auto-
chybí talent (u některých) i znalosti rů, aby se konečně do "Blábolní-
základního vzdělání (u některých). ku" začali podepisovat. Samo-

Ale vše popořádku. Po velkých zřejmě, že jeden člověk není auto-
porodních bolestech a začátcích "Blá- rem všeho. Jsou zde lidé, kteří 
bolníku", bylo nutné, tehdy ještě ano- poskytují "zaručené" informace, 
nymním autorům a vydavatelům, ale stydí se podepsat, aby si sou-
kteří dělali a i nadále dělají ostudu sedé neřekli, co je to za pitomce, 
jedné pravicové straně (takoví naši který bydlí v naší ulici.
místní šmíráčci Moravové) vysvětlit, A hle, konečně to pochopili. 
že je pro ně nebezpečné používat lo- A my všichni máme najednou 
go i barvy této strany jako zástěrku informace o skutečných autorech 
nad tupé texty bez schválení přísluš- (viz článek Poděkování občanům 
ného sekretariátu strany. (Zpravodaj a trestní oznámení). Všechno je 
listopad 2007).  Pochopili to a od dal- to o pedagogické trpělivosti…
šího čísla "Blábolníku" přestali pou- Tendenční články a reportáže 
žívat logo i barvy strany, která nemá vytvořené na zakázku jsou běž-
ani tušení, jaké gramatické a věcné ným koloritem české politické 
nesmysly je schopen někdo cpát do- kultury, ale naštěstí i za nepode-
předu jako oficiální materiál politic- psané či převzaté články nese 
ké strany. vždy odpovědnost vydavatel.

Jedeme dál. Do amatérského bulváru  
Vysvětlil jsem autorům jazyko- "Blábolníku" chybí ještě erotická 

vědcům, že nelze používat znak měst- fotografie nějakého děvčete, ho-
ské části Praha - Ďáblice na neofici- roskop a nějaký ten receptík na 
ální soukromé dokumenty. (Zpravo- nedělní oběd pro  pět lidí za tři 
daj listopad 2007). Pochopili to a od minuty.
dalšího čísla přestali používat logo Pak už to jen svážeme a po-
naší městské částí na svoji tiskovinu. šleme na pražské a republikové 

Ve Zpravodaji leden-únor 2008 centrum ODS, aby dámy a páno-
dostali zdarma vydavatelé informaci vé věděli (mají nyní jistě jiné sta-
o pravdivosti tvrzení v petičním tex- rosti), kdo jim maže schody ve 
tu a také o odpovědnosti za pravdi- vlastních řadách.       

                                 Tomáš Engelvost použitých údajů.

licích, se odmlčel ve věci vyjad- novi Křížkovi a jeho manželce. to z podnikatelského hlediska jistě Je to málo řování se ke skládce, ať už ke stá- Tento "kazatel morálky" pronají- dobrý obchod, ale proč .A.S.A ? Čím 
vající či jejímu potenciálnímu má svůj dům společnosti .A.S.A. déle tu .A.S.A. bude, tak samozřej-nebo hodně ? rozšíření. V zastupitelstvu pro- za více než 50 000 Kč měsíčně. mě tím delší a větší kšeft. Prachy 
hlásil, že se k tématu skládky již Ano, té společnosti, která zde v totiž nesmrdí.
nebude vyjadřovat, ale proč a z Ďáblicích díky historickému roz-Zastupitel Martin Křížek, done- Je to úplatek, není to úplatek? Je 
jakého důvodu to se již nikdo ofi- hodnutí hlavního města Prahy dávna velký bojovník za zeleň, eko- to málo nebo hodně? Za mlčení a po-
ciálně nedozvěděl. Půjdete-li uli- provozuje skládku, proti které logii a zdravotní stav občanů v Ďáb- krytectví? Navíc u člověka silně věří-

cí U Prefy, objeví- náš zastupitel tak hrdinsky bojo- cího?
t e  ž l u t o u  n o- val. Ano, tu skládku, jejíž rozšíře-                                                Tomáš Engel 
vostavbu domu, ní o další etapu rada městské části 
kde na zvonku je racionálním způsobem zpochyb- P.S.
napsáno .A.S.A.- ňuje. Mimochodem v konceptu Článek je samozřejmě velmi hnusný, 
Dům patří Marti- nového územního plánu Prahy leč přesvědčte se sami.

n o v á  e t a p a  Název článku byl s laskavým nedo-
n e n í  v ů b e c  volením použit z článku "Blábolní-
ř e š e n a ,  a l e  ku".
n e b u d e m e  
předbíhat vý-
voji.

M a r t i n  
Kř í žek ,  ( r e-
spektive jeho 
manželka dle 
smlouvy, to je 
ale alibismus) 
př ináš í  jako 
jediný zastu-
pitel a zřejmě i 
j a k o  j e d i n ý  
občan Ďáblic 
legálně do ro-
dinného roz-
počtu přes 600 
tisíc ročně dí-
ky skládce. Je 

poškodit jej v zaměstnání, narušit Poděkování jeho rodinné vztahy nebo způsobit 
mu jinou vážnou újmu, bude potres-občanům a trestní 
tán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta oznámení
nebo zákazem činnosti bude pachatel 
potrestán, spáchá-li čin uvedený v Děkujeme Ďáblickým obča-
odstavci 1 tiskem, filmem, rozhla-nům za objektivní přístup a za 
sem, televizí nebo jiným obdobně projevy podpory.  Nízká politic-
účinným způsobem.ká kultura, která se čím dál více a 

důrazněji objevuje také v Ďábli- § 199 Trestního zákona
cích u některých jedinců, nás utvr- Šíření poplašné zprávy
dila, že vůči špinavé práci lidí, (1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí 
kteří se zaštiťují i logem pravico- vážného znepokojení alespoň části 
vé strany (někteří z nich se done- obyvatelstva nějakého místa tím, že 
dávna zaštiťovali logem  úplně rozšiřuje poplašnou zprávu, která je 
jiné strany, hádejte které ?) v Ďáb- nepravdivá, bude potrestán odnětím 
licích, je nutné se bránit. To, co svobody až na jeden rok nebo peně-
tady předvádějí, nemá samozřej- žitým trestem.
mě s pravicovou politikou nic (2) Kdo zprávu uvedenou v odstavci 
společného. Bohužel fenomén 1, ač ví, že je nepravdivá a může vy-
agrese, zpupnosti, hlouposti a volat opatření vedoucí k nebezpečí 
nadutosti je kopírován z republi- vážného znepokojení alespoň části 
kové úrovně. A jako beranidlo obyvatelstva nějakého místa, sdělí 
zneužívají některé místní občany, podniku nebo organizaci nebo poli-
navíc starousedlíky. Naštěstí pa- cejnímu nebo jinému státnímu orgá-
měť ďábličáků je dlouhodobá a nu anebo hromadnému informační-
trvalá. mu prostředku, bude potrestán odně-

Členové Rady městské části tím svobody na šest měsíců až tři léta 
Praha Ďáblice se proto rozhodli nebo peněžitým trestem.
podat trestní oznámení na občany (3) Odnětím svobody na jeden rok až 
Vladimíra Novotného, Martina pět let bude pachatel potrestán,
Lukeše a  Tomáše Fatrdleho. a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 

Obecné důvody jasně vyplý- opětovně, nebo
vají z trestního zákona, holt se už b) způsobí-li takovým činem vážnou 
konečně začali podepisovat… poruchu v hospodářském provozu 

nebo hospodářské činnosti podniku § 206 Trestního zákona
nebo organizace nebo v činnosti stát-Pomluva (1) Kdo o jiném sdělí 
ního orgánu anebo jiný zvlášť závaž-nepravdivý údaj, který je způso-
ný následek.                   bilý značnou měrou ohrozit jeho 
                                               Tomáš Engel vážnost u spoluobčanů, zejména

prosinec 2008                                                                                                                                                                          

Starosti 
TJ Ďáblice II

A opět tady máme další udání, 
opět gramatické a mluvnické chyby.

Na Finanční úřad pro Prahu 8 
došel dopis (tentokrát konečně pode-
psaný), který vyzývá ke kontrole 
účetnictví TJ Ďáblice.

Hádanka není těžká, autora spor-
tovci Ďáblic znají, znáte ho i Vy ?

Tomáš Engel 
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Zimní údržba komunikací 
v období 11/2008 - 03/2009

1/)TSK Praha - sever zajistí úklid komunikací:
! Hřenská, Šenovská, Kokořínská (část), Ďáblická, Kostelecká

2) Dopravní podniky zajistí úklid zastávek MHD :
! Květnová, U Spojů, Ďáblická, Liběchovská, Kokořínská, Na 

Štamberku, Na Lukách

3) MČ Praha Ďáblice zajistí úklid těchto lokalit při 
kalamitě, případně v odůvodněných případech:
! "obytná zóna" - ulice směrem od lékárny k Battistově cihelně 
! náměstí - chodník ulice Hořínecká od komínu směrem k ul. Ďáb-

lická  (strana u komínu)
! náměstí Koníčkovo - úhlopříčné chodníky
! chodník u zastávky Na Štamberku (ul. Šenovská) 
! chodník v ul. U Parkánu pod pomníkem padlých 
! chodníky před bytovými domy ve správě ÚMČ - č.p. 553, 339, 

161, 160, 88, 66. 18 
! místní komunikace ul. Květnová, Říjnová, Zákupská, Skalnická, 

Buližníková, Liběchovská, Ke Kinu, Kučerové, Na znělci, K Lo-
mu, komunikace ul. Legionářů, Chřibská, Županovická, Hume-
necká, Dražetická, Březnová, Zářijová, Červnová, Červencová, 
Srpnová, Borotická
! chodník před kaplí Nejsvětější Trojice
! chodník mezi ul. Kučerové a Květnovou (nad  školkou)
! chodník před vstupem na hřbitov

ostatní místní komunikace 
úklid bude zajišťován operativně jen v případě potřeby.

4) MČ nebude zajišťovat sjízdnost a schůdnost na 
úsecích místních komunikací:
! zastávky MHD : Skládka Ďáblice 
! chodníky:ul. Hřenská od zastávky MHD Květnová směr ul. Ďáb-

lická
ul. Mannerova (v úseku podél RD Francových)
ul. Ďáblická od areálu POLICIE  směrem na Březiněves
od hřbitova (ul. K Lomu) směrem k bytovému domu č.p. 

160/4       
                (Akcíz)  
! chodník pod hvězdárnou směrem k ul. K ovčínu 
! chodníky, kde povinnost úklidu je přenesena vyhláškou MHMP na 

majitele přilehlého objektu

Zimní údržba komunikací 
hlavního města Prahy 

v zimním období 2008/2009

ZAŘAZENÍ KOMUNIKACÍ PODLE 
STUPNĚ DŮLEŽITOSTI

I.a pořadí
! vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy a míst-

ních komunikací, které navazují na dálnice a rychlostí komunika-
ce, dopravně důležité místní komunikace a svahové komunikace s 
provozem MHD; komunikace I. pořadí se udržují chemickým roz-
mrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblas-
tech a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím interním materi-
álem 

I.b pořadí
! ostatní vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy 

a místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní 
zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjez-
dové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a 
další významné místní komunikace; komunikace I. pořadí se udr-
žují chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných 
krajinných oblastech a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím 
interním materiálem 

II. pořadí
! zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné míst-

ní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní 
komunikace; komunikace II. pořadí se udržují chemickým roz-
mrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblas-
tech a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím interním materi-
álem 

III.pořadí
! ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do II. pořadí ;ko-

munikace zařazené do III. pořadí se udržují až po ošetření komuni-
kací I. a II. pořadí, udržují se chemickým rozmrazovacím materiá-
lem, pouze v chráněných krajinných oblastech a v oblastech zdro-
je pitných vod zdrsňujícím interním materiálem 

Neudržované
! místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z 

důvodu malého dopravního významu - komunikace zařazené do 
vyhlášky č. 45/1994 Sb. hl. m. Prahy. 

ČASOVÉ LIMITY PRO ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOS-
TI 
Stanovené časové limity ke zmírnění závad ve sjízd-
nosti MK nejméně na jednom jízdním pruhu v kaž-
dém jízdním směru při zimní údržbě komunikací

I.a pořadí       od výjezdu     do 2 hod.
I.b pořadí       od výjezdu     do 4 hod.
II. pořadí        od výjezdu     do 12 hod.
III. pořadí       po ošetření vozovek I. a II. pořadí, nejpozději do 48 hod.

Pohotovost
Zahájení prací na zajištění schůdnosti do 4 hodin 30 minut po yhlášení 
pokynu zástupce příslušné TSK

Sníh na chodníku či námrazu mechanicky odstra-
nit, použije se posyp.

Výtah ze zákona č. 13/1997 
Vyhláška hl. m. Prahy a souvise- Sb., o pozemních komunikacích, 

jící předpisy, které se týkají úklidu kde stanoví § 27, odst.4 toto:
sněhu, stále platí a proto apelujeme 
na vlastníky objektů, zejména v ob- "(4) Vlastník nemovitosti, 
lastech zvýšeného pohybu osob která v zastavěném území obce 
(zejména dětí), aby v rámci svých hraničí se silnicí nebo s místní 
časových možností uklízeli sníh na komunikací, odpovídá za škody, 
chodnících a zajistili schůdnost míst- jejichž příčinou byla závada ve takovou závadu zmírnit". zranění či případné škody, ke kterým 
ní komunikace. Sníh by se měl od- schůdnosti na přilehlém chodní- Za úklid sněhu podle součas- by mohlo dojít. Žádná změna, přesto-
stranit mechanicky v celé šíři, u chod- ku, která vznikla znečištěním, né vyhlášky odpovídají majitelé že byla avizována, ohledně úklidu 
níků širších než 2 metry v šíři nejmé- náledím nebo sněhem, pokud ne- přilehlých nemovitostí, ale z vy- chodníků nenastala, takže dále bude-
ně 1,5 metru. Na místních komuni- prokáže, že nebylo v mezích jeho hlášky jasně nevyplývá, že by me všichni uklízet cizí majetek...                  
kacích musí být zajištěna schůdnost možností tuto závadu odstranit; u majitel musel uklízet sníh na 
nejpozději do 12 hodin po zjištění závady způsobené povětrnostní-                                         Tomáš Engel chodníku, má jen odpovědnost za 
závady ve schůdnosti. Nelze-li sníh mi situacemi a jejich důsledky 

                                                                                                                                                                                 prosinec 2008
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jeni do recyklačního programu Exkurze na Recyklohraní, v loňském roce 
jsme se zapojili do sběru elektro-skládku .A.S.A.  hraček a drobného elektra, kterou 
organizuje firma Asekol a v jejich reakce školy výtvarné soutěži, které jsme se 

                                                                                            také zúčastnili, se naše žákyně 
V Ďáblickém opozičníku obvi- Anna Vladařová umístila na 2. 

ňuje paní Drtinová školu z ne- místě.
správného vedení žáků a z ohrožo- Z těchto uvedených důvodů 
vání jejich zdraví. Na tento článek se někteří učitelé naší školy roz-
jsem reagovala dopisem, který byl hodli se svými třídami navštívit 
školou paní  Drt inové  zas lán  skládku. Domnívám se, že když v 
11.11.2008. S obsahem dopisu (viz Ďáblicích se skládkou žijeme, je 
níže) bych ráda seznámila všechny dobré, aby ji žáci nejen, jak Vy 
obyvatele Ďáblic. píšete, viděli a cítili, ale aby o ní 

také něco více věděli. Celá exkur-
Vážená paní Drtinová, ze byla odborně řízena a vedena 

reaguji na Váš článek v Ďáblic- pracovnicí Ekodomova. Žáci ne-
kém opozičníku, protože neuvádíte byli vystaveni žádnému nebezpe-
zcela pravdivé a úplné informace a čí.
napadáte naši školu, že ohrožujeme Takovýmto způsobem se sna-
žáky a nevedeme je správným smě- žíme přistupovat ke všem výcho-
rem. vám a celému vzdělávání žáků - 

Dovoluji si poskytnout Vám in- spojovat teorii s praxí. Je s podi-
formace o exkurzi na skládku. Naší vem, že buď nevíte a nebo o tom 
škole bylo občanským sdružením záměrně nepíšete, že v žákovské 
Ekodomov nabídnuto několik ex- knížce Vašeho syna můžete číst 
kurzí - skládka, sběrný dvůr, čistička též informace o divadelních před-
odpadních vod,.... Exkurze jsou do staveních, koncertech, výsta-
provozů na zpracování odpadů a ma- vách, návštěvě kina, o tom, že ve 
jí za cíl školám doplnit aktivity v ob- škole probíhají besedy a progra-
lasti enviromentální výchovy, vzdě- my pro žáky - pravidelně napří-
lání a osvěty. Záměrem exkurzí je klad chodí Městská policie, pre-
zprostředkovat žákům potřebné in- ventisté z pedag. psychologické 
formace o zpracování a event. ná- poradny, Triangl a další. Mohla 
sledném znovuvyužití odpadů a bych pokračovat sportovními 
umožnit jim tyto procesy shlédnout v aktivitami, soutěžemi, akcemi 
praxi. Jsou pro pražské školy díky vyhlašovanými MŠMT, školou v 
podpoře Magistrátu hlavního města přírodě a výlety. Seznam akcí za 
Prahy zdarma. Tyto aktivity jsou pod- minulý školní rok je uveřejněn na 
porovány též např. Evropským soci- internetu, takže kdo chce, má o 
álním fondem, Státním fondem ži- aktivitách naší školy přehled.
votního prostředí a dalšími organiza- Myslím si, že vedení školy a 
cemi. všichni pedagogičtí pracovníci 

Naše škola klade na enviromen- jsou vstřícní, jsou ochotni komu-
tální výchovu poměrně velký důraz, nikovat nejen s žáky, ale též s rodi-
snažíme se vést žáky k ekologické- či a řešit jejich problémy. Zajít do 
mu chování a myšlení, k péči o život- školy, sdělit svůj názor, problém, 
ní prostředí. Ve škole dlouhodobě a pochybnost, přání a hledat řešení 
pravidelně probíhá sběr papíru, PET je určitě lepší a slušnější postup, 
víček, použitých baterií, hliníku, tří- než psaní pomlouvačných článků 
díme odpad, vedeme žáky k šetření do novin.
energiemi, péči o prostředí školy Se zdvořilým pozdravem
apod. Ve škole probíhají k této tema-                 Mgr. Jana Chmátalová, 
tice také různé přednášky, jsme zapo- zástupkyně ředitelky

začali o správu obce zajímat se více a Předvánoční čas více hovoří o tom, že naši vrcholní 
zastupitelé nepracují v tak účinném v Ďáblicích.......
pracovním nasazení jako starostové 
obcí s námi spjatých problematikou  V období, kdy začínáme mít v 
osudu okrajových částí Prahy. Vší-sobě dilema, zda podlehneme 
mají si toho i lidé, kteří nejsou zdejší, předvánočnímu shonu, nebo 
avšak jsou svědky některého jednání moudře srovnáme dluhy všeho 
zastupitelů, nebo si prohlédnou Ďáb-druhu, které nám během  kalen-
lice. Dokladem je tato příhoda.dářního roku vznikly a v duchu 

Na ďáblické besedě k severnímu dobrých tradic  zklidníme tělo i 
dálničnímu okruhu Prahy v čele  sálu mysl, dění v Ďáblicích klidu ne-
seděli a hovořili starostové Suchdola přidává. Na základně určitých 
a Chaber. Naši, vyjma Miloše Růžič-pravd opoziční zastupitelé vyvo-
ky, který besedu fundovaně modero-lali mimořádné veřejné zasedání 
val, seděli v obecenstvu. Asi po polo-zastupitelstva. Vládnoucí většina  
vině besedy mne na chodbě oslovil přehlasovala druhou část zastupi-
pan Eduard  Havel, na besedě  vystu-telstva a  podpořila tak nadále  
pující pracovník ministerstva ŽP. pana JUDr. Tomáše Engela ve 
Hovořil o starostech starostů při funkci zástupce starostky. Opo-
ochraně životního prostředí obce. V zičník k tomuto jednání přinesl 
druhé větě bylo jasné proč mne oslo-mnoho informací, které hovoří i o 
vil. "Vaši zastupitelé asi mnoho ne-tom, že naše městská část není  
spolupracují." řekl. Ve snaze být loa-dobře řízena. Položila jsem si 
jální s našimi radními jsem zakoktala otázku asi jako většina občanů: 
dvě smířlivé věty a pak :"---Ne moc.""Je v opozičníku psána pravda? 
Přibývá aktivních občanů, kteří se Kdo nám  má dát odpověď ?" Na 
snaží napomoci zlepšení kvality živo-webu naší obce jsem si vyhledala 
ta v obci. Jsou to u řady z nich stovky seznam členů kontrolního výbo-
hodin, které dávají obci ze svého vol-ru.  Jsou to: M. Bouzek, F. Churá-
ného času. Poznávám další a další ček, J. Krbec, L. Šára, B. Lomo-
občany, kteří jejich práci oceňují. zová. Novým předsedou výboru 
Nemám informaci, že by paní Ševčí-je pan P. Bačkovský. V rubrice  
ková  a pan Engel při plánování  po-zpráv o výsledcích kontrol je mi-
sledních letošních výdajů za  práci mo výsledků kontrol skládky (po-
pro Ďáblice nabídli těmto lidem od-věřeni p. Dvořák a Andrš) prázd-
měnu. O výplatě mimořádných platů no. Kontrolní výbor dle mě již v 
starostce a jejímu zástupci jsme byli minulosti měl být arbitrem mezi 
informováni jak na veřejném zasedá-oběma znesvářenými částmi za-
ní zastupitelstva tak v opozičníku. stupitelstva v případech, které lze 
Přeji si, snad nejsem jediná, aby spo-doložit dokumenty. Nejsou infor-
ry v obci byly řešeny pojmenováním mace, že by se tak stalo. V práv-
činů zdařilých a nezdařilých na zá-ním státu dobře pracující vlád-
kladě nezvratných faktů. Členové noucí zastupitelé dbající zdra-
rady zastupitelstva mají být též moud-vých demokratických principů  
rými diplomaty, kteří tvoří pozitivní při správě obce, předcházejí  stře-
atmosféru obce, usmiřují znesváře-tům s občany otevřeností - zprů-
né. Je neblahé, že tuto vlastnost u pla-hledňováním konání, hospodaře-
cených zastupitelů postrádáme. Před-ní a pravidelnou komunikací s 
pokládám, že se vládnoucí část za-lidmi na veřejných setkáních a  
stupitelstva dovtípila závažnosti sou-diskusí nejen před půlnocí, v do-
časného stavu v Ďáblicích a následné bě, kdy často končí  veřejná zase-
zpravodaje budou plné pravdivých dání našeho zastupitelstva. 
vysvětlení, ve kterých se aktivně pro-Mezi aktivními občany, kteří 
j e v í  i  d a l š í  č l e n o v é  r a d y  z a s -se zúčastňují jednání týkajících 
tupitelstva.                Milada Stroblová                                                                                                                se rozvoje obce i dalšími, kteří se 

!V
Plánované změny v ordinaci praktické lékař-
ky pro děti a dorost MUDr. Romany Benešové 

od 1. 1. 2009 v Dáblicích

Vzhledem k tomu, že bych všem svým pacientům ráda poskytla 
dostatečný prostor v ordinačních hodinách pro návštěvu ordinace, roz-
hodla jsem se od 1. 1. 2009 ke sloučení obou dosavadních ordinací do 
zrekonstruované klimatizované ordinace na adrese Ke kinu 7, Praha 8.

Doufám, že to bude změna vítaná zejména pro pacienty z Ďáblic, 
protože pro ně se nemění místo ordinace, ale rozšiřují se navíc výrazně 
ordinační hodiny a to jak pro nemocné děti, tak i pro pozvané zdravé 
děti na preventivní prohlídky a očkování. Sloučení ordinací nám umož-
ňuje rovněž rozšířit počet dní, kdy provádíme laboratorní odběry. 
Vzhledem k tomu, že stěhování ordinace z Čimic do Ďáblic proběhne v 
mezivánočním čase, dojde v tomto období k omezení provozu naší ordi-
nace. 
22. 12. a 23. 12. mne bude zastupovat MUDr. Michaela Prokopová v 
našich dosavadních ordinačních hodinách na stávajících adresách.
29. 12. , 30. 12., a 31. 12. bude zastupovat MUDr. Jana Hejhalová (tel. 
233 55 66 71) Libčická 396, Čimice  2. 1. MUDr. Eliška Hamáčková 
(tel. 233544420) Spořická 300, Dolní Chabry

Všem svým pacientům přeji ať nás potřebujete co nejméně, ale na se-
tkání s vámi se těším. Přeji vám všem klidné prožití konce letošního roku, 
spokojené vánoce a mnoho zdraví v roce 2009.
                          MUDr. Romana Benešová, praktická lékařka pro děti a dorost

!
Nové ordinační hodiny

MUDr. Romana Benešová                                            od 1. 1. 2009

    Ordinační hodiny                     Ordinační hodiny 
      pro nemocné:                        pro pozvané zdravé:

Praktická lékařka pro děti a dorost
Ke kinu 7, Praha 8, 182 00
Tel. č.: 774 820 600
www.benesova-pediatr.cz
r.benesova@benesova-pediatr.cz

Po  11,00 - 17,00 
Út    8,00 - 11,00                               Út   12,00 - 16,00 
St    8,00 - 11,00                                St   12,00 - 16,00  
Čt  11,00 - 14,00                               Čt     8,00 - 11,00 
Pá    8,00 - 12,00                              Pá  12,00 - 15,00 nepravidelně
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Závěr roku 

v mateřské škole
Již od konce listopadu se v mateřské škole mluví o Vá-

nocích. Děti se nemohou dočkat a čas se jim, na rozdíl od 
dospělých, vleče. Všichni zaměstnanci školky se žáčkům 
chvíle čekání snaží zpříjemnit, jak jen to je možné.     

Ve středu 19.11. se uskutečnila netradiční akce. Byla 
to návštěva sokolníků s 10 dravými ptáky. Děti se hravou 
formou nejen seznámily se zajímavostmi ze života drav-
ců, ale zároveň si je mohly pohladit, což byl pro ně velký 
zážitek. Pro děti máme dále objednáno hudební vystoupe-
ní paní Lídy Helligerové ze skupiny Schovanky - Půjde-
me spolu do Betléma a věříme, že i toto vystoupení děti 
zaujme.

Na dalších akcích se již budou děti aktivně podílet. 
5.12. se bude konat  "Ples čertů a andělů". Pro děti jsou 
připraveny adventní kalendáře, které jim předá Mikuláš s 
čertem a andělem - žáci 9. třídy ZŠ. Od 8. do 19.12. plánu-
jeme vánoční vystoupení v jednotlivých třídách. A kon-
cem měsíce se budeme těšit na divadelní představení Vá-
noční zpívánky a povídání.     

Zbývá několik týdnů do konce roku 2008. Přeji všem 
zaměstnancům školky, dětem i jejich rodičům krásné Vá-
noce a všechno nejlepší do nového roku 2009. 

                                Martina Buderová, zástupkyně ředitelky

    pořádal od roku 1990, tedy od svého Kurty osiřely, vzniku, v bývalé sokolovně, půjde už 
o jedenáctý společenský večer s tan-tenisté zvou cem! A tak pamětníci mají nač vzpo-
mínat - třeba i na návštěvu dvojná-k tanci
sobné vítězky juniorky Wimbledonu 
Andrey Strnadové, bývalé hráčky 

Stovky odehraných hodin, tři Top 30 na žebříčku WTA. 
turnaje (i pro nečleny), opékání Na ples, který uspořádáme v so-
selete, několik brigád, pár vylep- botu 24. ledna, všechny Ďábličáky 
šení v areálu (také díky budování srdečně zvememe; vstupenky budou 
víceúčelového hřiště s umělou v prodeji od 12. ledna v Cukrárně a 
trávou v těsném sousedství) a kavárně U Emy v Ďáblické ulici. Mi-
tradiční ples - taková je bilance mochodem - zahraje nám nová kape-
Tenisového oddílu TJ Ďáblice za la a kromě tradiční tomboly jsme při-
rok 2008. Vykročení do nové se- pravili i malá zpestření. Ale, aby ne-
zony je ale doslova za dveřmi - už zůstalo jen u pozvání k tanci: Všech-
10. ledna se totiž v nafukovačce v ny, kdo mají rádi tenis, zveme od za-
Kyjích uskuteční tradiční klubo- čátku příští sezony, tedy zhruba od 
vý turnaj ve čtyřhře a přesně čtr- poloviny dubna, na naše kurty v Ko-
náct dnů poté společenský večer, kořínské ulici. Ať už máte zájem o 
chcete-li Ples tenistů, opět v pro- členství nebo si chcete jen občas za-
storách ZŠ U Parkánu. Započítá- hrát, přijďte, volných hodin je dosta-
me-li plesy, které oddíl tenisu tek.                                                      (jkj)

Dárcovská SMS

DMS KAPKANADEJE 87777

Projekt je možné podpořit také formou DMS. 
Stačí poslat dárcovskou SMS ve tvaru: 

 na číslo .
Cena DMS je 30 Kč, 
Kapka naděje obdrží 27 Kč. 

Prosinec ve škole
Vážení rodiče, vážení občané,

jsem ráda, že Vás mohu opět, tak jako každým rokem, pozvat na vá-
noční besídky žáků naší školy. Již od listopadu si svá vystoupení pod ve-
dením třídních učitelek pečlivě připravují a všichni věříme, že jim vydaří 
a Vás rodiče, prarodiče i nás učitele potěší. Všichni jste srdečně zváni na 
čtvrtek 4.12.2008. Organizace celého odpoledne bude letos trochu jiná 
než obvykle a to proto, že celkově 1. stupeň čítá již 200 žáků, takže  do 
sálu už se všichni najednou nevejdeme. Od 15,15 hodin vystoupí v tělo-
cvičně školy 3 skupiny děvčat, která si pro Vás pod vedením paní vycho-
vatelky Gáborové připravila krátká vystoupení aerobiku. Od 16,00 hodin 
proběhne v sále školy vánoční besídka 1. až 2. tříd a pěveckého sboru ško-
ly pod vedením paní učitelky Součkové. Následně od 17,30 hodin pro-
běhne besídka žáků 3. - 5. třídy. Zároveň můžete navštívit také vánoční 
trh, na kterém budou starší žáci prodávat výrobky své i svých mladších 
spolužáků. Výtěžek této akce bude opět věnován na další uhrazení školní 
docházky Samuela, žáka v Keni, kterému v rámci "Adopce na dálku" 
umožňujeme studium střední školy. Přijďte si prohlédnout a zakoupit 
výrobky školních dětí a podpořit tak dobrou věc. 

Rovněž MŠ se připravuje na nejkrásnější svátky v roce. O termínech 
vánočních besídek a posezení budou paní učitelky informovat rodiče pro-
střednictvím nástěnek jednotlivých tříd.

Závěrem děkuji jménem všech zaměstnanců školy a školky i jménem 
svým rodičům žáků ZŠ i dětí MŠ, Úřadu MČ Praha - Ďáblice, jednotli-
vým komisím i občanům Ďáblic za spolupráci v roce 2008 a všem - žá-
kům, dětem a jejich rodičům, zaměstnancům školy a školky i občanům 
Ďáblic - přeji krásné a příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2009 
hodně úspěchů, zdraví a spokojenosti.

                                                                           Milada Bulirschová, ředitelka školy
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ˇKOMISE         TERMÍN              AKCE                         POZNÁMKA

ÚMČ ĎÁBLICE 16.12.                   Zastupitelstvo MČ

  6.12.              Vánoční setkání seniorů

  7.12.                Turnaj v ping-pongu

  
  2.12.                      Vánoční dílna
                          - vazba květin - svícen 

  

  9.12.                    Vánoční koncert

17.12.          Divadelní představení pro děti 
                            "Cesta do Betléma" 

  
  6.1.                   Tříkrálový koncert

  
  
  7.12.                   Mikulášská pro děti

18.12.                  Koncert žáků ZUŠ 
                              a sdružení Ďáblík

  4.12.                         Vánoční trh

  
  4.12.                       "Aerobik" ŠD

  
  4.12.                       Besídka žáků 
                    + vystoupení pěveckého sboru ZŠ

prosinec   Besídky jednotlivých tříd

18,00 h v sále ZŠ

od 12,00 v jídelně a atriu ZŠ

od 10,00 žáci, 
od 14,00 dospělí v tělocvičně ZŠ

od 17,00 hodin v jídelně ZŠ pro děti 
i dospělé zdarma, 
přihlášky na tel. 721137523 nebo 
zsuparkanu@volny.cz 
a pomůcky viz plakátky

od 19,00 v sále školy, pan Sevruk 
a jeho přátelé + pěvecký sbor, 
na závěr vánoční posezení s 
občerstvením, vstup zdarma

od 16,30 h v sále ZŠ, 
představení divadla Minaret 
- zájemci z MŠ budou do ZŠ převedeny 
učitelkami, vstup zdarma

od 18,00 h v sále školy, 
pěvecký soubor ACANT, vstup zdarma

od 14,00 h v sále ZŠ, 
ve spolupráci s ŠKK, masky, 
vstupné viz plakátky

od 17,00 h v sále ZŠ

od 16,45 h v prostorách ŠJ ZŠ

od 15,15 h v tělocvičně ZŠ, 
vystoupení kroužků aerobiku 
1. - 3. třídy

od 16,00 h v sále školy 1. - 2. třídy
od 17,30 h v sále školy 3. - 5. třídy

termíny a čas budou upřesněny na 
nástěnkách jednotlivých tříd

11.12. Vánoce - vzpomínky a přání
vernisáž mezigenerační výstavy

v 18,00 v společenském sále 
obecního domu

24.1. Ples tenistů od 19,00 v sále a přilehlých 
prostorách ZŠ

SOCIÁLNÍ

SPORTOVNÍ

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ

SDRUŽENÍ 
ĎÁBLICKÉHO MÍČE

ZUŠ 
A SDRUŽENÍ ĎÁBLÍK

ZŠ

MŠ

DIAKONIE

TO TJ ĎÁBLICE

19.12.             Adventní předvánoční koncert    o d18,00 zazní varhanní hudba a zpěv         
                           v kapli Nejsvětější Trojice         rodiny p. varhaníka Křikavy a v podání 
                                                                                      smíšeného sboru rodičů a pedagogů  při 
                                                                                      Z Š v Le tňanech "A JE TO" vyslechnete 
                                                                                      v ánoční písně a koledy. Na konci bude  
                                                                                      p odáno malé občerstvení.     
                                                                                         ( nutno konzultovat ještě s pí. starostkou)  

od 16,00 pravidelná nedělní mše sv. 21. 12.                      4. neděle adventní                    

24. prosince od 24:00 tradiční půlnoční mše svatá v kapli Nejsvětější Trojice



Srdečně zve na výstavu

mezigenerační zastavení

Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 11.12. 2008 v 17 hodin

adventním rozjímáním Alfréda Strejčka v textech českých básníků

                           17.35  vystoupením rodičů s těmi nejmenšími pod vedením lektorky 
                                            hudební školy Yamaha paní Dagmar Duchkové

                           
                           17.45   předvánoční dárek pro umělce malujícího ústy 
                                            - Tomáše J. v podání Petra Hochmana.
                                            To musíte přijít, vidět a slyšet. Bude to stát za to!

                           
                           18.00  závěrečné adventní zamyšlení pana faráře Miroslava Erdingera 
                                            z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8 - Kobylisích

Součástí expozice je i Valašský betlém malíře Bačáka.

Vřelé poděkování partnerům této výstavy: MČ Praha - Ďáblice, Zahradnictví Líbezníce, MC Ďáblice, 
panu Františku Karasovi, OU a Praktické škole Chabařovická, všem vystavujícím a účinkujícím, kteří 

vystupují bez nároku na honorář a ostatním lidem dobré vůle.

Kontakt: společenský sál v přízemí Obecního domu, Ke kinu 7, Praha 8 - Ďáblice
tel.: 283 910 424 nebo 777 734 178

Těšíme se na vaši návštěvu!

Vánoce - vzpomínky a přání 

Další program večera:

Výstava bude otevřena od 12.12. Po až Pá od 10.00 do 16.30 hodin mimo svátky do 6.1. 2009

Doprovodný program - ukázky a prodej výrobků některých výtvarných řemesel:

Pátek     12.12.  11 - 16h
paní Věra Čajková - ukázka výroby betlémů z přírodních materiálů

Pondělí  15.12.   12 - 16h 
členky z Klubu seniorů - paličkování, háčkování vánočních ozdob, 
vyšívání a jiné něžnosti

Úterý     16. 12.  14 - 16h  a  Středa    17.12.   10 - 12h 
 učenky z Odborného učiliště a Praktické školy Chabařovická v 

      Praze 8 předvedou, jak i mladá generace umí zdobit vánoční perníčky

G

G

G

Středa     17.12.   14.30 - 16.30h 
paní Filipová Zdeňka - přehlídka vánoční vazby

Čtvrtek   18.12.   10 - 16 h 
paní Jaklová Iva - ukázka a prodej pletených košíků a dekorací z 

      pedigu

Pátek      19.12.   12 - 16h 
členky z Klubu seniorů - paličkování, háčkování vánočních 

      ozdob, vyšívání a jiné něžnosti

G

G

G

Výstava bude otevřena od 12.12. Po až Pá od 10.00 do 16.30 hodin mimo svátky do 6.1. 2009

Kontakt: společenský sál v přízemí Obecního domu, Ke kinu 7, Praha 8- Ďáblice, tel.: 283 910 424 nebo 777 734 178

u
u
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DČCE - SKP v Praze
 Ďáblice
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Halloweenský 
bál

Venku zuřila fujavi-
ce, sněhem se zavály 
cesty a my v Ďáblicích 
jsme si tahkle vesele 
tančili....
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manželky. Dcery macechu příliš nemi-
lovaly. "Moje druhé manželství rych-
le skončilo a já byl přesvědčený, že už 
se nikdy neožením," diplomaticky 
líčí nevydařené manželství. Jenže pak 
potkal o dvacet jedna let mladší Evu a 
jeho život nabral zcela jiný směr. "Po 
roce známosti jsem ji požádal o ruku a 
ona odmítla, ale nakonec si mě přeci 
jen vzala," spokojeně popisuje začá-
tek lásky, která teď už trvá čtvrt stole-
tí. Teprve třetí manželství Karla Štěd-
rého mu přineslo vytoužený klid, štěs-
tí a syna Karla.

Karel Štědrý vyplnil téměř půl 
století života muzikou, zpěvem a diva-
dlem, ale najednou po sametové revo-
luci se potýkal s nedostatkem pracov-
ních nabídek. A tak se pustil hned 
roku 1990 do podnikání s nápojovými 
automaty. Zpočátku zběsilý nápad se 
proměnil v "americký sen". Dnes má 
Karel Štědrý ve své firmě 90 zaměst-
nanců. Zpěvu se však nevzdal, třeba-
že mu na něj nezbývá zdaleka tolik 
času jako v minulých letech. Tady by 
mohl film o Karlu Štědrém skončit 
happy endem. Ale nekončí... Před pár 
lety mu při náhodné lékařské kontrole 
odhalili rakovinu střev. Vzal to jako 
výzvu a rozhodl se bojovat. Dnes má 
za sebou 60 chemoterapií a cítí se 
dobře. Léčba je u konce. Zatím. Karel vysílalo pro americkou armádu tehdejší dobové 

Štědrý věří, že napořád.šlágry. Když jsem po letech přijel s Rokokem do Karel Štědrý zpíval 
Nezapomenutelný a nestárnoucí muzikál Mnichova a pustil jsem si na hotelovém pokoji 

Starci na chmelu natočil v roce 1964 podle ná-tuto stanici, byl jsem dojat. To rádio totiž mělo jen nám, Ďábličákům
mětu Vratislava Blažka režisér Ladislav Rych-stejnou programovou strukturu jako za mého 
man. Jednoduchý příběh první lásky spolužáků mládí, kdy jsem věděl, že od půl deváté budou Na pozvání školské a kulturní komise nám na chmelové brigádě, lásky vystavené nepocho-vyhrávat pochodové kapely a že v sobotu nás zazpíval Karel Štědrý v  krásném prostředí naší pení a pokrytectví dospělých, je organicky dopl-čeká hitparáda Top Ten."základní školy v úterý 4. listopadu 2008. Sál byl něn písničkami (dnes již evergreeny) v podání Jednou jej uviděl vystupovat Jiří Suchý a naplněn  do posledního místečka, přesněji  mu- Karla Gotta, Karla Štědrého, Josefa Zímy, Jany přizval jej ke spolupráci v Redutě, odkud přešli selo se ještě mnoho židlí pro další návštěvníky Petrů a Jany Malknechtové. Znamenité jsou i do vynikajícího divadla Semafor. Od té doby se přinášet.   Krátké úvodní slovo  pronesla členka hromadné baletní výstupy v choreografii Josefa věnoval desítky let jen zpěvu a divadlu. Byla to školské a kulturní komise  a ředitelka školy  Mi- Koníčka. Hudební složku připravil Jiří Bažant, éra slavných představení jako Člověk z půdy lada Bulirschová. Karel Štědrý nás bavil zpě- Jiří Malásek a Vlastimil Hála, texty napsal Vra-nebo Zuzana je sama doma a nesmrtelných hitů vem, který prokládal slovem o svém životě déle tislav Blažek. Režisér do rolí studentů vybral ze To všechno vodnes čas nebo Potkal potkan než hodinu. Odměňovali jsme jej potleskem.  známých osobností jen Vladimíra Pucholta, kte-potkana a dalších. Karel Štědrý zpíval a hrál v Paní Bulirschová mu oprávněně za nás předala rý zazářil ve Formanových komediích, ostatní Semaforu, později přešel do divadla Rokoko, kytici a několika slovy mu poděkovala. Neza- role obsadil neherci. V roli dospělých se však konferoval a zpíval na estrádách, v klubech, v měnitelný úsměv s dolíčky ve tvářích a typické objevily hvězdy - Irena Kačírková, Josef Kemr rozhlase a v televizi. Stál u zrodu mnoha pořa-brýle lehce ve stylu komika Harolda Lloyda, ale a Libuše Havelková. Film se diváckou návštěv-dů. Písně jako: Mám malý stan, Milenci v texas-také dar originálně podat velice široké spektrum ností řadí k nejúspěšnějším českým filmům vů-kách, Zde Alfons nebo V naší kanceláři si hudebních stylů, to je Karel Štědrý. Hudební bec - po premiéře jej viděly bezmála tři miliony dodnes notují s oblibou a nostalgií lidé hned ně-pohodář, suverénní swingař. Pamatujeme si jej  nadšených diváků.kolika generací. ze Semaforského období, období divadla Roko-

Narodily se mu dvě dcery - Zuzana a Tereza. ko, éry inteligentního konferenciérství televiz-
                                   (pokračování na str. 14)To, že jména jeho dcer jsou totožná s největšími ních pořadů i  jeho jednotlivých  songů z růz-

hity té doby, není náho-ných období jeho bohaté kariéry. Jeden z prv-
da. Zvláště když druhá ních členů divadla Semafor, zpěvák, kabaretiér, 
dcera se narodila v ro-konferenciér a spolu s Waldemarem Matuškou 
ce 1965, což byl rok, "majitel" hitu "Mám malý stan".
kdy Karel Štědrý natá-
čel film Kdyby tisíc Karel Štědrý se narodil  v roce 1937 v Pra-
klarinetů a píseň Tere-ze.  Maminka Karla Štědrého si přála, aby se její 
za se tehdy stala hitem.syn stal inženýrem. A proto šel Karel po maturi-

Ale přesto život tě studovat Vysokou školu železniční. Získal 
Karla Štědrého nebyl titul inženýra, ale nikdy tuto profesi nevykoná-
jen procházkou růžo-val. Ještě v době vysokoškolských studií dal 
vou zahradou. První dohromady svou vlastní kapelu a začal zpívat. 
životní ránu mu osud Ještě za dob studií zpíval s vokální skupinou 
zasadil v podobě smrti Pastel trio. Seznámil se s pány Suchým a Šlit-
milované manželky. V rem a v roce 1959 už stál u zrodu jednoho z nejú-
pouhých dvaačtyřiceti žasnějších divadel "malých forem" v naší histo-
letech ovdověl a musel rii, divadla Semafor.        
se sám postarat o dvě Sdělil nám: "S bráchou jsme sestavili na 
dorůstající dcerky Tere-gymnáziu orchestr, jehož vedení se Ivan ujal. 
zku a Zuzanku.  Po pár Hráli jsme na různých školních zábavách a po-
letech se rozhodl tento tom dokonce i na plesech. Nejvíce nás tehdy 
nelehký úkol zvládat ovlivňoval poslech mnichovského rádia, které 
lépe s pomocí nové 
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nemocnicích a plnil automaty kávou a kávový- celém domě. Paní Eva má navíc vybraný vkus a Karel Štědrý (pokračování ze str. 13) 
mi směsmi. Někteří kolegové ze showbyznysu vsadila na jemnou souhru bílé a zlaté barvy. Pro-
se mi divili, proč si na to nenajdu lidi, ale mě to to se prý není čemu divit, když se oba manželé, Jak je to se Štědrého podnikáním?
bavilo a zaměstnanci tehdy nebyli třeba. Navíc kteří milují cestování, už po pár dnech stráve-

Když vhodíte minci do nápojového automa- jsem za půl roku zhubl deset kilo," komentuje ných v cizině, těší domů.         
tu, nezačne hrát žádná písnička, ale vypadne zpěvák. "Samozřejmě se mi při sjednávání míst Každý pokoj má u Štědrých svou zvláštní vám kelímek, do kterého právě natéká vonící na automaty jednalo lépe, když lidé znali můj atmosféru. Například útulná pracovna je v kom-káva nebo Capuccino. Koho v této chvíli napad- obličej z televize. Někdy to pomáhalo získávat binaci přírodní barvy dřeva a tmavěmodrého ne, že tento automat patří právě Karlu Štědré- zákazníky. Dnes už na mě zabírají spíš moji vrs- koberce. Ani v ní nechybí zlatobílá ozdoba v mu, respektive společnosti, které je spolumaji- tevníci než mladší generace," říká. Automaty podobě stolní lampy. Tady má  pan Štědrý k dis-telem. firmy Š&Sch stojí například v České televizi, v pozici i potřebnou techniku, aby se mohl věno-

Po patnácti letech podnikání se firma TV Nova a Prima, v obchodních řetězcích, ne- vat svému podnikání v oboru nápojových auto-
Š&Sch stala největší domácí společností v ob- mocnicích a školách. Nezaměřují se už pouze na matů.  Pan Štědrý  miluje technické novinky. 
lasti nápojových automatů. Jejím jednatelem a kávu a teplé nápoje, ale do sortimentu patří i po- Proto jej občas přezdívají hračička.  Má počet-
spolumajitelem je zpěvák Karel Štědrý.           traviny včetně baget, které si firma Š&Sch od nou sbírku videokazet s filmy, teď shromažďuje 

V devadesátém roce bylo mnoho těch, kteří roku 2001 vyrábí v Dolanech kousek od Kladna.             kotouče DVD. Rozumí si i s počítačem, digitál-
chtěli okamžitě podnikat a hledali správný ná- "První kávové směsi jsme si míchali sami, ní kamerou i fotoaparátem. Zatížený je v tomto 
pad. "Nejsou tady videokazety, tak je nakoupí- protože tady ještě nebyly k dostání a dovážet je směru prý i na auto, které ho uklidňuje. Pravdě-
me, říkali jsme si s kamarády. Jenže než jsme se se nám nevyplatilo. Nechali jsme si vyrobit mí- podobně paní Eva se drží  hesla "Kdo si hraje, 
rozkoukali, tak jich tu bylo mraky. Pak nás na- chačku podobnou té na beton. Capuccino jsme ten přece nezlobí."                Z. Sobotka
padly prášky na praní, těstoviny, ale všechno dělali z kakaa, sušeného mléka, kávy a skořice. 
jsme zaspali," komentuje své začátky Karel Našli jsme si vlastní recept a ten užíváme 
Štědrý, zpěvák a jednatel firmy Š&Sch. "Nako- dodnes," uvádí Štědrý a dodává, že konkurují 
nec jsme skočili u automatů na kávu," dodává. hlavně chutí a rychlým servisem. Název společ-

Dnes je Š&Sch v oboru největší českou fir- nosti Š&Sch vznikl z počátečních písmen zakla-
mou na trhu. "Ale musíme si hlídat ceny zahra- datelů. "Ze začátku se nosila jména složená z 
ničních firem," upozorňuje Štědrý. Přestože iniciál. Po několika letech jsme zauvažovali o 
konkurence stále sílí, o svou budoucnost se ne- změně jména na Kapuccino nebo něco podob-
bojí. "Máme stabilní zákazníky, kteří nám důvě- ného, jenže to už bylo logo firmy zavedené tak, 
řují," vysvětluje.       že bylo škoda je měnit." Politické otřesy firmou 

Získat peníze od banky bylo v devadesátém nijak nehýbou. "Káva se bude pít stále," komen-
roce oproti dnešku velmi snadné. "Tehdy jsem tuje Štědrý stabilitu svého podniku. Vstup do 
se svým společníkem přišel do banky a každý si Evropské unie mu trochu usnadnil práci. "Zjed-
vzal úvěr na jeden a půl milionu korun. Stačil nodušilo nám to dovoz automatů a surovin," 
nám k tomu podnikatelský záměr napsaný na vysvětluje. "Zkomplikovat život by nám mohly 
dvou listech papíru!" vypráví Štědrý. Úvěr jisti- výrazné změny v daních, některé zákony nebo 
li kávovými automaty, které za půjčené peníze kdyby zase komunisté začali zlobit se znárod-
dovezli z Itálie. Bylo to podnikání bez rizika. ňováním. Ale to už se doufám nestane," usmívá 
"Po letech jsem si uvědomil, že jsme byli hlou- se Štědrý. 
pí. Mohli jsme požádat klidně o deset milionů. 
V devadesátém prvním jsme potřebovali další Proč mu říkají hračička?        
půjčku a už jsme si do banky nesli hromadu papí- Když si manželé Karel a Eva  stavěli dům, 
rů," dodává.         snažili se  vytvořit skutečný domov. "Znám hod-

První automat firmy Š&Sch byl v nemocni- ně domů bez domova, které na člověka působí 
ci na Karlově náměstí. "Ten nejstarší tam stál sterilně. Stačí přitom pár drobností a je to úplně 
ještě před třemi lety. Ačkoli fungoval, měl za- o něčem jiném. A v našem domě bydlí opravdu 
staralý design. Ale v nemocnici ho dlouho ne- spokojení lidé," říká Karel Štědrý. A dále sdělu-
chtěli vyměnit," směje se Štědrý.        je: To je paráda, vyběhnout si ještě v říjnu na za-

S kamarádem Petrem Schorchtem se nej- hradu jen tak v kraťasech!
prve starali o svých čtyřiadvacet automatů sami. Pěstování kytek je výsadou jeho paní Evy, 
Pak zjistili, že na to technicky nestačí, a přibrali která prý ze zahrady dokáže udělat opravdový 
třetího společníka -Ottu Šturmu. "Jezdil jsem po ráj na zemi. A nejen ze zahrady! Kytky vévodí v 

Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 

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

Hvězdárna Ďáblice

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. pěš-
ky 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. pěšky ulicí 
Pod hvězdárnou do kopce.             
! stanice U spojů bus 202 a 10 min. 

pěšky.            

Denní obloha: 
Slunce - povrch se  skvrnami
Venuše - za dobrých podmínek
Noční obloha: 
Měsíc - od 2.12. do 15.12.  
Uran - za dobrých podmínek
Dvojhvězdy,vícenásobné sousta-
vy - po celý prosinec. Hvězdoku-Otevírací doba: Po 18-21,Čt 18:30-
py,mlhoviny - za bezměsíčných 20:30/Pá 5.12.18:30- 20:30/ Ne 14- večerů. Při nepříznivém  počasí 

16. 24., 25., 26. a 31. 12. 2008 zavře- (zataženo) se koná promítání  fil-
no.

mů spojené s prohlídkou přístrojo-PŘEDNÁŠKY astronomické, příro-                                                        
vého vybavení hvězdárny.  dovědné a cestopisné v pondělí od 

18:30         
15.12. Ing. Václav Přibáň: ZIMNÍ 
OBLOHA - souhvězdí, zajímavé úka-
zy a objekty
FILMOVÉ VEČERY s pozoro
váním oblohy v Pondělí od 18:30.
POZOROVÁNÍ  OBLOHY  dale-
kohledy 
Po 22. a 29.12. 18:30-20:30/ Čt 
18:30-20:30/ za jasného počasí. 24., 
25., 26. a 31.12. zavřeno. Přístupné 
bez objednání

PROSINEC 2008

objevy. (U příležitosti Mezinárod- objednané skupiny návštěvníků  (5 
ního roku astronomie 2009 - 400.- až 20 osob - vhodné pro rodiny s dět-
výročí používání dalekohledu). mi, školy). Program: pozorování 
FILMOVÉ VEČERY s pozoro- oblohy nebo promítání filmů.
váním oblohy v pondělí od 18:30. ŠKOLNÍ  POŘADY
5.1. APOLLO 12, APOLLO 14. V Po, Út, St, Čt a Pá v 8:30 a 10:30  
19.1. APOLLO 15, APOLLO 16.                                              pro předem objednané školní výpra-
POZOROVÁNÍ   OBLOHY  vy. Bližší  informace a objednávky  
dalekohledy Čt 18:30-20:30/Pá na č.283910644. POHÁDKY pro 
30.1. 18:30 - 20:30/Ne 14-16 a v nejmenší: promítání astronomic-
Po 5. a 19.1. 20-21 za jasného poča- kých pohádek je možné si objednat i 
sí. Přístupné bez objednání. individuálně na č. 283910644 v pra-
Denní obloha: covní dny v časovém termínu dle do-
Slunce - povrch se skvrnami                              hody.
Venuše - za dobrých podmínek
Noční obloha: 
Měsíc - od 2.1. do 12.1. a od 29.1. 
do 31.1.                            

Otevírací doba: Po18-21, Čt Venuše - po celý leden
18:30-20:30/ Pá 30.1. 18:30- Dvojhvězdy,vícenásobné sousta-
20:30/ Ne 14-16.    1.1.zavřeno . vy - po celý leden Hvězdokupy-
PŘEDNÁŠKY astronomické, ,mlhoviny, galaxie - za bezměsíč-
přírodovědné a cestopisné v pon- ných večerů. Při nepříznivém poča-
dělí od 18:30.          sí (zataženo) se koná promítání 
12.1.Ing.Hynek Bulíř:SIBIŘ - filmů spojené s prohlídkou přístro-
ČTYŘI KONTAKTY (úplné zatmě- jového vybavení  hvězdárny.                                                          
ní Slunce 1.8.2008) HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY
26.1.RNDr. Jan Tomsa:GALI- vždy ve čtvrtek 17:30 -18:30 mo-
LEO GALILEI-osobnost,doba, hou hvězdárnu navštívit předem   

LEDEN 2009
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Závěrem musíme poděkovat 

všem zúčastněným za dokonalou 
přípravu a provedení pravidelné-
ho nácviku evakuace, která v pří-
padě skutečné mimořádné udá-
losti pomůže všem záchraným 
složkám v řešení jejich složitých 
úkolů v našich městských čás-
tech.

Za jednotku požární ochrany 
Čakovice - Ďáblice

Jaroslav Mangl

85 žáků a 7 učitelů 
z druhého stupně 
proběhla na vý-
bornou. 

Všichni žáci 
spořádaně bez zby-
tečných odkladů 
opustili školní bu-
dovu na evakuační 
stanoviště v klidu 
a spořádaně. Eva-
kuace trvala přes-
ně 2 minuty a 45 
vteřin. Po přepočí-
tání dětí a učitelů 
provedla naše jed-
no tka  p růzkum 

budovy. Po poděkování účastní-
kům evakuace, rozhodla paní ředi-Společná hasičská jednotka po-
telka o návratu dětí zpět do tříd.žární ochrany MČ Ďáblice a MČ Ča-

Musíme konstatovat, že zá-kovice se zúčastnila na žádost ředi-
kladní škola U Parkánu v Praze 8 telky školy v pátek 7. listopadu 2008 
- Ďáblicích je dobře připravena pravidelné roční cvičné evakuace 
na řešení případné mimořádné základní školy v MČ Ďáblice. Naše 
události.hasičská jednotka po společném brie-

fingu s vedením školy zaujala místa 
pozorovatelů a v 10:10 hod paní ředi-
telka ZŠ vyhlásila pomocí školního 
rozhlasu řízenou evakuaci školy. Eva-
kuační prostory jsou dva a to před 
školou směrem východním a jihozá-
padním. Východní evakuační prostor 
je určen pro žáky druhého stupně a 
jihozápadní evakuační prostor pro 
žáky prvého stupně. Nutno dodat, že 
žáci o chystané evakuaci nic nevědě-
li. Samotná evakuace žáků prvého 
stupně v počtu 189 dětí a 8 učitelek, 

Dobrovolná jednotka požární ochrany 
MČ Čakovice-Ďáblice pomáhala se 
zdoláním požáru veletržního paláce 

a vietnamské tržnice na Praze 4

Po období relativního klidu naše dobrovolná hasičská jednotka 
zasahovala hned dvakrát v krátkém intervalu po sobě u dvou veli-
kých požárů v Praze.

Tím prvním byl požár na pražském holešovickém výstavišti, hořel 
Průmyslový palác 16.10. 2008. Požár byl nahlášen OPIS HZS Praha v 
16:30. Následně byl vyhlášen poplach všem dobrovolným jednotkám 
hasičů MČ v Praze. Naše hasičská jednotka Čakovice-Ďáblice vyjela se 
svou technikou na místo požáru. Jednotka byla nasazena na kyvadlové 
doplňování vody z Vltavy. Do likvidace rozsáhlého požáru levého křídla 
objektu se zapojilo celkem 33 jednotek požární ochrany (9 jednotek HZS 
hl. m. Prahy a 24 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí). Na místě 
zásahu bylo nasazeno celkem 275 profesionálních a dobrovolných hasi-
čů a 67 vozidel, přítomna byla rovněž Policie ČR a Zdravotnická zá-
chranná služba hl. m. Prahy. Generální ředitel Hasičského záchranného 
sboru ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán vysoce oceňuje profesionalitu 
zasahujících hasičů a dalších záchranářů. Díky včasnému a efektivnímu 
zásahu se podařilo zabránit rozšíření požáru na zbytek objektu a do oko-
lí, čímž hasiči předešli vyšším škodám a případnému ohrožení zdraví 
obyvatelstva. 

Tento požár Průmyslového paláce se svým rozsahem a následky řadí 
k největším v historii České republiky. Prozatím odhadnutá škoda je nej-
vyšší od roku 2002, kdy dne 21.11. způsobil požár výrobního provozu 
SPOLCHEMIE v Ústí nad Labem škodu za více než 2 miliardy korun.

Naše dobrovolná hasičská jednotka byla odměněna z rukou ministra 
vnitra pana Ivana Langra děkovnou plaketou. V rámci slavnostního aktu 
ministr vnitra rovněž mimořádně předal 42 plaket jako poděkování pro-
fesionálním a dobrovolným jednotkám požární ochrany, které zasahova-
ly u rozsáhlého požáru Průmyslové paláce na pražském Výstavišti a díky 
nimž se podařilo zabránit rozšíření požáru na zbytek této historicky cen-
né budovy a do okolí. "Je potřeba ocenit ty, kteří neutečou, když jiní utí-
kají, ale přispěchají ostatním na pomoc," řekl při slavnostním aktu mi-
nis t r  vni t ra  Ivan 
Langer.  

Druhým požá-
rem kde zasahovala 
naše  dobrovolná 
hasičská jednotka 
se stala vietnamská 
tržnice na Praze 4. 
Jednalo se o největší 
p o ž á r,  u  k t e r é h o  
jsme kdy zasahova-
li. 

Pro více informací 
navštivte hasičský 
server www.pozary.cz

Cvičná evakuace

Jaroslav Mangl

                                                                                                                                                                                 prosinec 2008
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firmy se otevření pobočky zů-Otevření častnili: pan Pavel Trubačík, ma-
nažer pro vztahy ve střední a vý-významného chodní Evropě, pan Johnatan 
Bradley, ředitel logistiky a pan zastoupení Lee Isherwood, hlavní designér 
firmy. Vedoucím otevírané po-anglické firmy v bočky je pan Filip Svíženský.

Firma Fireplace World má naší obci 
dlouholeté zkušenosti s výrobou 
a prodejem elektrických a plyno-Min ios lava  u  nás  -  dne  14 .  
vých krbů ve Velké Británii. Do-11.2008 bylo slavnostně otevřeno 
dávané elektrické krby, určené distribuční centrum pobočky anglic-
především pro domácnosti, se ké firmy Fireplace World v Ďábli-
vyznačují moderním designem, cích (Hřenská 1), které je jako jediné 
kvalitou a rozmanitostí tvarů a centrum firmy v České republice. 
stylů. Zákaznický servis s mož-Otevření pobočky se zúčastnila 
ností dodání do jakéhokoliv mís-řada  vedoucí pracovníků podniku z 
ta v České republice je samozřej-Anglie a hostí. Pásku přestřihla naše 
mostí.starostka paní Danuše Ševčíková 

Firmě přejeme, aby v Ďábli-společně s ředitelem společnosti pa-
cích vzkvétala a sobě více podob-nem Richardem Kayem. Jaký vý-
ných podniků u nás Ďáblicích.           znam přikládá firma otevření distri-

                             bučního centra v Ďáblicích, je patrné 
i z toho, kteří z dalších pracovníků                                      Z. Sobotka

Od 1. ledna 1968 jsou Chabry Nejstarší osídlení na 
součástí Prahy. Jsou o něco větší 
než Ďáblice, mají 3200 obyvatel.území velké Prahy v 

Dějiny osídlení zdejších  míst našem sousedství začínají již ve starší době kamen-
né, před více než dvěma a půl mili-

Dolní Chabry jsou místem, kde ony let. Při různých stavebních 
archeologické nálezy potvrdily nej- úpravách se postupně nacházely 
starší osídlení na území velké Prahy. známky osídlení z doby bronzo-

vé, železné, římské i z doby stě- valy nábožensky a hospodářsky důle-
hování národů. Za zmínku zcela žité dny. Nejdůležitější památkou 
určitě stojí menhir, megalit opře- raného středověku je románský kos-
dený pověstmi, o jehož původu tel Stětí sv. Jana Křtitele, který vznikl 
dodnes panují dohady. Možná je na místě dvou daleko starších staveb, 
památkou na megalitické kultury, objevených při archeologickém prů-
které obývaly kraj před 4 až 6 tisí- zkumu v r. 1973. Již v jedenáctém 
ci lety, možná že ho tu zanechali století tu stál podélný, pravděpodob-
Keltové.  ně opevněný kostelík, na jehož místě 

Dodnes stojí u domu čp. 542  vznikla na přelomu 11. a 12. století 
a místní obyvatelé mu dali název rotunda o průměru 12,6 m. Při opra-
"Kamenný sluha". Kameny toho- vách oltáře v roce 1790 objevili listi-
to typu sloužily ke kultovním ob- nu z roku 1185, ve které se o kostele 
řadům a patrně i jako pravěký píše.
kalendář, podle kterého se určo-                                             Z. Sobotka

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

                            
Pražské plynárenské, a.s.    

Termíny přistavení :

! dne      5.01.09   od     9,00    do  11,30   hod.          
! dne      2.02.09   od   12,30    do  15,00   hod.
! dne      2.03.09   od     9,00    do  11,30   hod.
! dne    30.03.09   od   12,30    do  15.00   hod.
! dne    27.04.09   od     9,00    do  11,30   hod.
! dne    25.05.09   od   12,30    do  15,00   hod.
! dne    22.06.09   od     9,00    do  11,30   hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW 
Transporter, označeném logem Pražské plynárenské,a.s. , zaparkova-
ném na pěší zóně na rohu ulic Osinalická a Hořínecká (u bývalého ki-
na) v Ďáblicích. Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinnou 
společností  Prometheus, energetické služby, s.r.o. a úřadem MČ Pra-
ha-Ďáblice  nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. 
"mobilní obchodní kancelář" , jejímž prostřednictvím si stávající i po-
tenciální zákazníci Pražské plynárenské,a.s. mohou vyřídit záležitosti, 
související s odběrem zemního plynu  bez návštěvy kontaktních míst v 
Praze 2  a  4.

! zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
! změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací 

adresy, jména atd.) 
! převzetí reklamace
! výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
! informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zem-

ního plynu
! tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí 
a částí Prahy. 

Bližší informace na tlf číslech  267175174  a  267175202.

                                                                                                                                                                                 prosinec 2OO8
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vysoké míře skrytosti přispívá 
také nezájem ostatních spoluob-
čanů. "Vždyť z cizího krev nete-
če". Vůbec do problematiky ocho-
ty poskytnout spolupráci při odha-
lování této trestné činnosti či do-
padení pachatele náleží také pří-
tomnost kompetentní osoby. Te-
dy blízká přítomnost nějakého 
strážce zákona, na kterého je mož-
no se obrátit. Hodnota zcizených 
věcí a charakteristika pachatele, 
jeho chování a zevnějšek. V pří-
padě pachatele  odpudivého 
vzhledu a agresivního jednání, Kapesní krádeže vzrůstá u případných oznamova-
telů obava z možného ohrožení 
vlastní osoby, a proto klesá ocho-V tento prosincový čas nám zima 
ta pomoci. Pachatelem může být chystá první sněhovou nadílku. Po-
zpravidla kdokoliv, většinou se temnělá městská zákoutí ozařuje pou-
však jedná o skupinu osob s jas-liční výzdoba. Obchody praskají ve 
ným rozdělením rolí, kdy jeden švech a všude je cítit vůně Vánoc. 
odláká pozornost následné oběti, Tyto svátky klidu a rodinné pohody 
druhý provede samotnou krádež však přinášejí i mnohá úskalí. Jed-
a takto získané věci ihned předá-ním z nich jsou zajisté krádeže v ob-
vá další osobě, která lup odnáší. chodech a kapesní pouliční krádeže. 
Posledním článkem jsou osoby, I přes každoroční medializaci tohoto 
které situaci monitorují, aby moh-nešvaru vánočních svátků a přes zjev-
ly včas reagovat na případnou nou snahu policistů předcházet ne-
přítomnost policistů nebo jiných šťastné roli poškozených občanů, 
zasahujících osob.dochází ke krádežím v hojném po-

čtu. Co je tedy třeba vědět, abychom Z výše uvedeného je patrné, 
omezili možnost, že se právě my sta- že nejlepším řešením kapesních 
neme nešťastným okradeným. krádeží, je takové situaci před-

cházet. Primární doporučení pro-Je třeba si uvědomit, že tato trest-
to zní "buďte ostražití na své vě-ná činnost je páchána v jakékoliv roč-
ci". Nepodceňujte naše varování ní době, avšak pro období Vánoc je 
a noste vždy věci takovým způso-více než příznačná. K související cha-
bem, aby byly stále pod Vaší kont-rakteristice patří také vysoká míra 
rolou. Nevystavujte nikde zby-latence způsobená především nízkou 
tečně na obdiv hotovost Vaší pe-mírou viditelnosti kapesních kráde-
něženky nebo právě nakoupené ží. Další determinantou je místo pá-
dárky. Ať i pro Vás jsou letošní chání, kterým zpravidla jsou místa s 
Vánoce oázou štěstí a rodinné větší kumulací osob. Centrální místa 
pohody.   nprap. Bibiana Fuchsová, větších měst, zastávky hromadné 

PIS OŘ Praha IIIdopravy nebo obchodní střediska. K 

Poskytujeme tyto základní úkony:

Za předpokladu, že to provozní pod-
mínky pracoviště umožní, nabízíme
tyto fakultativní služby:

1) pomoc při zvládání běžných úkonů 
    péče o vlastní osobu (při podávání 
    jídla a pití, oblékání a svlékání, 
    pomoc při pohybu v bytě, přesun 
    na lůžko nebo vozík)
2) pomoc při osobní hygieně
3) pomoc při poskytnutí stravy
4) dovoz obědů pouze v oblasti: 
    Ďáblice, Dolní Chabry, Březiněves 
    a sídliště Ďáblice
5) pomoc při zajištění chodu 
    domácnosti (běžný úklid a údržba
    domácnosti, běžné nákupy 
    a pochůzky, týdenní nákup, nákup 
    ošacení a nezbytného vybavení 
    domácnosti)
6) zprostředkování kontaktu se 
    společenským prostředím 
    (doprovody např.: k lékaři, na úřady 
    apod.)

1) dovozy autem i pro občany 
    na invalidním vozíku za předem 
    daných podmínek viz ceník
2) půjčování kompenzačních pomůcek 
    na přechodnou dobu

Oblast působení:
Ďáblice, Čimice, Bohnice,
Dolní Chabry, Březiněves, 
Kobylisy.

pracoviště Praha 8 - Ďáblice,
Ke Kinu 159/7
tel.: 283 910 424 nebo 777 734 178
e-mail: dablice.skp@diakoniecce.cz
http:// skp.diakoniecce.cz
Za finanční dary a příspěvky zaslané
na náš účet:

Česká spořitelna, a.s. v Praze
Srdečně děkujeme.

č.ú. 1932094339/0800
v.s. 22

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA ĎÁBLICE

Další informace na uvedených kontaktech.
ÚHRADA ZA SLUŽBY JE ÚČTOVÁNA PODLE PLATNÉHO CENÍKU.

Betlémy který byl lehce dostupný - papír, dře-
vo, vosk, hlína nebo i těsto a sláma. V 
posledních letech jsme mohli vidět 

V Čechách patří betlémy ne- betlémy nejenom v kostelích, ale by-
odmyslitelně k vánoční sváteční lo uspořádáno i mnoho výstav, kde 
atmosféře. Od 16. století se na- jsme mohli sledovat vývoj betlémář-
cházely v kostelích jesličky, poz- ské tradice nebo si prohlédnout betlé-
ději bývaly v prostoru bočních my ze vzdálenějších zemí i z netra-
lodí velké sestavy jeslí znázorňu- dičních materiálů.
jící svatou rodinu. Z takto ztvár- Betlémy, do kterých se promítá a 
něného biblického výjevu se po- které znázorňují biblický příběh o 
stupně vyvinulo lidové betlémář- Ježíšově narození, jsou o vánocích 
ství. Vliv na vznik lidových bet- přitažlivé zvláště pro děti a nám do-
lémů měla také tradice středově- spělým připomínají skutečný rozměr 
ké vánoční hry, která ožila v době těchto blížících se svátků. 
baroka. V ní byl jednoduše zpra-        (podle  knihy Vánoce v české kultuře) 
covaný a lehce přenosný 
betlém důležitou rekvi-
zitou. 

Pojetí lidových bet-
lémů souviselo s projevy 
lidové kultury v určitém 
regionu a také se v nich 
mohlo odrážet i povolá-
ní člověka, který betlém 
vytvořil. Například na 
Příbramsku je tvořili 
havíři a proto se v betlé-
mech uchovaly prvky 
typické pro toto prostře-
dí. Zcela jiný ráz měly 
papírové betlémy z Tře-
bíčska nebo vyřezávané 
betlémy z podhorských 
oblastí - náš nejznámější 
betlém, mechanický po-
hyblivý, je jindřichohra-
decký a třebechovický.

Při výrobě betlémů 
se používal různý mate-
riál, většinou takový, 

Srdečně vás zveme na výstavku betlémů 
v našem sboru.

Zpřístupněna bude 
od středy 24.12. do neděle 28.12. 2008od 13 do17,00

(většina jich je zapůjčena p.Tymichem, čle-
nem Spolku

staropražských betlémářů).

Kdo by chtěl obohatit naši výstavku zapůjčením svého 
betlému, může se domluvit na výše uvedeném telefonu 
nebo betlém přinést ve středu či čtvrtek mezi 15 a 17 ho-
dinou.

O vánočních svátcích se bohoslužby budou konat:
      
     25. 12. Hod Boží vánoční                       9.00 hod
     26. 12. Svátek mučedníka Štěpána       9.00 hod
     31. 12. Poslední den roku
                  -poděkování za uplynulý rok  17.00 hod

Církev československá husitská
        Ďáblická ul. 80/75, 182 00 Praha 8 - Ďáblice
                         tel. 773 144 608 
____________________________________________
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KOUPÍME ZAHRADU 
NEBO 

ORNOU PŮDU 
NA ZAHRADU 
V ĎÁBLICÍCH

774 084 252
 286 588 694

(může být i se starší 
nemovitostí, možnost nechat 

užívat původní majitele)
Přímý zájemce - Jandovi: ˇ

2
! Prodám pozemek 751 m  , kat.-

území Bášť, Praha-východ, kom-
pletní inž. sítě, 2 680 Kč/m2." 

    Tel.: 777 099 595
! Jana BENÍKOVÁ Vedení účetnic-

tví, daňové evidence, daně
    Tel.: 607 579 661

Veřejná sbírka na nové auto 
pro klienty 

pečovatelské služby v Ďáblicích

  Příspěvek je možné poukázat na číslo účtu: 
1970481399/0800, var. symbol: 22

Předem děkujeme všem, kteří přispějete!

Pokud budete potřebovat naši pomoc pro někoho ze svých 
blízkých či známých, 

nebo budete chtít bližší informace o našem pracovišti 
pečovatelské služby v Ďáblicích, rádi vám je poskytneme 

na tel.: 283 910 424 nebo 777 734 178, 
   popřípadě napište na :dablice@diakoniecce.cz

Veřejná sbírka na nové auto 
pro klienty 

pečovatelské služby v Ďáblicích

PLACENÁ INZERCE
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! Nabízíme štěňátka hovawarta 
s PP. Výborný hlídač a společ-
ník. Vhodný k dětem. 

   Více info: 777 833 883 nebo      
   www.royalresie.gaskoprim.    
   com

Řádková inzerceŘádková inzerce
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