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Pro občany bude jistě zajímavé porovnat si výsledky voleb do Evropského
parlamentu v ČR s výsledky v Ďáblicích.

Z celkového počtu 1965 občanů, oprávněných hlasovat, se k hlasovacím

schránkám dostavilo 732 což je 37,25 %. Z těchto 732 hlasů bylo odevzdáno
729 platných hlasů, tzn. pouze 3 hlasy nebyly platné. 

Ze 729 odevzdaných platných hlasů bylo zvoleno toto pořadí stran:

Pro porovnání výše uvedených výsledků voleb
v Ďáblicích doplňujeme též výsledky celostátně
úspěšných stran:
ODS 30,04 % 9 křesel
KSČM 20,26 % 6 křesel

SNK-ED 11,02 % 3 křesla
KDU-ČSL 9,57 % 2 křesla
ČSSD 8,78 % 2 křesla
Nezávislí 8,18 % 2 křesla

Redakce

■ Již druhé volební období jste členkou míst-
ního zastupitelstva. Vaše aktivity se dlouhodobě
orientují především na specifickou část Ďáblic -
na oblast Na Blatech a Řepnou, kde s rodinou
žijete. Jak hodnotíte rozvoj této oblasti v posled-
ních létech?

Ale kdepak, mé aktivity v minulém volebním
období byly, jako předsedkyně komise životního
prostředí, v celé MČ Ďáblice. Oblast ŽP je speci-
ficky široká od zeleně a úklidu, kde podle mne
chybí vlastní technická správa, přes údržbu parků
a hřišť, které jsme všechny renovovali a přidali
nové herní prvky, až po posuzování nových staveb
z hlediska ŽP. Musím ovšem uvést, že komise je
pouze poradní orgán, a tak často naše stanoviska
nebyla akceptována. Například velká stavba
CENTRAL GROUP. Postaví se, a pak se teprve
začne řešit, kam s dešťovou vodou. Často jsme mě-
li též mnohé připomínky ke skládkování. Bylo
toho samozřejmě ještě více. 

Zajímám se samozřejmě i o oblast ,,Blat“, kde
bydlím. Je to zanedbaná část Ďáblic, kde je stále

mnoho problémů - mám jich plné desky. Namátkou
jen nedořešený správce přepadu pod dálnicí,
přechod na hlavní ulici, kde přejít je kaskadérský
výkon, dráty elektrického vedení i telefonu nad hla-
vou, úzký výjezd z oblasti, prašné či bahnité komu-
nikace a do toho nová nezvládaná výstavba. Pokud
vydržíme, tak zde bude snad za x let solidní místo
k bydlení až na jedno. Jak dalece se zvládne další
vývoj vod Mratínského potoka při celkové výstav-
bě. Dešťová voda je přiváděna až z Letňan, Proseka
a Zdib a potok je zde jen metrový. Přežijeme?

Za celou oblastí na severovýchod MČ bude dle
Regulačního plánu několikahektarové golfové
hřiště. Co toto přinese pro MČ já nechápu (možná
koeficient sportovních ploch v katastru). Sport pro
pár bohatých a ne pro občany Ďáblic! Jako bývalá
trenérka mládeže mám z toho velký smutek. 

■ V současné době jste předsedkyní školské
a kulturní komise. Stále se však ještě zabýváte
problematikou životního prostředí. Co Vás k to-
mu vede?

Zůstala jsem členkou komise životního prostředí,
není mi jedno, jak se zeleň pronajímá k podnikání
či jak se řeší výstavba. Na komisi vznikl i nový
návrh úpravy zeleně podle ulice Květnová od rad-
nice až k lesu. Je toho ještě hodně – popsala bych
Vám celý Zpravodaj.

■ V čem vidíte - se šestiletou zkušeností
zastupitelky - hlavní úkol, který je v popředí
všech Vašich aktivit na úseku ďáblické samos-
právy?

Můj hlavní úkol je nevzdat to i přes věčná
dohadování. Jsem zástupce občanů a to ctím.
Samozřejmě aktivně pracuji hlavně jako předsed-
kyně komise školské a kulturní. Snažím se (ale
i všichni v komisi) ,,ďábličáky“ dostat z ,,bačkor“.
Pořádáme koncerty, dětský karneval, Čarodějnice,
Den matek, Den dětí, kina a další akce. Máme
radost, když naplníme sál školy či prostory venku,
kde se lidé sejdou, na chvilku vydechnou a jsou
spokojeni.

Ptal se Jan Kolář

3 OTÁZKY PRO...

Věru Prokešovou, zastupitelku

Pořadí Název strany, zkratka Počet hlasů % podíl
1 Občanská demokratická strana ODS 288 39,5%
2 SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté SNK 120 16,5%
3 Komunistická strana Čech a Moravy KSČM 117 16,0%
4 NEZÁVISLÍ NEZ 46 6,3%
5 Česká strana sociálně demokratická ČSSD 42 5,8%
6 Křesťan. a demokrat. unie - Českosl. strana lidová KDU-ČSL 25 3,4%
7 Strana zelených SZ 27 3,7%
8 Unie liberálních demokratů ULD 23 3,1%
9 Pravý Blok-str.za ODVOLATELNOST politiků,REFERENDA PB 19 2,6%

10 Balbínova poetická strana BPS 6 0,8%
11 Nezávislá iniciativa (NEI) NI(NEI) 6 0,8%
12 Koruna Česká (monar.strana Čech, Moravy a Slezska) KČ 1 0,14%
13 Helax-Ostrava se baví HOB 1 0,14%
14 Národní koalice NARKOAL 1 0,14%
15 Konzervativní strana KONS 1 0,14%
16 Strana občanů republiky České SORČ 1 0,14%
17 Masarykova demokratická strana MDS 1 0,14%
18 Strana zdravého rozumu SZR 1 0,14%
19 Strana venkova - spojené občanské síly SV SOZ 1 0,14%
20 „Viktor Kožený - Občanská federální demokracie“ „OFD“ 1 0,14%
21 Republikáni Miroslava Sládka RMS 1 0,14%

P. S. I takto je výsledek voleb veli-
ce zajímavý.

Vlastimil Fouček, tajemník ÚMČ
Poznámka: modře jsou označeny

strany a sdružení, které celostátně
překonaly hranici 5%, nutnou pro
získání mandátu do Evropského par-
lamentu.

Doplňujeme k výsledkům voleb
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SAMOSPRÁVA

O čem se radí radní
Z programu 33. a 34. jednání

Rady MČ Praha–Ďáblice vybírá-
me pro informaci občanů některé
nejdůležitější body, které byly pro-
jednány.

Rada:
● Souhlasila, aby jako zhotovitel-

ská firma na opravu čelní strany
hřbitovní zdi byla objednána firma
AMA INVEST, neboť předložila nej-
lepší nabídku. 

● Souhlasila s návrhem zadáva-
cích podmínek pro výběrové řízení
na prodej pozemků - části p. č. 608/1
a 608/2 v k. ú. Ďáblice, zpracovaným
firmou H+H (arch. T. Havrda, arch.
M. Hexner), dle kterých by se mělo
postupovat při vyhlášení záměru na
prodej předmětných pozemků a po-
věřila starostku předložit navržený
postup výběrového řízení ke schvále-
ní členům zastupitelstva na nejbliž-
ším veřejném zasedání.

● Souhlasila s uzavřením mandát-
ní smlouvy s ing. Kociánem. Předmě-
tem plnění tohoto smluvního vztahu
jsou především nedořešená vlastnická
práva k pozemkům ve prospěch naší
MČ, majetkoprávní převody a evi-
dence na katastrálním úřadě. 

● Vzala na vědomí žádost pana
Rudolfa Heisslera, bytem Grafická
564/19, Praha 9 o změnu ÚPn na po-
zemku p. č. 1698/1 v k. ú. Ďáblice
a pověřila starostku seznámit s tímto
rozhodnutím SURM MHMP.

● Pověřila zástupce starosty (po
provedení požadovaných úprav ve
smlouvě) podpisem smlouvy na opra-
vu střechy radnice s firmou Apo-
klem. za sjednanou cenu 265 000 Kč.

● Souhlasila, aby MČ Praha–Ďáb-
lice, jako budoucí povinný, uzavřela

dohodu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s budoucím opráv-
něným, Český Telecom a.s. se síd-
lem Praha 3, Olšanská 55/5, a to
k pozemku p. č. 127 v k. ú. Ďáblice
pro vedení veřejné telekomunikační
sítě D-PH8, Osinalická č. p. 110/8,
KR, P-033-2-3829.

● Souhlasila s poskytnutím finanč-
ního daru ve výši 15 000 Kč na pro-
placení nové el. přípojky, terénní
úpravy a dalších prostředků na údržbu
areálu chovatelů drobného zvířectva. 

● Souhlasila - s ohledem na sku-
tečnost, že SKP Diakonie ČCE vy-
konává již několik let sociální a pe-
čovatelskou službu pro občany Ďáb-
lic a přilehlých městských částí,
s poskytnutím finančního daru ve vý-
ši 50 000 Kč .

● Doporučila zástupci starosty
předložit k rozhodnutí ZMČ variant-
ní návrh na:

a) odprodej restaurace Květnová vč.
pozemků za tržní cenu formou dražby, 

b) nebo úpravu nájemní smlouvy
výše uvedené nemovitosti a pozem-
ků tak, že veškeré investice do ne-
movitosti a pozemků budou hrazeny
nájemcem s tím, že stanovený nájem
se nebude měnit.

● Navrhla projednat - v souvislos-
ti se změnami v nákladech na opravu
kuchyně v MŠ dle vypracovaného
expertního posudku - budoucnost té-
to rekonstrukce v komisi výstavby
a investic a poté předložit k projed-
nání ZMČ.

● Zamítla návrh dodatku k man-
dátní smlouvě TDI na stavbě
„Rekonstrukce čtyř bytů č. p. 160,
Praha 8–Ďáblice“. 

Zpracoval tajemník ÚMČ

Naše Městská část Praha-Ďáblice
má záměr účinně podpořit – a to po-
kud možno ještě v tomto roce - ne-
zbytné kroky, které by umožnily ze-
jména seniorům zvládnout a prakticky
využívat základní počítačovou gra-
motnost, návazně pak též internet
a elektronickou poštu. Zkrátka to pod-
statné, co je již běžné pro naši mlá-
dež, a co zatím je pro většinu seniorů
„španělskou vesnicí“, neboť převážně
nikdy v předchozím profesně aktiv-
ním životě neměli možnost se s tím
seznámit a sžít. Cílem je nenásilně
přispět k překonání těchto bariér,
k odstranění určité izolace seniorů od
mladé a střední generace a především
umožnit též seniorům využívat obrov-
ské možnosti nejmodernějších
informačních a dalších digi-
tálních technologií.

Městská část proto plánu-
je zřídit v novém připravova-
ném sídle naší Obecní knihovny
(jak o tom informovala starostka D.
Ševčíková v předchozím čísle Zpra-
vodaje) internetovou čítárnu se 2 – 3
počítači a trvalým připojením na
internet. Zde by také mělo
probíhat potřebné
š k o l e n í
a hlavně prak-
tické vyu-
ž í v á n í
získané

počítačové dovednosti jednotlivými za-
interesovanými seniory (samozřejmě se
rozumí obojího pohlaví). Jim by tak od-
padla nutnost nákupu vlastního indivi-
duálního počítače a samozřejmě i po-
platky za připojení k internetu přes
pevnou domácí telefonní linku (nejlev-
nější paušál cca 465 Kč měsíčně). Rea-
lizace toho všeho ovšem závisí jen na
skutečném zájmu z řad seniorů.

Sám za sebe nebudu skrývat, že
souhlasné rozhodnutí „k upsání se
ďáblu počítači“ vůbec není lehké
a jednoduché. Mně samotnému to tr-
valo až do mých 74 let, tj. až do doby,
kdy jsem definitivně ukončil aktivity

pracujícího důchodce
a kdy se najednou začal
projevovat pocit určité
izolace od světa, běž-
ného života, od mož-

ností využívat mo-
derní informační

technologie, digitál-
ní fotografii a digitál-
ní video…., kdy jsem

již také prakticky nero-
zuměl řečem syna a vnu-
ka o jimi řešených pro-
blémech počítačové pro-

blematiky atd atd. A tepr-
ve tehdy jsem se

rozhodl, že už nebu-
du nadále
vyřazen

z tohoto světa součas-
nosti a koupil jsem si
počítač s potřebným
příslušenstvím.

Pro ty seniory,
kteří se teď snad
také budou po-
dobně roz-
hodovat,
b y c h
c h t ě l
zdůraznit několik mých
pracně nabytých tříletých zkušeností:

➧ Na začátku je zcela nezbytná
zkušená „pomocná ruka“ nejvhodněji
někoho mladého ostříleného. Sebe
jednodušší odborná literatura pro sa-
mostudium může – v případě hlubší-
ho zájmu – následovat až později.

➧ Postupné zvládání základů počí-
tačové gramotnosti je podmíněno
vlastním praktickým využíváním po-
čítače – ovšem s podmínkou, že je
možnost v případě potřeby (když se
něco zadrhne, když se nedaří překonat
nějaká neznámá úskalí apod.) mít po
ruce zase někoho zkušeného. U mne
to byl v začátcích patnáctiletý vnuk,
výjimečně dospělý syn.

➧ Zvládnutí základů počítačové do-
vednosti je pak již otevřenou branou
k běžnému využívání možností inter-
netu a elektronické e-mailové kores-
pondence.

➧ Teprve časem člo-
věk získá odvahu
se podle svých zá-
jmů a koníčků
pustit též do dal-
ších oblastí, na-
př. do počítačo-
vého zpracování
a úprav digitál-
ních fotografií,
střihu natoče-

ných videofilmů,
zpracování hudebních CD či DVD atd
atd. Opora vhodné odborné literatury
je zde už určitým předpokladem, rada
zkušeného odborníka je pokladem.

Jsem přesvědčen, že v tomto du-
chu bude také naše městská část ve
spolupráci s dalšími organizacemi
postupovat. Zbývá v podstatě jediné:
mít pro koho toto vše organizovat
a zajišťovat!

Svůj konkrétní příběh jsem popsal
také proto, abyste , vážené seniorky
a vážení senioři, se měli nad čím za-
mýšlet a třeba se i rozhodnout pro po-
dobnou cestu – ale za aktivní bezplat-
né pomoci obce. 

Na začátek to chce jen jediné: při-
hlásit se osobně, telefonicky či píse-
mně na Úřadě MČ u tajemníka Fouč-
ka a to do 31. srpna 2004. 

Půjdete do toho?
Jan Kolář

POJĎTE DO TOHO:

Internet pro seniory!!!

ÚŘAD MČ

Informace referátu životního
prostředí Úřadu městské části

Praha–Ďáblice o vydávání
rybářských lístků

Rybářské lístky se vystavují pro děti, mládež a občany, bydlící trvale
v Praze–Ďáblicích!

pro občany ČR (i pro cizince): 1 roční RL – 50 Kč
3 roční RL – 100 Kč

děti a mládež do 15 let: 1 roční RL – 20 Kč

Správní poplatek je snížen o 50% dle zákona č. 305/1997: studujícím čes-
kých odborných škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborným
pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní ná-
plni, rybářským hospodářům a rybářské stráži.

Předloží: a) studující – doklad ze školy o studiu s výukou o Rybářství,
b) odborní pracovníci, hospodáři a rybářská stráž - osvědčení o vy-

konání zkoušky na rybářského hospodáře nebo rybářskou stráž.

Pro vydání rybářského lístku pro občany, trvale bydlící v Praze–Ďábli-
cích, je nutné předložit: občanský průkaz, pro 1. rybářský lístek – osvědčení
o zkoušce, další rybářský lístek může být vydán, prokáže-li se občan dřívějším
rybářským lístkem, případně jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držite-
lem rybářského lístku.

Cizinci předloží: doklad své totožnosti, platný rybářský lístek, licenci vy-
danou ve své zemi (překlad ověřený notářem), doklad o trvalém bydlišti nebo
o dočasném pobytu (u občana ČR) v Praze–Ďáblicích.

Rybářský lístek pro děti a mládež do 15 let vyřizuje jejich zákonný zá-
stupce, který předloží: svůj platný občanský průkaz, rodný list dítěte, osvěd-
čení o rybářské zkoušce dítěte pro 1. rybářský lístek nebo již dříve vystavený
rybářský lístek.

Rybářský lístek se vystavuje na dobu 1 roku za poplatek 20 Kč.

Rybářské lístky
vydává referát ži-

votního prostře-
dí v úředních

h o d i -
nách.
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(Placená inzerce)

CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

Nastupující léto nám samo dalo
podnět k výběru další ďáblické firmy,
o níž chceme na stránkách Zpravoda-
je informovat. Je to CUKRÁRNA –
KAVÁRNA U EMY, jež je téměř rok
nově v provozu v rohovém přízemí
„červeného“ bytového domu na Ďáb-
lické ulici. Tato nová provozovna
může současně posloužit jako jakýsi
ukazatel, do jaké míry jsou podobné
i jiné služby pro občany v Ďáblicích
rentabilní.

Provozovatelkou cukrárny je paní
Emilie Janečková, vyučená cukrářka,
kuchařka a číšnice s více než dvaceti-
letou praxí v různých pohostinských
provozovnách a hotelových restaura-
cích. Přesto se vždy toužila osamo-
statnit, což se jí podařilo právě v Ďáb-

licích. Vlastními nemalými náklady
vybudovala příjemnou provozovnu
v pronajatých zcela nezařízených pro-
storách objektu Hl. m. Prahy. Nic se
neodbylo, vybavení provozovny je
v plném souladu se současnými ná-
ročnými předpisy Evropské unie – jak
to také bez výhrad potvrdila při ko-
laudaci Hygienická služba.

Pro zákazníky je však nejdůležitější
samotná podnikatelská „filozofie“ pa-
ní Janečkové, jednoznačně vycházejí-
cí ze snahy nabídnout zákazníkům
produkty vlastní výroby s dominují-
cím využitím domácích „babičkov-
ských“ receptů a odpovídajících „ret-
tigovských“ surovin. V neposlední řa-
dě to platí např. o pečení ranních čer-
stvých rohlíčků, které se prodávají

pro rostoucí zá-
jem i v někte-
rých pražských
hotelech. Domá-
cí zákusky jsou
podle provozo-
vatelky dalším
lákadlem a to
nejen pro místní
občany – zejmé-
na pak o víken-
dech pro některé
již pravidelné
cizí návštěvníky
Ďáblic. Přispívá
k tomu i samot-
ná otevírací do-
ba o víkendech
od 8–20 hodin,
když v pracovní
dny je to od
7.30–19.30 ho-
din. Tento dří-
vější čas odpo-
vídá dalšímu
rozšíření služeb
o ranní snídaně,

které se zatím využívají v měnícím se
rozsahu. Další specialitou cukrárny
U Emy je výroba domácích dortů na
objednávku, s termínem dodání podle
požadavků do 6, 12 či normálně 24
hodin, ale i „express“ do 2 hodin,
když pro výběr zákazníkům slouží
i fotografický „dortový“ katalog.

Na závěr jsme se dozvěděli od paní
Janečkové, že postupně se jí začíná –
po zhruba jednom roce – aspoň trochu
dařit „podnikatelsky dýchat“, když
druhou stranou této mince je její celo-
denní pracovní nasazení od časného
rána do pozdního večera. Samozřej-

mě, nestačí na všechno sama, ale ná-
ročnost pracovních podmínek ne vždy
přitahuje zájem jejích spolupracovní-
ků. Naštěstí je majitelka cukrárny
optimistkou, která je rozhodnutá vy-
držet a dále rozvíjet své podnikání –
když přirozeně kalkuluje s předpoklá-
daným a již postupně uskutečňova-
ným nárůstem ďáblických občanů, te-
dy potencionálních dalších zákazníků.

A na závěr? Stojí za to, sám každý
se na vlastní „chuť“ přesvědčit, jaké
služby skutečně Cukrárna – kavárna
U EMY běžně nabízí a poskytuje.

Jan Kolář

Dnes Cukrárna 
– kavárna UU EEMMYY
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Dne 25. května 2004 vystoupil
v sále Základní školy pěvecký sbor
žáků pod vedením paní učitelky Mys-
livcové. Žáci 1. – 4. tříd ZŠ zazpívali
národní písně sólově i sborově a všem
přítomným divákům připravili hezký
podvečerní zážitek. Velký dík patří
všem dětem za předvedené pěvecké
výkony a hlavně jejich paní učitelce,
která u nich probouzí radost ze zpěvu
a lásku k českým národním písním.

Jitka Bartoňková, ZŠ Ďáblice

Děti zpívají
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V sobotu 5. června 2004, tedy s ně-
kolikadenním zpožděním proti kalen-
dáři, probíhaly oslavy MDD, pořáda-
né Sportovní komisí MČ a Fotbalo-
vým oddílem TJ Ďáblice. Program
navrhli, rozpracovali a technicky při-
pravovali trenéři žáků z fotbalové pří-
pravky, pánové Kratochvíl a Kulík,
občerstvení zajistila Vlasta Vaňková
a zaplatila Sportovní komise MČ.

MDD sponzorsky podpořil již tra-
dičně pan Růžička velkým množ-
stvím pamlsků, když se letos ještě
přidala firma SODEXHO, která vě-
novala dětem pití. Poté, co si pánové
Zachariáš a Duchan vyložili pamlsky
a občerstvení, mohl se Pepík Karásek
ujmout řízení z místního rozhlasu
a zahájit program.

Po předání daru MČ žákům pří-
pravky nastoupili ve fotbalovém zápa-
se žáci přípravky proti svým mamin-
kám, sestrám a tetám. Přesto, že s prv-
ním hvizdem rozhodčího se spustil
déšť, bylo se na co dívat, jak po strán-
ce sportovní, tak zábavné. Žáci proká-
zali, že začínají ovládat základní abe-
cedu fotbalu a tak dámy i přes „pod-
poru“ rozhodčího prohrály 7 : 4.

Po zápase se více jak 60 dětí pusti-
lo do sportovního soutěžení. Děti si
vyzvedly kartičku a v každé disciplí-
ně byly hodnoceny. Soutěžilo se v po-
hybu s míčem přes překážku, skákání
přes švihadlo, střelbě na malou bran-
ku, autovém vhazování na cíl, slalom

SSppoorrttoovvnníí  Mezinárodní den dětí
v Ďáblicích (MDD)

s míčem a házení na panáka. Děti pro-
kázaly, že soutěžení a radost ze hry
jsou jim vlastní. 

Oslavy MDD pokračovaly v neděli
6. června 2004 na kurtech tenisového
oddílu v Ďáblicích. Trenér pan Neužil
zábavnou a hravou formou uváděl dě-
ti do tajů bílého sportu.

Děkuji všem, kteří jakkoliv pomoh-
li při sportovních oslavách MDD. 

Jirka Myslivec
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PŘÍPOMÍNÁME
Návštěvní doba v místní kni-

hovně v Obecním domě je:
pondělí 14–18 hodin
úterý 9–12 hodin
čtvrtek 12–16 hodinFo
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Sport v Ďáblicích
Vážení spoluobčané.
Ráda bych Vám sdělila, že Ďáblice

sice disponují kontejnery na tříděný
odpad, bohužel ale bez obsluhy. Byla
by to jistě milá služba pro ty spoluob-
čany, kteří nedokáží sešlápnout pla-
stovou láhev, kartón od bot apod., ne-

Názory

bo pro ty, kteří ponechávají velké
skleněné tabule vedle kontejneru. Má-
me být patrně rádi, že to donesli až
sem. Pardon – nejsme rádi!!

Máme děti, které si chtějí hrát na
dětském hřišti plném střepů – jen zá-
zrakem se zatím nikomu nic nestalo.
S politováním Vám musím oznámit,

že tento stav není ojedinělý a že také
máme v Ďáblicích hodně lidí s klap-
kami na očích. Pro ty jsem vyfotila
dětské hřiště v Chřibské ulici.

Nezůstávejte lhostejní ke svému
okolí ani Vy !!

Jitka Kolářová, Chřibská 252

Sportovní komise naší MČ uspořádala v sobotu 12. června 2004 druhý
ročník turnaje v nohejbalu trojic na hřišti U Holců.

Letos se bojovalo o putovní pohár, který je na snímku vítězných druž-
stev. Pohár bude uložen v restauraci U Holců. J. M.

Pátek 18. 6. 2004. Den, na který
jsme se těšili a ze kterého jsme měli
tak trochu i strach. Ano, dnes poprvé
se bude v Ďáblickém háji pod patro-
nací MČ a základní školy konat běh
Terryho Foxe. Přijdou lidé podpořit
tuto dobrou akci? Je vše dobře zajiště-
no? Nezapomnělo se na nic? Mnoho
dalších otázek kolovalo organizáto-
rům a především paní učitelce Jelín-
kové hlavou již delší dobu.

15.00 - na startu se začíná vše při-
pravovat. A už také přicházejí první
zájemci o běh. Zapisovatelky se činí,
příspěvky do zapečetěných kasiček
přibývají, pozornosti v podobě triček,
čelenek, lahví atd. s emblémy běhu T.
Foxe stejnou rychlostí mizí. Hurá!
Zájemců neustále přibývá. Rodiče
s dětmi, žáci ze školy, dospělí. Jsou
především z Ďáblic a to je moc dobře.

16.30 – start! Všichni na trať vyrá-
ží s plným nasazením.
V cíli jim jsou odměnou
nejen diplomy, limonáda
a malé občerstvení, ale
hlavně dobrý pocit: „Do-
kázal(a) jsem to!“

Závěrečné resumé. Po-
čet zájemců poprat se se
sebou samým na tratích
300, 900 nebo 2500 met-
rů a přispět na dobrou ak-
ci mile překvapil. Starto-
valo celkem 135 závodní-
ků, konečná suma přís-
pěvků činila 12 444,50
Kč. Krásné výsledky! 

Všem účastníkům zá-

vodu i těm, kteří na běh Terryho Foxe
přispěli, ale závodu se neúčastnili,
patří naše velké poděkování. Další
velké poděkování patří paní učitelce
Jelínkové, neboť bez jejího nadšení
a mnoha hodin obětavé práce při pří-
pravách by se běh T. Foxe uskutečnit
nemohl. Poděkování patří rovněž MČ
– Ďáblice, učitelům ZŠ, školské a kul-
turní komisi, komisi pro životní pro-
středí a všem ostatním, kteří nám
s přípravou i vlastním zajištěním běhu
pomohli. 

Co říci závěrem? Věříme, že se běh
Terryho Foxe nekonal v Ďáblicích
poprvé a naposled. Věříme, že naše
nadšení sdílí i účastníci běhu. A věří-
me, že letošní pátek 18. června od-
startoval pro Ďáblice novou tradici.

Ještě jednou díky všem.
Milada Bulirschová,

ředitelka školy

Běh Terryho Foxe

––  lleettooss  ppoopprrvvéé
vv ĎĎáábblliiccíícchh
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O letošní škole v přírodě lze opět
prohlásit, že se vydařila. Proběhla ve
třech 10 denních turnusech v Bedři-
chově v Jizerských horách. 

Ubytování bylo perfektní, pokoje
s vlastním sociálním zařízením,
spousta úložného prostoru... Rovněž
o stravě lze mluvit v superlativech.
Snídaně – švédské stoly, oběd a veče-
ře výborné v klasickém provedení.
Počasí pro 1. a 3. turnus pěkné, 2. tur-
nus měl trochu smůlu – zima, déšť,
sluníčka pomálu. Ale i tak byli, mys-
lím, všichni spokojeni. 

Vychovatelé ve spolupráci s učiteli
připravili pro žáky řadu výletů (nej-
delší, 30 km túru, absolvovali téměř
všichni z 5. - 9. třídy – úctyhodný
výkon), soutěží a her v areálu penzi-
onu i jeho okolí. Vydařil se celoden-
ní výlet na Sychrov, Trosky i do
Bozkovských jeskyní. Navíc, jak je
již dobrým zvykem, 9. třída spolu
s vychovatelkou Irenou připravila
pro své spolužáky sportovní odpo-
ledne, noční „bojovku“ a diskotéky,
proložené různými soutěžemi.
Vzhledem k tomu, že škola v přírodě
proběhla ve třech turnusech, připadla
podobná milá povinnost i na Richar-
da a 6. třídu. V prvním případě
z vlastní zkušenosti, ve druhém z vy-
právění vím, že se tohoto „úkolu“
zhostili na 1*. A druhý turnus –
o tom nám letos v navazujícím přís-
pěvku povypráví samotní žáci. 

Zápory na ŠvP – podle mne neby-
ly. Snad jeden malinký. Sehnat odpo-
lední vychovatele na práci s dětmi je

čím dál těžší. Proto si všech, kteří na
sebe tento nelehký úkol vzali, nesmír-
ně vážím. 

Klady – těch byla celá řada. Žádná
zranění, žáci až na drobnosti téměř
vzorní. Za to je opravdu moc chválím
a zároveň i děkuji. I oněch tolik dis-
kutovaných 10 dnů se nakonec jevilo
ideálně. Žáci stihli spoustu akcí
a když začínali smutnit po domově,
pomalu se blížil odjezd. 

Než „předám“ slovo žákům, ráda
bych poděkovala všem učitelům, den-
ním i nočním vychovatelům i zdra-
votnicím za zodpovědnou práci se žá-
ky i za vytvoření krásné atmosféry
během celé školy v přírodě. Bohužel
je nemohu všechny vyjmenovat, ne-
boť nad bezpečností dětí a nad zdár-
ným průběhem školy v přírodě bdělo
celkem 36 dospělých. 

Milada Bulirschová, ředitelka školy

Brodu a do Bozkova. Na Sychrově
bylo hezky. Měli jsme přístup na za-
hradu, která je velmi pěkná. Voněly
tam kvetoucí azalky. V Železném
Brodě jsme prošli náměstí a most,
pod kterým teče Jizera. Prohlédli jsme
si krásné sklo v muzeu. Nasedli jsme
do autobusu a pokračovali do Bozko-
va, kde se nacházejí dolomitové jes-
kyně. Nejvíce se mi líbily jeskyně
a největší podzemní jezero v Če-

chách. Je tak modré a průzračné, že je
vidět až na dno. Moc se mi tam líbila
i pravá jeskynní tma. (David M.)

Čtvrtek 20. 5. patřil odpočinku.
Došli jsme jen ke kostelu v Bedřicho-
vě, odkud je hezký výhled. Jeho bílé
zdi svítí do dálky a má sedm schodů. 

(Iva R.)
21. 5. – pátek. Chtěli jsme si udělat

ještě jeden celodenní výlet, pěší, ale
protože bylo nejisté počasí, dohodli
jsme se, že půjdeme jen polodenní.
Vyšli jsme po žluté značce až na No-
vou (Šámalovu) louku. Nová louka
byla celá krásně zelená. Po modré
značce jsme minuli Blatenský rybník,
který leží uprostřed lesů, značka nás
přivedla do staré sklářské obce Kristi-
ánov, která koncem 19. století vyho-
řela. V Panském domě zde žil mistr
sklář a jeho rodina, byla zde škola
a sklárna. To vše zde připomínají ta-
bulky. Pak jsme pokračovali po žluté
značce až k vodní nádrži Josefův Důl.
Na hrázi nám málem větrem uletěly
čepice. Ke konci výletu začalo opět
pršet a my museli spěchat do chaty.

(Lukáš N.)
22. 5. - konečně je bojovka. (Iva R.)
23. 5. Škola v přírodě se nám vyda-

řila, ale počasí nám nepřálo. Už jsme
se všichni těšili domů. (Johanka S.)

Celou dobu nám počasí moc nepřá-
lo, ale škola v přírodě se mi líbila.

(Běla B.)
Závěrem musím říci, že škola v pří-

rodě byla velmi zdařilá a ráda na ní
budu vzpomínat, moc se mi líbila.

(Nela P.)
Z prací žáků IV. třídy vybrala 

V. Nepomucká, učitelka

Z prací žáků 4. třídy
Přijeli jsme ve čtvrtek 13. 5. 2004

do Bedřichova v Jizerských horách.
Příjezd začal deštěm a naším ubyto-
váním. (Jana P.)

14. 5. jsme šli na Královku. Ušli
jsme asi 8 km a zdolali 102 schodů
rozhledny, někdo si zde koupil turis-
tickou známku. Byl krásný výhled na
Ještěd, Jablonec nad Nisou i Trosky.

(Eva D.)
V sobotu 15. 5. byl plánovaný výlet

na Hašlerovu chatu a křížovou cestu.
Křížová cesta je vyzdobena žulovými
sloupy s plaketami umučení Ježíše
Krista. Na konci je vytesána kaplička
Panny Marie a kouzelná studánka..
Ten, kdo se z ní napije, prý se mu
zlepší zrak. Nazpátek začalo jako na-
schvál pršet a my jsme po sjezdovce
běželi až k chatě. (Jana P.)

16. 5. neděle – odpoledne karneval.
Moc se nám vydařil. Děti měly hezké
a vtipné masky. (Johanka S.)

V pondělí jsme si hráli v lese, až
jsme došli opět ke Královce.

(Johanka S.)
V úterý 18. 5. byl výlet do korál-

kárny v Kokoníně. Byli jsme se podí-
vat, jak se dříve vyráběly skleněné
korálky. Prováděl nás příjemný pán.
Naše paní učitelka si chtěla udělat ko-
rálek, ale byla z toho učební pomůcka
– pulec. Za odvahu dostala kytičku ze
skla. Potom jsme mohli nakupovat.
Johanku a mne pán požádal, jestli by-
chom nemohly prodávat. Za odměnu
jsme dostaly každá skleněnou růži.

(Běla B.)
19. 5. jsme jeli na celodenní výlet

na zámek Sychrov, do Železného

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Škola v přírodě 2004
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(Placená inzerce)

Letošní školu v přírodě jsme prožili
v Krkonoších. Ve Velké Úpě se nám
stal dočasným útočištěm pension Po-
mněnka. Skvělou partu dětí, mezi nimiž
byly i čtyřleté, doprovázely učitelky
Pavlína, Zdena a Dana, vychovatelky
Marcela a Radka a zdravotnice Pavla.

Přelom května a června se letos ne-
vyznačoval zrovna tropickými teplo-
tami, ale nedá se říci, že by nám poča-
sí vyloženě nepřálo. Bez pláštěnek
v batůžku jsme na žádnou procházku
nevyšli, ale nenechali jsme si ujít žád-
ný naplánovaný výlet. 

Podnikli jsme pěšky túru do Malé
Úpy k boudě Krakonoš, kde nás přiví-
tal sám vládce hor v nadživotní veli-
kosti a pobavil nás pohyblivý model
Čertova mlýna.

Dobrodružná byla bojovka v lese,
kde děti po cestě vyznačené fáborky
plnily vědomostní i odvážné úkoly.
Na konci je čekal živý Krakonoš, dů-
stojně se opírající o hůl, který každé-
mu odvážlivci předal balíček s částí
nalezeného pokladu.

Při celodenním výletu do ZOO ve
Dvoře Králové se na nás krásně smálo

sluníčko. Děti si pohrály s kůzlátky,
projely se vláčkem a safari busem, vi-
děly spoustu zvířátek a pohrály si na
dětském hřišti. Na zpáteční cestě jsme
si odskočili na prohlídku úžasného
zámku Kuks.

Na pyžamový karneval byly děti
bezvadně vybavené od maminek, kte-
ré vyráběly čepičky a nápisy, či dračí
ocásky na pyžamka. Sportovní dopo-
ledne plné skvělých výkonů jsme
uspořádali ke Dni dětí.

Ovšem Černá hora, na kterou jsme
vyjeli kabinovou lanovkou, nás přiví-
tala velice macešsky bouřkou a z vel-

ké dobrodružné túry nebylo nic. Ná-
hradním programem byla procházka
po krásných Janských lázních.

Jak jinak ukončit společný pobyt,
než buřty a písničkami s kytarou u tá-
boráku. A pak už zabalit deníčky, dá-
rečky, získané diplomy a hlavně
spoustu zážitků a hurá do náruče ma-
minek a tatínků, kterým asi dny od-
loučení utíkaly pomaleji, než nám
a našim dětičkám.

Škola v přírodě se nám vydařila
a doufáme, že i děti si uchovají prima
vzpomínky.

Dana Votrubová, učitelka MŠ

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

MŠ – škola v přírodě nnaaššiicchh  nneejjmmeennššíícchh
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◆ Osobní jednání o individuálních po-
třebách těch, kteří hledají pomoc

◆ Poskytování služby či pomoci jedno-
rázově, krátkodobě i dlouhodobě

Co nabízíme:
◆ Pomoc při zajištění základních život-

ních potřeb - například:
- pomoc při hygieně
- donáška a podání jídla
- nákupy
- pomoc při udržování domácnosti
- asistence

◆ Dovoz a doprovod k lékaři, na pediků-
ru, ke kadeřníkovi atd.

◆ Podávání obědů v jídelně Diakonie
◆ Doprava osob na invalidním vozíku

speciálním autem
◆ Zapůjčení kompenzačních pomůcek

- toaletní židle
- invalidní vozík
- chodítka
- francouzské hole
BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYT-

NEME OSOBNĚ V KANCELÁŘI
DIAKONIE V OBECNÍM DOMĚ,
NEBO NA TELEFONU 283 910 424
V DOBĚ OD 8 DO 16 HODIN.

Zahradnické služby
Antonín Růžička, fa. Taxus

Léto 2004: výhodné ceny na prořez a kácení ovocných stromů
a okrasných stromů, výškové práce

◆ zakládání a údržba zahrad a parků
◆ drobné stavební a zemní práce
◆ výsadba stromů a keřů
◆ návrhy a projekty sadových úprav
◆ výškové práce, kácení a průklest stromů
◆ komplexní smluvní údržba
◆ poradenská činnost
◆ aranžování interiérů (suché a živé rostliny)

Sídlo firmy: Stará Boleslav, 5. května 367
Provozovna: Praha 8 - Ďáblice

Telefon 606 848 898, 737 588 811, fax 286 856 868
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KADEŘNICTVÍ
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ

Provozní doba
Pondělí zavřeno
Úterý 9–13 14–19
Středa 9–13 14–19
Čtvrtek 9–13 14–19
Pátek 9–14 sudý týden

14–19 lichý týden

TELEFON: 283 910 041
Provozovatelka: IVA POLANSKÁ

Adresa provozovny:
Ke Kinu 159/7, Praha 8–Ďáblice

IČO: 16923448

✄ ✄

Diakonie

Užitkový automobil Renault
Kangoo, který ďáblické středisko
Diakonie pořídilo z prostředků
grantu nadace EU - PHARE, má
speciální úpravu k převáženi klien-
tů, odkázaných na invalidní vozík.
Je dostatečně prostorný, takže mů-
že sloužit jak dětem, tak dospělým.

L.V.

Dne 10. 6. došlo mezi ulicemi Na
blatech a Červený mlýn při přeložce
tlakové kanalizace k velkému úniku
splaškové vody. Černá tekutina zde
stříkala jako karlovarský pramen
a rozlévala se po okolních pozem-
cích. Dodnes ještě není celá sanace
povrchu dokončena. Pomoc při této
nepříjemné a smradlavé havárii nám
poskytl až Krizový štáb Hlavního
města Prahy, tel. 222 022 200 (může
se Vám taky hodit). Naše,,Radnice“
se nezvedla ani ze židle. 

Věra Prokešová 
Redakce byla informována, že sta-

novisko s vysvětlením zveřejní k této
záležitosti referát životního prostředí
Úřadu městské části Praha–Ďáblice
v 7. čísle Ďáblického zpravodaje.

STALO SE

Upozornění
pro občany

Upozorňujeme občany na vyhláš-
ku hl. m. Prahy č. 24/2003 o míst-
ním poplatku za užívání veřejného
prostranství. Podle § 3 , odst. 1 této
vyhlášky je poplatník povinen ohlásit
písemně správci poplatku (ÚMČ
Ďáblice) užívání veřejného prostran-
ství nejméně 7 dní před jeho započe-
tím. V případě krátkodobého užívání
veřejného prostranství (do 6 dnů) je
nutno splnit tuto povinnost 1 den
předem. Jedná se například o přista-
vení kontejneru, lešení, výkopové
práce atd.

Kontroly jsou prováděny příslušní-
ky Městské policie a také úředníky
MČ Ďáblice. Při nesplnění poplat-
kové povinnosti bude tento popla-
tek vymáhán platebním výměrem
s možným zvýšením až na trojnáso-
bek ve smyslu § 11 zák. č. 565/1990
Sb. o místních poplatcích.

Finanční odbor ÚMČ

Co s ním?
Tato otázka občas trápí každého, komu něco dosloužilo nebo dosluhu-

je ať už fyzicky nebo morálně. Stejné je to i s auty. Prostě jednoho dne
ráno (obvykle, když někam pospícháte, kvůli něčemu „životně“ důležité-
mu) nenastartujete. Aby tato nepříjemná situace nepotkala zaměstnance
či funkcionáře úřadu MČ Ďáblice, již déle než dva roky se vede diskuse,
zda služební vozidlo Škodu Felícii MČ dále „udržovat“ nebo koupit no-
vé. Konečně, zatím jenom rada, rozhodla, že je přece jenom hospodár-
nější a bezpečnější zakoupit vozidlo nové a proto předkládá tento návrh
zastupitelům k rozhodnutí. 

Ve veřejné správě takovéto rozhodnutí není nic lehkého, protože co
občan (volič), to názor a samozřejmě, že každý má svoji pravdu a tudíž se
cítí dotčen, když nakonec nezvítězí právě ten jeho názor. Argumenty,
které vedly finanční výbor a posléze radu MČ k tomuto návrhu, by se daly
shrnout: rok výroby, dvě střední dopravní nehody a z toho vyplývající
technický stav, náklady na opravy a údržbu v budoucnu jen porostou, bez-
pečnost a reprezentativnost naopak budou rapidně klesat. Do těchto
argumentů se vkrádá pocit, že ještě není tak zle, ale to už nechme na
rozhodnutí zastupitelů.

Za ÚMČ tajemník

Jak už to ve veřejné správě chodí,
opět letos proběhl audit hospodaření
naší městské částu za rok 2003. Pro
přiblížení celé akce uvedu několik
faktů. Každá organizace, která použí-
vá prostředky ze státního rozpočtu,
podléhá jednou ročně kontrole hospo-
daření a vedení účetnictví. Je to akce
nesporně důležitá, závažná, ale přesto
je pro práci úředníků velice nepříjem-
ná. Představte si, že by přišel někdo
z úřadu k Vám domů a kontroloval
jak jste použili svoje peníze, jestli
máte na všechny výdaje doklady
a jestli splňují všechny předepsané
náležitosti, jestli jste je použili v sou-
ladu s rozhodnutím rodinné rady
a jestli by bývalo nebylo lepší koupit
raději novou pračku nežli novou tele-
vizi. A k tomu všemu ještě musíte být
kontrolnímu orgánu tzv. „k ruce“
a dohledávat a snášet všechny podkla-
dy a doklady... Jedním slovem otrava
(mladší by řekli „vopruz“) .

Samozřejmě vedle toho ještě mu-
síte dělat svoji každodenní práci jako
by se nic nedělo a být profesionálem
na svém místě. Doufám, že k vykres-

lení celé „akce“ zvané „audit hospo-
daření“ toto postačí, snad jenom, že
to celé trvá zhruba tři měsíce (každý
rok). Občan neznalý těchto poměrů
se asi zamýšlí, na co to všechno je?,
to se platí z mých daní?... Jako ob-
čan si kladu tytéž a další otázky, ale
jako úředník veřejné správy vím, že
je to nezbytné, i když nepříjemné,
pomáhá to sjednotit a zprůhlednit
veškeré toky právě těch financí z na-
šich daní, zamezit různým nepřes-
nostem a nepravostem.

Úřad městské části Praha–Ďáblice
již třetím rokem využívá povinnosti
nadřízeného orgánu provést tako-
vouto komplexní kontrolu přísluš-
ným organizacím zdarma a nechává
své účetnictví kontrolovat magistrá-
tem Hl. m. Prahy. Když jsem porov-
nal první kontrolní zprávu a tu letoš-
ní, tak se mi vybavila slova Petra
Novotného „pochval se sám, jinak tě
nikdo nepochválí“ a tak jsem se
rozhodl touto formou poděkovat
všem zaměstnancům, „úředníkům“
úřadu MČ, především z finančního
odboru, ale i členům kontrolního
a finančního výboru zastupitelstva,
za jejich zodpovědnou a potřebnou
práci pro Vaše zastupitele a pro
všechny občany Ďáblic. 

Díky.
Vlastimil Fouček, 

tajemník ÚMČ Praha–Ďáblice

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA–ĎÁBLICE
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ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJ JÍZDNÍ ŘÁDY

Odjezdy autobusů ze zastávky 
Ďáblice do zastávky Ládví

min Zastávka Hod. Pracovní den So a Ne

Bfiezinûves 0 15 15
Skládka ëáblice (x) 1

0 ëáblice 2
1 Kokofiínská 3
2 Na ·tamberku (#) 4 25 45 45
3 U SpojÛ 5 05 15 25 35 45 55 35
4 Libûchovská (#) 6 05 15 25 35 42 50 57 25
5 Kvûtnová 7 05 12 22 32 42 52 04 34
6 ëáblick˘ hfibitov 8 02 14 29 47 04 34
7 Sídli‰tû ëáblice 9 17 47 04 34
8 Tfiebenická 10 17 47 04 34
9 ·tûpniãná 11 17 47 04 34

11 Ládví 12 17 47 04 34
13 09 29 51 04 34
14 11 26 41 56 04 34
15 11 26 41 56 04 34
16 07 17 27 37 47 57 04 34
17 09 21 36 52 04 34
18 07 22 37 52 04 34
19 32 52 04 34
20 15 42 04 34
21 15 42 12 45
22 15 45 15 45
23 15 45 15 45

platí od 28. 6. 2004
x: na znamení
#: na znamení od 20 do 4 hod.

103103

Odjezdy autobusů ze zastávky 
Ládví do zastávky Ďáblice

min Zastávka Hod. Pracovní den So a Ne

0 Ládví 0 12A 42 12A 42
2 ·tûpniãná 1
4 Sídli‰tû ëáblice 2
5 ëáblick˘ hfibitov 3
7 Kvûtnová 4 50
8 Libûchovská (#) 5 10 30A 40 50A 10
9 U SpojÛ 6 00 10A 20 28A 35 43A 50 58A 10

10 Na ·tamberku (#) 7 07 17A 27 37A 47 59A 00A 40
11 Kokofiínská 8 14 22 10A 40
12 ëáblice 9 12 42 10A 40
13 Skládka ëáblice (x) 10 12 42 10A 40
15 Bfiezinûves 11 12 42 10A 40

12 12 42 10A 40
13 16A 58 10A 40
14 13A 28 43A 58 10A 40
15 13 28 42 54 10A 40
16 04A 14 24A 34 44A 54 10A 40
17 04A 17 32A 47 10A 40
18 02A 22 42A 10A 40
19 02 22A 42 10A 40
20 12A 42 10A 40
21 12A 42 12A 42
22 12A 42 12A 42
23 12A 42 12A 42

platí od 28. 6. 2004
x: na znamení
#: na znamení od 20 do 4 hod.
A: jede jen do zastávky ëáblice

103103

Odjezdy autobusů ze zastávky 
Ďáblice do zastávky Poliklinika Mazurská
min Zastávka Hod. Pracovní den So a Ne

Za Avií 0
NádraÏí âakovice (#) 1
Obch. c. âakovice 2
Na Lukách (x) 3

0 ëáblice 4
2 Kokofiínská 5 29 57 35
3 Na ·tamberku (#) 6 34
4 U spojÛ 7 04 14 34 04
6 Skládka Chabry (x) 8 08 46 03
7 Osecká 9 46 03
8 Spofiická 10 46 03

10 Sídli‰tû âimice 11 46 03
11 âimice 12 46 03
12 Fofitova 13 43 03
13 ¤epínská 14 23 53 03
14 Katovická 15 23 53 03
15 Odra 16 23 53 03
16 Zhofielecká 17 33 03
17 Krakov 18 21 03
18 Poliklinika Mazurská 19 14 03

20 14 03
21 15 12
22 15 15
23 15 15

platí od 28. 6. 2004
x: na znamení
#: na znamení od 20 do 4 hod.

202202

Odjezdy autobusů ze zastávky 
Poliklinika Mazurská do zastávky Ďáblice
min Zastávka Hod. Pracovní den So a Ne

0 Poliklinika Mazurská 0
1 Krakov 1
2 Zhofielecká 2
3 Odra 3
4 Katovická 4
5 ¤epínská 5 02 30 02
6 LibeÀská 6 00A 30 02
7 âimice 7 00A 37A 32
8 Sídli‰tû âimice 8 37A 34

10 Spofiická 9 37A 34
11 Osecká 10 37A 34
12 Skládka Chabry (x) 11 37A 34
14 U spojÛ 12 37A 34
15 Na ·tamberku (#) 13 11A 44A 34
16 Kokofiínská 14 14A 44A 34
17 ëáblice 15 14A 44A 34
18 Na Lukách (x) 16 22A 34
20 Obch. c. âakovice 17 00A 45A 34
22 Za Avií 18 36 34

19 36 34
20 36 34
21 34 34
22 34 34
23 34 34

platí od 28. 6. 2004
x: na znamení
#: na znamení od 20 do 4 hod.
A: jede jen do zastávky Obchodní centrum âakovice

202202

➫ stanicí Ďáblice se rozumí zastávka na křižovatce ulic Ďáblická, Kostelecká a U Parkánu převzato z www.idos.cz



JÍZDNÍ ŘÁDY ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJ

Odjezdy autobusů ze zastávky 
Ďáblice do zastávky Ládví

min Zastávka Hod. Pracovní den So a Ne

Bfiezinûves 0
Skládka ëáblice (x) 1

0 ëáblice 2
1 Kokofiínská 3
2 Na ·tamberku (#) 4
4 U SpojÛ 5 29 59
5 Libûchovská (#) 6
6 Kvûtnová 7 14 49
7 ëáblick˘ hfibitov 8
9 Sídli‰tû ëáblice 9

10 Tfiebenická 10 29
11 ·tûpniãná 11 39
12 Ládví 12

13
14 29
15 49
16
17 04
18
19 19
20
21
22
23

platí od 28. 6. 2004
x: na znamení
#: na znamení od 20 do 4 hod.

345345

Odjezdy autobusů ze zastávky 
Ládví do zastávky Ďáblice

min Zastávka Hod. Pracovní den So a Ne

0 Ládví 0
1 ·tûpniãná 1
3 Sídli‰tû ëáblice 2
4 ëáblick˘ hfibitov 3
6 Kvûtnová 4
7 Libûchovská (#) 5
8 U SpojÛ 6 05 30A

9 Na ·tamberku (#) 7 40
10 Kokofiínská 8
12 ëáblice 9
13 Skládka ëáblice (x) 10
15 Bfiezinûves 11 00A

16 Na Boleslavce 12 00
17 Bofianovice, rozc. 13 40
19 Líbeznice, I 14
20 Líbeznice, II 15 20
21 Líbeznice, ‰kola 16 20A

17 25
18

50 Stará Boleslav 19
20 25A

21
22
23

platí od 28. 6. 2004
x: na znamení
#: na znamení od 20 do 4 hod.
A: jede jen do zastávky Líbeznice, II, dále do zastávky Zlonín

345345

Odjezdy autobusů ze zastávky 
Ďáblice do zastávky Ládví

min Zastávka Hod. Pracovní den So a Ne

Bfiezinûves 0
Skládka ëáblice (x) 1

0 ëáblice 2
1 Kokofiínská 3
2 Na ·tamberku (#) 4 59
4 U SpojÛ 5
5 Libûchovská (#) 6 19
6 Kvûtnová 7
7 ëáblick˘ hfibitov 8 19
9 Sídli‰tû ëáblice 9 29

10 Tfiebenická 10
11 ·tûpniãná 11
12 Ládví 12 29

13
14
15
16
17 29
18
19 04
20
21
22
23

platí od 28. 6. 2004
x: na znamení
#: na znamení od 20 do 4 hod.

368368

Odjezdy autobusů ze zastávky 
Ládví do zastávky Ďáblice

min Zastávka Hod. Pracovní den So a Ne

0 Ládví 0
1 ·tûpniãná 1
3 Sídli‰tû ëáblice 2
4 ëáblick˘ hfibitov 3
6 Kvûtnová 4
7 Libûchovská (#) 5 20A

8 U SpojÛ 6 40A

9 Na ·tamberku (#) 7
10 Kokofiínská 8
12 ëáblice 9
13 Skládka ëáblice (x) 10 00A

15 Bfiezinûves 11
16 Na Boleslavce 12 50
17 Bofianovice, rozc. 13
19 Líbeznice, I 14 35
21 Líbeznice, ‰kola 15
22 Líbeznice, II 16

17
18 15A

32 Pfiedboj 19 55A

20
21
22
23

platí od 28. 6. 2004
x: na znamení
#: na znamení od 20 do 4 hod.
A: nejede pfies zastávky Líbeznice, ‰kola a Líbeznice, II

368368

➫ stanicí Ďáblice se rozumí zastávka na křižovatce ulic Ďáblická, Kostelecká a U Parkánu převzato z www.idos.cz


