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Naše městská část se poměrně rych-
le rozrůstá a s novými domky a domy 
samozřejmě přibývá i počet zdejších 
občanů. Aktuální údaj hovoří o cca 
400 obyvatelích.

Již v minulém roce radní uvažovali 
o uspořádání neformálního setkání 
s novými občany Ďáblic. Cílem bylo 
nejen poznat se navzájem, ale přede-
vším se dozvědět, jak vnímají život 
v Ďáblicích, co je eventuelně trápí 
a případně jim s problémy pomoci.

Termín této schůzky byl určen na 
17. ledna 2005 a pozvánky byly vho-
zeny do nových schránek. Byli jsme 
pak opravdu velice příjemně překva-
peni, když se v atriu základní školy, 
v jídelně, sešla poměrně početná sku-
pina pozvaných. Potěšilo nás to 
zvláště proto, že v některých měst-
ských částech byla při podobných 
akcích účast slabá, leckde nulová. 
Svědčí to o tom, že tu lidé mají zájem 
dostat informace a počet dotazů to 
jen potvrdil.

Frekventováno bylo téma skládky. 
Zaujalo nás, jak jsou mnozí přítomní 
fundovaně informováni o jejím provo-
zu a fungování. Rozhodně je to na 

místě, když se rozhodnou tady žít a in-
vestovat do nového bydlení.

Diskutovalo se také o dětských hřiš-
tích, sportovních i kulturních aktivi-
tách, o školství, dopravní situaci a ne-
málo otázek padlo i od nájemníků 
nových bytových domů, spravovaných 
Magistrátem hl. m. Prahy.

Mohu nyní odpovědět na dotaz, tý-
kající se konkrétně důvodu nezprovoz-
nění pevných telefonů v nové lokalitě 
„ Šenovská I“ ( zhotovitel společnost 
Central – Group ).

Jak jsem si ověřila, firma řádně kom-
pletně zasíťovala zmíněnou lokalitu 
a dílo bylo již smluvně předáno Teleco-
mu. Ten by měl nyní bez větších průta-
hů reagovat na žádosti jednotlivých 
majitelů rodinných domů a řešit připo-
jení linek. Je proto nutné, aby zájemci 
o tuto službu žádali přímo Telecom.

Zdánlivě prozaický problém z byto-
vého domu v ul. Osinalické, který spo-
číval v nedostatečném počtu odpado-
vých kontejnerů, je dle vyjádření 
správcovské firmy Acton už minulostí.
Méně jsme již uspěli při řešení poža-
davku, který zazněl od nájemníků téhož 
domu a týkal se absence prostor, urče-

ných na ukládání kočárků, jízdních kol 
a dalších nezbytností, které pochopitel-
ně v menších bytech zabírají místo.

Vzhledem k faktu, že projekt domu 
s touto potřebou místa nepočítal 
a stavba je v záruční lhůtě, nedá se 
prozatím v této věci nic dělat. Věříme 
však, že se v budoucnu i toto vyřeší ke 
spokojenosti uživatelů bytů.

Shrnu – li průběh společně stráve-
ného času, bylo to určitě příjemné 
a podnětné setkání a máme v plánu ho 
zopakovat, aby bylo možné v této vol-
né diskusi pokračovat.

Danuše Ševčíková, starostka

Setkání s novými občany Ďáblic

■ Nedávno jste dovršil obdivuhodných 85 roků. 
Jsem také dávný ročník z poloviny dvacátých let minu-
lého století a proto mi dovolte se zeptat, s jakými pocity 
jste prožíval tento významný den Vašeho života?

Na mém životním jubileu, kterého jsem se nedáv-
no dožil, má samozřejmě hlavní podíl moje rodina 
a celé její zázemí. Jsem už 12 let vdovcem a tak 
jsem se musel naučit starat se částečně sám o sebe. 
Vařím nejraději guláš a peču si bůček.

Narodil jsem se v Praze na Letné, kde jsem rov-
něž chodil do školy. Od pěti let jsem cvičil v Sokole 
v Bubenči a zúčastnil jsem se tří sokolských sletů. 
Sportem jsem se pak při zaměstnání zabýval celý 
život. Celkem 35 let jsem pracoval v obchodním 
domě Brouk a Babka, později Prior Letná. Za války 
jsem byl 3 roky totálně nasazen a po roce 1948 jsem 

strávil 12 let v Avii na montáži leta-
del. Poté jsem se na Letnou vrátil 

a ve sportovním oddělení jsem 
působil jako vedoucí až do 
svých 64 let. 

Závodně jsem se věnoval vo-
lejbalu a v zimě lyžování. Jen za 

II. světové války, když nám Něm-
ci sebrali lyže pro „Wehr-

macht“, jsme hráli hokej. 

Naposledy jsem byl na lyžích v Ďáblickém háji v 75 
letech.

I ve svém věku nyní „sportuji“- baví mne šachy, 
které chodím pravidelně hrát do Hospody U krále 
Holce. Letošní 10. ročník Vánočního turnaje se mi 
podařilo vyhrát. 

■ Zajímalo by zřejmě nejen mne, který je s rodi-
nou Ďábličákem teprve 28 let, jak jste prožíval svůj 
život zejména ve vztahu k Ďáblicím?

Do Ďáblic jsem přišel v padesátých letech. Byla to 
vesnice jako každá jiná na okraji Prahy pod okresem 
Praha-sever ve Středočeském kraji. Ďáblice jsem si 
oblíbil pro jejich polohu a okolní přírodu. V té době 
jsem byl členem T.J. Avia Čakovice. V Ďáblicích 
tehdy volejbalový ani lyžařský oddíl nebyl.

■ Mohl byste posoudit změny, kterými prošly 
Ďáblice během Vašeho života zde?

Největší změny nastaly samozřejmě v životním pro-
středí a v dopravě. Ještě v padesátých létech byly dvě 
třetiny ulic a chodníků v obci hliněné nebo travnaté. Při 
cestě na autobus o nějaké louže či bláto po dešti nebyla 
nouze. Autobus MHD jezdil většinou z Kobylis a měl 
konečnou u restaurace „Na Růžku“. Po čase jezdil ve 
špičkách až do Avie, kde hodně Ďábličáků pracovalo. 
Dnes máme autobusové spojení z Ďáblic na všechny 
strany a za několik minut jízdy jsme u stanice metra.

V obci dříve o vodu nouze nebyla, protože každý 
měl na dvorku vlastní studnu. Bohužel většina z nich 
měla vodu závadnou. V Květnové ulici byla vybudo-
vána ze Seidlovy kolonie přípojka pražské pitné 
vody. Odběr vody byl však jen na dvou místech 
u ulice Ptáčnické a dole Na Štamberku.

Kanalizaci jsme měli jenom povrchovou a to ještě 
pouze v ulicích se spádem. Jak se modernizovaly 
domácnosti, budovalo se sociální příslušenství a tak 
zase vznikaly žumpy. Ty se pak vyvážely fekálními 
vozy. Současně mizely záchodky a různé „kadibud-
ky“ na dvorcích. 

Dnes je po celé obci zaveden vodovod a máme 
splaškovou a dešťovou kanalizaci. Dřívější žumpy se 
zase zrušily a odpadl odvoz fekálií.

Dále z ulic zmizela řada různých sloupů od elek-
trického a telefonního vedení a místního rozhlasu. 
Veškeré inženýrské sítě máme pěkně uloženy v zemi.

Na konec jsem si nechal plyn. Po jeho zavedení 
do všech domácností, kde se hlavně používá na vy-
tápění, se přestala užívat tuhá paliva, která dříve vel-
mi zamořovala ďáblické ovzduší.

I když se v Ďáblicích špatně nežilo, žijeme nyní 
pohodlněji, ubylo nám dost práce. Na druhé straně 
ale zase musíme sáhnout hlouběji do peněženky. Ale 
stojí to za to!

■ Přeji Vám nejen za sebe vše nejlepší a hlavně 
co nejvíce zdraví do dalších let!

Ptal se Jan Kolář

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Václav Hospodský

Případ z počátku měsíce ledna letoš-
ního roku o loupežném přepadení starší 
ženy v tunelu pod vrchem Vítkov svěd-
čí o stále aktuálním tématu tohoto dru-
hu trestné činnosti, jenž v posledních 
patnácti letech zaznamenal dle policej-
ních statistik takřka pětinásobný růst.

Nebezpečnost této trestné činnosti 
není spatřována pouze v násilí, které je 
jedním ze zákonných znaků, ale též 
skutečnost, že zde pachatel útočí na 

základní práva člověka, jimiž je osobní 
svoboda a lidská důstojnost.

I tento případ je dokladem faktu, že 
pachatel loupežného přepadení zpravi-
dla bývá silně sociálně narušenou 
osobností, vyznačující se agresí a bez-
citností. Vždyť i tentokrát došlo k od-
cizení jen velmi malé finanční hoto-
vosti a dalších předmětů denní potřeby, 
pro pachatele takřka bezcenných. 

Pokračování na str. 4 8

I loupežným přepadením  
se dá částečně předcházet
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V minulém čísle Ďáblického zpravo-
daje paní starostka informovala o všech 
větších akcích , které by se v roce 2005 
měly realizovat v naší městské části – 
především o výstavbě hospodářského 
zázemí mateřské školky a výstavbě ob-
jektů na budoucím náměstí.

Protože se domníváme, že občané 
by měli dostávat co nejvíce informací, 
aby se zamezilo i případným dohadům 
a fámám, chtěl bych vás stručně infor-
movat o několika problémech, které 
v naší městské části musíme řešit, ale 
které patří spíše do kategorie „všed-
ních“ či „operativních“.

Konec minulého roku byl charakteris-
tický tím, že téměř denně občané nahla-
šovali ztráty krytů kanálových vpustí. 
V době od 6. listopadu do konce prosince 
se ztratilo celkem 16 krytů kanálových 
vpustí a to v ulicích Zákupská, Čenkov-
ská, Ptáčnická, Osinalická, Kučerová, 
Květnová a Mannerova. Obci tím vznikla 
škoda nejméně za 32 tisíc Kč, protože 
z důvodů bezpečnosti bylo nutno zcizené 
kryty okamžitě doplnit. Ani jejich dopl-
nění nebylo jednoduché, neboť se v té 
době ztrácely kryty i v jiných částech 
Prahy a výrobce krytů nestačil pokrýt 
okamžitou zvýšenou poptávku. Nové 
kryty již nejsou litinové, ale z recyklova-
ného plastu, což by mělo pro příště odra-
dit i „ sběrače“ kovového odpadu.

Městská část samozřejmě podala 
trestní oznámení na neznámého pa-
chatele a podle poslední zprávy policie 
byl údajně pachatel zjištěn. Samozřej-
mě budeme tuto kauzu dále sledovat 
a k případné žalobě se připojíme.

Policie ČR provedla v lednu kontro-
lu dopravního značení v naší městské 
části. Z protokolu vyplynula nutnost 
doplnit dopravní značky charakteru 
„obytná zóna“ v ul. Liběchovská, dále 

pak opravit na všech značkách „obyt-
ná zóna“ snížení rychlosti ze 40 km/h 
na 30 km/h a některé zkorodované či 
špatně čitelné značky v obci vyměnit.

Protokol řešil i časté stížnosti řidičů 
na obtížnou průjezdnost ulice Hřen-
ská. V měsíci lednu zde parkovalo až 
12 automobilů zároveň, počínaje taha-
čem u ulice Květnová a konče Avií pi-
vovaru Eggenberg ( navíc v protismě-
ru) u ulici Zákupská. Situaci řešila 
Městská policie a posléze i Policie ČR 
bez úspěchu a jediným výsledkem 
bylo doporučení instalovat dopravní 
značku „Zákaz zastavení“. Toto dopo-
ručení bylo odborem dopravy Prahy 8 
akceptováno a tak TSK by měla tuto 
značku instalovat v nejbližší době.

Na rozdíl od ulice Hřenská se nedaří 
„přesvědčit“ odbor dopravy a Policii 
ČR o nutnosti omezit rychlost v ulici 
Šenovská. Přes opakovanou žádost 
ohledně řešení dopravní situace je 
i nadále stanovisko obou jmenovaných 
orgánů negativní.

Nemáme však jen problémy s dopra-
vou v obci, „stavební“ problémy máme 
také v naší základní škole. Každý ná-
vštěvník školy si jistě povšiml zatékání 
v části střechy atria jídelny, sportovci 
poukazují na nemožnost se vysprcho-
vat v koupelně u tělocvičny atd. Po té-
měř dvouletém jednání ohledně odstra-
nění závad ze stavby ZŠ se společností 
SAPROS se snad nyní na základě zna-
leckého posudku a návrhu na poslední 
možnost mimosoudního dořešení závad 
„ledy hnuly“ a společnost SAPROS 
prokazatelné závady odstraní.

Z dalších „všedních“ problémů 
bych chtěl jmenovat např. řešení sta-
ticky narušené části podlahy v prosto-
ru po bývalém řeznictví v objektu čp. 
399 na Ďáblické ulici (kde by se měla 

pošta rozrůst o další přepážky), demo-
lici kůlen u objektu čp. 160 ( akcíz), 
vlhkost v objektu čp. 66 atd. 

Je těchto problémů opravdu hodně. 
Z nich jsem si vybral do tohoto pří-
spěvku na závěr dvě stížnosti občanů, 
které přímo souvisí se současným roč-
ním obdobím.

Letošní zima byla prozatím dost 
skoupá na sníh (což už neplatí pro ko-
nec února - pozn. redaktora). Přesto se 
domníváme, že občané oprávněně po-
ukazují na skutečnost, že někteří maji-
telé přilehlých nemovitostí neuklízí 
z chodníků sníh. Chceme proto připo-
menout, že tato povinnost vyplývá ze 
zákona č. 13/97 Sb. o pozemních ko-
munikacích a dále v podmínkách Hl. 
m. Prahy i z vyhlášky č. 8/1980 NVP 
o čistotě na území Hl. m. Prahy.

Druhý problém se pak týká čistoty 
ovzduší. Všichni jsme byli nadšeni, 
když jsme mohli naše staré uhelné kot-
le nahradit plynovými. Pochvalovali 
jsme si , jak se ovzduší v Ďáblicích 
v zimním období zlepšilo. Nyní s pře-

kvapením zjišťujeme, že nám opět 
kdosi vzduch znečisťuje. A k tomu ješ-
tě navíc často nepoužívá standardní 
tuhá paliva, ale zřejmě pod kotlem 
nebo v kamnech spaluje i různé plasty, 
olejem znečistěné hadry apod.

Na upozornění občanů odpovídáme, 
že to bohužel není zakázané ( samo-
zřejmě kromě těch plastů a oleje), 
a tak apelujeme na tyto znečišťovatele 
ovzduší, které většinou všechny jme-
novitě známe, aby zvážili své počínání 
a nekazili nám životní prostředí. Požá-
dali jsme o pomoc i komisi životního 
prostředí, a to v oblasti prevence, ale 
i o provedení namátkových kontrol.

O „všedních problémech“ by bylo 
možno psát prakticky neomezeně. 
Můžete namítnout, že proto jsou pra-
covníci na radnici, aby je řešili. Samo-
zřejmě máte pravdu. Chtěl jsem vás, 
jak jsem uvedl v úvodu tohoto příspěv-
ku, o nich jen informovat.

Takže o některých dalších problé-
mech snad příště.

Ing. Jaroslav Černý, místostarosta

Všední problémy „radnice“

ÚŘAD MČ

Sdělujeme občanům Městské části 
Praha-Ďáblice, kteří platili poplatek za 

odvoz komunálního odpadu za 2. pololetí 
roku 2004 složenkou, že od 1. 3. 2005 do 
30. 4. 2005 mohou uplatnit nárok na příspě-
vek v pokladně ÚMČ.

Příspěvek bude vyplacen po předložení do-
kladů o úhradě poplatku za rok 2004 a občan-
ského průkazu k ověření trvalého pobytu. Vý-
plata bude zajišťována v úředních dnech, tedy 

v pondělí a ve středu.
Občanům v bytových domech bude příspě-

vek poskytnut v rámci vyúčtování služeb za pří-
slušné období prostřednictvím vlastníka domu 

nebo pověřeného správce, který nárok uplatní 
rovněž předložením příslušných dokladů.

Finanční odbor ÚMČ

Odvoz komunálního 
odpadu

Z programu 47. a 48. jednání 
Rady MČ Praha–Ďáblice vybírá-
me pro informaci občanů některé 
nejdůležitější body, které byly pro-
jednány.

 Rada:
•  Vzala na vědomí výpověď p. Baro-

cha z nájemní smlouvy na nebytové 
prostory v ulici Ďáblická 339.

•  Souhlasila s vypsáním výběrového 
řízení na pronájem těchto prostor 
zájemci, který nabídne nejvyšší ná-
jem za m2/rok.

•  Souhlasila se zapojením rezervního 
fondu ZŠ na úhradu faktur v hod-
notě 94 034 Kč, vystavené na zho-
tovení ochrany budovy proti poško-
zování omítky ptáky a v hodnotě  
50 000 Kč, vystavené na zálohu na 
pobyt žáků v Jánských Lázních 
v rámci lyžařského kurzu.

•  Vzala na vědomí a souhlasila s roz-
hodnutím ředitelky ZŠ Mgr. Bu-
lirschové stanovit, v souladu se záko-
nem č. 561/2004 Sb., výši úplaty 
(školkovné) od 1. 1. 2005 na 500 Kč.

•  Rada projednala návrhy komise, 
jmenované k přípravě projektů na 
získání dotací z fondů EU na JPD2 
(Jednotný programový dokument 
pro cíl 2) a stanovila následující pri-
ority: 1. Kulturní a sportovní areál 
„U krále Holce“; 2. Sportovní areál 
TJ Ďáblice a postup – starostka 
osloví prostřednictvím arch. Havrdy 
(Hexnera) studenty architektury, 
aby zpracovali varianty řešení kom-
plexu „U krále Holce“. Rada poslé-
ze rozhodne, které varianty se před-
loží zastupitelstvu ke schválení 
a vybere architekta na vypracování 
projektové dokumentace ke schvá-
lené variantě, která bude podkladem 
provedení akce a k žádosti o dotaci.
•  Vzala na vědomí doporučení od-

boru občansko-správních agend 
HMP změnit původní návrh na po-
jmenování nových ulic a souhlasí, 
aby původně navržený název pro 
ul. Markvartickou byl změněn na 
ul. Zářijovou a název ul. Markvar-

tická byl využit pro nově vzniklou 
ulici v lokalitě “Šenovská II.”.

•  Souhlasila s návrhem vlastníků po-
zemku v k.ú. Ďáblice na pořízení 
změny ÚP HMP, týkající se:

 a/  pozemku p.č. 587/55, který je 
z větší části ve funkčním zařaze-
ní PP (parky a parkové úpravy), 
z menší části ve VVX (bez bližší 
specifikace) a OV (čistě obytné),

 b/  pozemku p.č. 586/5, který je ve 
funkčním zařazení OC (čistě 
obytné),

 c/  oba předmětné pozemky změnit 
na SVO (obchodu a služeb).

•  Navrhuje udělit výjimku z pravidel 
pro vyplácení příspěvku na pobyt 
ve škole v přírodě žákům, jejichž 
rodiče jsou cizí státní příslušníci, 
nemají trvalý pobyt v Ďáblicích 
z důvodu opožděné kolaudace. 
U případů opožděné kolaudace 
musí být doplněno prohlášení o bu-
doucím trvalém pobytu, který bude 
do konce roku 2005 ověřen. Ostatní 
žádosti musí být dle bodu 5/ kritérií 
posouzeny komisemi a případně 
kontrolním výborem.

•  Schválila poskytnutí finančního
daru ve výši 20 000 Kč hudebnímu 
sdružení Ďáblík na podporu a roz-
voj jeho činnosti.

•  Souhlasí s poskytnutím finančního
daru ve výši 20 000 Kč Myslivecké-
mu sdružení Ďáblice na podporu 
zájmové činnosti a na provoz 
a údržbu klubovny.

•  Projednala žádost p. Fialy o pro-
dloužení lhůty dokončení půdní ve-
stavby v bytovém domě čp. 160 
„akcíz“, a navrhuje uzavřít dodatek 
č. 2 ke smlouvě a v něm akceptovat 
prodloužení lhůty - nejpozději do 
31. 12. 2005. 

•  Projednala žádost o poskytnutí finanč-
ní výpomoci Léčebně dlouhodobě 
nemocných v Bohnicích, kde pobývá 
několik Ďáblických občanů. Rada na-
vrhuje návštěvu soc. komise a poté 
nemá námitek s poskytnutím daru.

Zpracoval tajemník ÚMČ

O čem se radí radní

Rada MČ Ďáblice ve spolupráci 
s komisí životního prostředí objednala 
a nabízí zdarma dodání kameninových 
truhlíků pro zájemce z řad našich ob-
čanů, kteří by je chtěli před svým do-
mem na vlastní náklady osázet květi-
nami a pečovat o ně. 

Podmínkou dodání truhlíku je šíře 
chodníku před domem minimálně 1,5 m 
a dále pak podání žádosti v této věci na 
Úřad městské části v Ďáblicích s uve-
dením počtu požadovaných truhlíků.

Za komisi životního prostředí  
Taťjana Dohnalová

Další možnost zkrášlení  
našich ulic – připojíte se?
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Snad každý z nás si někdy vylezl na 
strom… na jablka, na hrušky, jen tak 
pro radost… určitá skupina lidí však 
lezení po stromech povýšila na umění 
a dalo by se říci i na vědu. Říká se jim 
stromolezci. Jak se od normálního člo-
věka, lezoucího po stromech, stromo-
lezec liší, mi vysvětlil můj bratr, Filip 
Adámek. Filip je v současné době stu-
dentem posledního ročníku vyšší od-
borné školy zahradnické v Mělníce, 
obor zahradní a krajinná tvorba, a od 
roku 2003 se aktivně věnuje stromole-
zení. Absolvoval několik kurzů a je 
stromolezcem se všemi potřebnými 
zkouškami a oprávněními k této zají-
mavé a netradiční práci, která je úzce 
spjata s oborem, který studuje. 

Stromolezení není, jak už bylo na-
stíněno v úvodu, pouze lezení po stro-
mě, ale jedná se o práci, při které spe-
ciálné vyškolený pracovník provádí 
různé druhy řezů, bezpečnostní vazby, 
a v případě nutnosti také kácení stro-
mů za použití lana a dalších speciál-
ních pomůcek – říká se jim arboristi. 
Arboristi používají výškových lezec-
kých technik tak, aby mohli bezpečně 
provádět odborné zásahy v korunách 
stromů. Odborná literatura nich říká: 
Posláním stromolezce je ošetřovat 
stromy ve veřejné i soukromé zeleni se 
záměrem udržet je zdravé a ve stavu 
provozní bezpečnosti. Toto činí na zá-
kladě arboristických znalostí a záro-
veň bere v potaz zájmy ochrany příro-
dy a životního prostředí a nařízení, 
dotýkající se bezpečnosti práce. 

Péče o stromy vyžaduje důkladné 
a vysoce kvalifikované vzdělání a od-
borné školení s obzvláštním zřetelem 
na bezpečnost práce; zahrnuje výsad-
bu, sledování a péči o stromy v širším 
slova smyslu. 

První zárodky stromolezectví se 
objevují ve Velké Británii na přelomu 
17. a 18. stol., kdy tamní zahradníci 
pomocí žebříků odstraňovali větve za-
sahující do cest. Později začali použí-
vat i konopná lana, na která se navazo-
vali z důvodu bezpečnosti. V roce 
1924 vzniká ve Spojených státech The 
National Shade Tree Conference 
(NSTC) – společnost, zabývající se 
vědeckým zkoumáním života stromů 
a vzděláváním odborné veřejnosti. 
Později tato společnost ještě několi-
krát změnila své jméno a nyní existuje 
pod názvem International Society of 

Arboriculture (ISA). V současné době 
je to největší světová organizace, vě-
nující se šíření nejmodernějších po-
znatků v péči o dřeviny. V České re-
publice vznikla v únoru 1990 
Společnost pro Zahradní a Krajinář-
skou Tvorbu (SZKT). Ta se zabývá 
odbornými školeními, konferencemi 
a podobně. Další u nás velmi důležitá 
organizace je Schola Arboricultura, 
která mimo jiného nabízí také odbor-
ný stromolezecký kurz. 

Několik nejlepších stromolezců jste 
mohli před nedávnou dobou vidět ve 
Stromovce, kde se loni v září konal již 
čtvrtý ročník mistrovství České repub-
liky ve stromolezení. Soutěžilo se 
v disciplínách jako práce v koruně, zá-
chrana zraněného, instalace lana do 
koruny, výstup po větvích a jištěný 
šplh. Strom byl předem na klání při-
praven, pročištěn od suchých větví 
a za každou zlomenou větvičku pak 
soutěžícím hrozila diskvalifikace.

Školený stromolezec se musí vyznat 
nejen v bezpečném lezení po stro-
mech, ale musí také mnoho vědět 
o stromech – znát škůdce i způsob 
péče o stromy. Musí mít veškeré teore-
tické znalosti fyziologie stromů, prak-
ticky je takovým lékařem nemocných 
stromů. Nejen, že 
musí rozpoznat, že 
strom není v po-
řádku, ale musí 
také vědět, jak za-
sáhnout. Stromo-
lezci často pracují 
v městském pro-
středí, kde je ne-
dostatek potřebné-
ho prostoru. 
Například při ká-
cení není většinou 
možné pokácet 
strom v celku, ale 
musí se seřezávat 
po malých částech, 

které se pomocí kladek a jiných po-
mocných prvků spouštějí na zem. 

Práce stromolezce však nespočívá 
jen v ošetřování starých stromů. Dů-
ležité je pečovat o stromy už od vysa-
zení. V průběhu dospívání stromu je 
velmi důležité provádět takzvaný vý-
chovný řez a zvláště u některých dru-
hů stromů, jako je například lípa, kte-
rá jen obtížně udržuje rovný růst. 
Velmi často vytváří úzká větvení 
a mnohokmenné formy, u kterých 
v budoucnu dochází k vývinu takzva-
ných tlakových větvení, která jsou 
velmi náchylná k rozlomení. Výchov-
ný nebo zdravotní řez by se tedy měl 
postarat o správné zformování koruny 
stromu. Je velmi důležité provádět ho 
včas, aby nebylo nutné později od-
straňovat velké průměry větví. Prová-
dí se také takzvaný bezpečnostní řez. 
Spočívá v odřezávání suchých větví, 
které ohrožují provozní bezpečnost 
v okolí - např. nalomené větve po 
vichřici, silně napadené větve dřevo-
kaznými houbami a podobně. Tento 
řez většinou přichází do úvahy od 
středního věku stromu, v případě náh-
lého nebezpečí i dříve. 

U stromů silně napadených různými 
chorobami, snižujícími bezpečnost 

stromu, přichází 
v úvahu kácení. 
Vzhledem k tomu, 
že se kácení prová-
dí většinou v měst-
ském prostředí, 
používá se větši-
nou dříve zmíněná 
technika postup-
ného kácení. Tako-
vé kácení vyžaduje 
zkušenosti a velmi 
dobrou znalost po-
užívaných technik. 
Při takovém káce-
ní se stromolezec 
pohybuje po stro-

mě s motorovou pilou a je proto třeba 
věnovat maximální pozornost bezpeč-
nosti práce. 

Nejkrásnější prací stromolezce je 
o stromy chránit a nikoli jim ubližovat 
třeba nevhodným nebo neodborným 

řezáním. Veškerá práce se stromem 
musí být prováděna citlivě a promyš-
leně. Jak může dopadnout takový ne-
citlivý řez bez následné péče mohou 
občané vidět např. na ďáblickém Ko-
níčkově náměstí. Se stromy je to jako 
s lidmi, i ony potřebují po „lékař-
ském“ zákroku dobrou následnou 
péči, která hraje pro dlouhodobé pře-
žití stromu po takovém šoku nepostra-
datelnou funkci.

Tereza Adámková ve 
spolupráci s Filipem Adámkem

Stromolezení není jen lezení po stromech

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Na den 22. prosince 2004 byla pro žáky naší školy při-
pravena beseda o Keni a o tom, jak žije náš adoptovaný 
kamarád Samuel. A co si žáci zapamatovali?

Samuel se narodil roku 1989 na ostrově Rusinga Island. 
Jeho příjmení Odhiambo svým začátečním písmenem vyja-
dřuje, že je to chlapec. Příjmení dívky by bylo Adhiambo. 
Příjmení není po rodičích, ale podle situace, kdy se dítě 
narodilo (ráno, večer, když pršelo apod.).

Bydlí v chudinské čtvrti, které se říká slam. Ve slamech 
jsou malá obydlí, postavená z plechu nebo hlíny a dřeva. Je 
to totiž nejlevnější stavební materiál. S hliněnými obydlími 
jsou ale problémy v období dešťů. I za toto bydlení se platí 
nájem – za pozemek, na kterém obydlí stojí. Ve slamech 
neexistuje kanalizace, není zavedena elektřina, je nedosta-
tek pitné vody a nefunguje odvoz odpadků.

V obydlí je stůl, jedna postel pro několik lidí, spí se na 
matracích na zemi. Přestože jsou všichni velmi chudí, v do-
mech je vždy čisto, najde se i místo pro vyšívanou dečku. Ani 
oblečení nemají ve velkém množství, a tak každý den musí 
prát. Bohužel na praní, mytí a pití používají vodu z jezera, 
a tak trpí neustále záněty zažívacího ústrojí.

Když se narodí malé miminko, jeho barva pleti je stejná 
jako u nás. Teprve během několika dní postupně tmavne, 
pigment jejich pleti je různých odstínů (od světle hnědé až 
skoro po černou). V rodinách bývá hodně dětí, některé 
umírají.

Většina mužů na ostrově se zabývá rybolovem, ženy se 
starají o domácnost nebo ryby prodávají. Protože jsou oby-
vatelé ostrova chudí, nemají peníze na to, aby si koupili 

mrazící auto, a tak ryby prodávají těm, co auto mají, velmi 
pod cenou.

Do školy chodí děti od 6 let. V té době již musí ovládat 
angličtinu. Ta je totiž jejich vyučovacím jazykem. Za 
možnost vzdělávání jsou velmi vděční, ne každému dítěti 
je umožněno. Ve škole sedí v jedné lavici 5 až 6 dětí. Děti 
jsou pohybově nadané, pěkně zpívají, ale neumí kreslit, 
protože pro kreslení nemají pomůcky. Chlapci rádi hrají 
fotbal. Malé dívky se starají o mladší sourozence. Střední 
školy jsou všeobecného zaměření, ale dostupné jen těm, 
kteří na to mají finance.

Lékařská péče je nedostupná. Lidé umírají na běžné ne-
moci. Například jeden chlapec oslepl jen proto, že neměl 
léčený zánět spojivek. Častou smrtelnou nemocí je i AIDS 
a malárie.

Snídají čaj. Když je dobře, mají čaj a chléb. Za celý den 
mají jen jedno jídlo, a to večeři. Někdy ani to ne. Jedí kuku-
řičnou hmotu (něco mezi chlebem a kaší), někdy kousek 
masa, často zeleninu podobnou špenátu, jejíž název v pře-
kladu znamená „vydržíš celý týden“. Před jídlem si pečlivě 
myjí ruce, jedí totiž rukama.

V každé vesničce, i té nejmenší, je kostel. Na ostrově se 
bojí hrochů – hroši ničí úrodu na polích.

Přednáška byla spojena s promítáním záběrů natočených 
v Keni. Byla velmi zajímavá. V tu chvíli byl každý z nás 
šťastný, že nám nic neschází. Samuelovi uděláme radost 
a pošleme dárek. Kopací míč a pastelky s penálem.

 Postřehy žáků zpracovala  
J. Jelínková, učitelka ZŠ.

Co víme nového o Samuelovi?
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Chtělo by se mi napsat, že jaro už 
klepe na dveře, ale počet kašlajících 
a smrkajících občanů, které přivádí 

do Obecního domu návštěva paní 
doktorky, mi za pravdu nedává. 
Avšak zima i nemoci mají také svůj 
konec. Proto mě napadá, že při té po-
slední návštěvě u paní doktorky nebo 
v lékárně, mohou vaše kroky zamířit 
do společenské místnosti Diakonie. 
Tam je do 11. března instalovaná vý-
stava drobné grafiky a akrylových
obrazů ďáblického rodáka, akade-
mického malíře Karla Sládka. Po 
velkých samostatných výstavách 
v mnoha zemích Evropy i za oceá-
nem a po účasti na nespočetných vý-
stavách kolektivních, můžeme malou 
ukázku jeho tvorby shlédnout i my. 
Navíc máme od autora příslib, že na 
závěr jeho výstavy můžeme počítat 
s osobním neformálním setkáním, 
při kterém by nám pověděl něco 
o výtvarné tvorbě.

Druhé pozvání je na výstavu, jejíž 
vernisáž se uskuteční v jídelně Diako-
nie v úterý 15. března v 19 hodin. Vit-

ráže, drátkování, košíky a další drob-
nosti, ohlašující blížící se jaro, bude 
vystavovat skupina dívek a žen, tvoří-
cích sobě i jiným pro radost.

Na závěr ještě připojuji informaci, 
která se týká pravidelné sbírky šatstva 
a věcí z domácností, určených pro lidi 
v nouzi. 

Termín sbírky je stanoven na pátek 
8. dubna, jako vždy v čase od 14 do 18 
hodin odpoledne.

Dodejme, že tyto akce jsou součástí 
sociálního projektu, spolufinancova-
ného z prostředků EU Phare.

Lydie Veselá

8 Pokračování ze str. 1
I přes výrazné zlepšení vztahu poli-

cie a veřejnosti je třeba i nadále využít 
značné kriminální citlivosti občanů 
k násilné trestné činnosti a rozvíjet 
preventivní programy především v ob-
lasti situační prevence k posílení zna-
lostí občanů o možnostech předcháze-
ní tomu, kdy se z člověka najednou 
stane oběť. 

Je třeba mít na paměti různorodost 
přípravy i způsobů páchání loupež-
ných přepadení, kdy pachatelé mnoh-
dy vyhledávají vhodné podmínky pro 
své činy, tipují oběti, připravují nástro-
je či naopak jednají bez přípravy v kte-
roukoliv denní i noční dobu.

Vždy je tedy třeba si uvědomovat, 
že i samo chování občanů je jedním 
z důvodů, proč se následně stávají 
oběťmi trestné činnosti. Je to přede-
vším nevhodné upoutání pozornosti 
zdržováním se na odlehlých místech 
nebo lehkovážné a neskrývané naklá-
dání s finanční hotovostí.

O dalších možnostech ochrany 
a obrany se s námi podělí JUDr. To-
máš Koníček, pracovník ministerstva 
vnitra, který se prevencí zabývá dlou-
há léta.

Základem je nevyvolávat u potenci-
álních pachatelů svým vlastním cho-
váním podnět k trestné činnosti; tedy:
•  Vyhýbat se temným zákoutím, od-

lehlým uličkám, nepřehledným par-
kům či nedostatečně osvětleným 
prostorám. Využívat především mís-
ta, kde se zdržuje dostatek lidí.

•  Při nutném návratu v pozdních ve-
černích či nočních hodinách ze za-
městnání, z divadla nebo z návštěvy 
u známých by měly, zejména ženy 
a dívky, mít doprovod.

•  Opatrnost je také prevencí.
•  Při přímém ohrožení se snažte zacho-

vat klid, zhodnoťte si situaci. K od-
vrácení útočníka je možné využít 
i osobní ochranné prostředky – osob-
ní alarmy, paralyzéry. Manipulaci 
s uvedenými prostředky si předem 
nacvičte.

•  Neustále věnujte pozornost svým 
osobním dokladům, cennostem, ka-
belce či tašce. 

•  Nechlubte se svými majetkovými po-
měry. 

•  Pokud vidíte, že někdo jiný potřebuje 
pomoc, neváhejte a podle svých vě-
kových a zdravotních dispozic po-
možte; nikdy nevíte, kdy budete tře-
ba příště potřebovat pomoc právě vy. 
Pomocí může být i to, že přivoláte 
odbornou pomoc (Policie ČR 158, 
obecní policie 156, z mobilu 112) 
a že budete nápomocni svědectvím 
o loupežném přepadení orgánům 
činným v trestním řízení.

•  Každé, byť jen podezření, oznamte 
policejním orgánům, můžete tím za-
chránit příští potenciální oběť. 

•  Nikde na světě se policie neobejde 
bez aktivní spolupráce s veřejností, 
a proto jí důvěřujte.

pprap. Bibiana Fuchsová,  
PIS OŘP Praha III., (tel. 974 858 207)

Již se pomalu stává tradicí, že o Ve-
likonocích se v naší obci koná 
velikonoční výstava, spojená se soutěží 
o nejkrásnější ďáblickou kraslici. 
Nejinak tomu bude i v letošním roce. 
Vyzýváme všechny šikovné občany 
(a hlavně občanky) Ďáblic od dětí až 
po seniory, aby se přišli pochlubit se 
svými výtvory. Slibujeme jim, že jejich 
kraslice budou spolu s ostatními vysta-
veny na velikonoční  výstavě, otevřené 
pro širokou veřejnost v základní škole 
a že ty nejkrásnější budou odměněny 
věcnými cenami. Porota vybere vítěz-
né práce v pátek 18. března. Sběr kras-
lic: 14. až 17. 3. 2005, budova ZŠ, 
pí. učitelka Jelínková a mateřská škola 
(veškerý pedagogický personál). Vý-
stava bude otevřena:  19. 3. až 23. 3. 
2003 odpoledne do 17 hodin.

Zve Školská a kulturní komise

Ďáblická kraslice 2005 Co si můžeme 
nového přečíst
V naší místní knihovně přibyly 

v listopadu a prosinci 2004 tyto 
knižní přírůstky:

Anderson D. A. - Otcové prstenu
Busolo S. - Vertikální peklo

Cílek R. - Dokonáno jest
Cole M. -  Nejtemnější obavy

Crichton M. - Cesty
Deaver J. - Zahrada bestií

Denver H. -  Adopce
Vrubová Z. - Dvě dámy v tísni

Freche’s J. - Nebeští koně
Freche’s J. - Hedvábná císařovna

Forsyth F. - Žádné stopy
Grisham J. - Trenér

Hassel S. - Monte Cassino
Howard L. - Už neplač
Christie A. - Nemesis

Hyder M. - Tokio
Kellerman J. - Terapie

Kleypas L. - Tajná láska
Mandlová A. - Dneska se už tomu směju

Maurier D. - Zlatý hrad
Nálepková T. - Zabít draka

Nollová I. - Lékárnice
Pilcher R. - Začít znovu
Peters E. - Děti bouře

Roberts N. - Prvorozená
Rohál R. - Svůdníci a milovníci

Smith W. - Zlatokopové
Smith W. - Oko tygra

Steel D. - Strážný anděl
Salivarová Z. - Setkání v Praze

Stýblová V. - Benjamín
Váňová M. - Sestra a sestřička

Woodová B. - Hvězda Babylonu
Ivana Midlochová, knihovnice

I loupežným přepadením  
se dá částečně předcházet
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Několik pozvání do Diakonie
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PRODANÁ NEVĚSTA,  
NÁRODNÍ DIVADLO

Byli jsme na předpremiéře Prodané 
nevěsty od Bedřicha Smetany v Národ-
ním divadle. Byl jsem tam poprvé a moc 
se mi tam líbilo. Seděli jsme hodně naho-
ře, bylo dobře vidět. Hudba se mi líbila, 
ale bylo špatně slyšet a nerozuměl jsem 
slovům. Šimon Smrček

Bylo to moc krásné. Měla jsem strach, 
že z takové výšky spadnu, ale nespadla 
jsem. Moc krásné bylo, jak hráli a zpíva-
li. Líbila se mi hudba. Byla taková, že se 
to ani nedá popsat. Ještě mě pobavilo, jak 
sokolové a sokolky ze svých těl skládali 
číslice a srdíčko. Bylo to krásné, nikdy 
na to nezapomenu. Julie Moldovan

PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET  
DO SKANZENU  
V PŘEROVĚ NAD LABEM

Se školou jsme jeli na výlet do skanze-
nu a do Lysé nad Labem. Ve skanzenu 
bylo možno vidět výstavu různých řeme-
slných prací. Například jak se dříve peklo 
cukroví, jak si lidé vyráběli masky čertů 
a Mikulášů. S jakými nástroji pracovali 

(sekyra, pila, kosa atd.), v jakých obyd-
lích lidé dříve žili, jak byly místnosti za-
řízené. Že děti spávaly na peci, svítilo se 
svíčkami, pekl se chleba v peci a spousta 
jiných věcí. Nejvíc se mi však líbily ty 
útulné domky ze dřeva. Michal Janek

Líbila se mi zahrádka před staročes-
kou chalupou. V zahrádce pěstovali by-
linky. Naproti chalupě byla zvonička, 
když zemřel muž zvonilo se 3x, když 
žena 2x. Opodál byla menší chaloupka, 
kde se sušilo ovoce. Byl tam také ho-
lubník. Lucie Fialová

Ve skanzenu jsem obdivoval střechy 
baráčků. Zalíbila se mi škola, ale ta oslí 
lavice mi přinášela hrůzu. A ovšem chtěl 
bych spát na peci. Moc se mi zalíbil Bet-
lém, co jsem si koupil. Výlet se mi 
ohromně líbil. Tomáš Kratochvíl

Nejvíc mě zaujala škola. Říkali nám, 
co dělal pan učitel dětem, když ve škole 
zlobily. Když zlobily poprvé, dostaly 
pravítkem přes prsty. Podruhé musely 
držet na napřažených rukách rákosku. 
Potřetí už zlobivé děti posadil pan učitel 
do oslovské lavice a ostatní děti se mu 
smály. Bylo to poučné a už se těším na 
další výlet. Jakub Křemenák

Útržky ze slohových prací žáků IV.A

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
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CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

Nová oční ordinace a oční optika

Jsem spolu s rodinou obyvatelkou 
Ďáblic od roku 1998, ale znám tuto 
městskou část od konce 80. let, kdy 
tady zakotvila jedna z mých kolegyň 
z lékařské fakulty. Bydlím tady ráda 
a těší mně všechno nové, co se podařilo 
za posledních 15 let v obci vybudovat. 

Před rokem jsem se dozvěděla o zá-
měru otevřít v přízemí nového bytové-
ho domu v Osinalické ulici oční ambu-

lanci. Byla jsem oslovena členy 
zastupitelstva, zda bych neuvažovala 
o provozování oční praxe. Tato nabíd-
ka mne překvapila a přinesla desítky 
hodin rozhodování. Na jedné straně 
byla možnost vybudovat v příjemném 
prostředí nedaleko mého bydliště no-
vou ordinaci a na druhé straně to pro 
mne znamenalo ukončit dlouholetou 
činnost na jedné z nejlépe vybavených 
očních klinik v Praze. Nakonec jsem 
se po konzultacích s rodinou a přáteli 
rozhodla pro ordinaci a s ohromnou 
chutí jsem začala s přípravou jejího 
budování. Musím přiznat, že jsem si 
zdaleka nedokázala představit kolik 
různých potvrzení a razítek je potřeba 

pro otevření zdravotnického zařízení. 
Před vánocemi roku 2004 jsem koneč-
ně získala poslední z nich a v neděli 
19. prosince 2004 jsme v rámci Dne 
otevřených dveří uvítali v  oční ordi-
naci a oční optice občany Ďáblic.

Od 3. ledna letošního roku byl pro-
voz oční ambulance a oční optiky 
(vchod z ulice Mannerova) zahájen. 
Prostory oční ordinace odpovídají sou-
časným přísným hygienickým poža-
davkům na zdravotnické zařízení 
(včetně bezbariérového přístupu a WC 
pro tělesně postižené). Přístrojové vy-
bavení je srovnatelné s vybavením oč-
ních klinik a splňuje požadavky mo-
derního očního pracoviště. V ordinaci 
lze provádět základní vyšetření, bez-
kontaktní měření nitroočního tlaku, 
kontroly po operaci, vyšetření defektů 
zorného pole na perimetru, ošetření 
úrazů, konzultace při různých one-
mocněních, drobné chirurgické výko-
ny i aplikace kontaktních čoček.

Posledním důležitým problémem, 
který mi ještě zbývá dořešit, jsou 

smlouvy se zdravotními pojišťovnami. 
Situace ve zdravotnictví je v ČR v sou-
časné době velmi složitá a zdravotní 
pojišťovny uzavírají smluvní vztahy 
s novým zdravotnickým zařízením 
pouze ve výjimečných případech. Za-
tím se mi podařilo navázat smluvní 
vztah s Oborovou ZP, Vojenskou ZP, 
ZP Ministerstva vnitra a ZP Škoda. 
Jednání o navázání smluvního vztahu 
s VZP, ZP Metal-Aliance a Českou ná-
rodní ZP v současné době ještě probí-
hají a věřím, že i ta budou úspěšná. 
Vyšetření v ordinaci provádím bez ná-
roku na úhradu od pacientů. U pacien-
tů, kteří jsou pojištěni u zdravotních 
pojišťoven, se kterými nemám naváza-

ný smluvní stav, nemohu (mimo akut-
ní ošetření) zatím předepsat léky 
k pravidelnému užívání.

Společný vstup je pro oční ordinaci 
i oční optiku pana Jiřího Srny, který 
má své hlavní sídlo v centru Prahy 
u stanice metra „A“ Hradčanská. Ďá-
blická optika má k dispozici široký 
výběr brýlových obrub i čoček z růz-
ných materiálů a barev. Kromě zhoto-
vení nových brýlí či výměny skel na-
bízí optika i opravy brýlových obrub. 
Čištění brýlí je služba, poskytovaná 
zdarma. Při předložení poukazu na 
brýle ze sousední ordinace dostávají 

zákazníci automaticky 10% slevu na 
brýlové obruby.

Měla jsem, myslím, velké štěstí na 
výběr spolupracovníků. Sestra Věra 
Sloupová je velmi příjemná, erudova-
ná sestra a slečna Anna Rakušanová, 
přes své mládí, umí velmi dobře pora-
dit při výběru vhodných brýlí.

Nezbývá než poděkovat těm, kteří 
již naši ordinaci a optiku navštívili 
a pozvat ty, kteří zatím váhají.

MUDr. Hana Pešková
Oční ordinace: tel. 283 910 382, mobil 
777 882 868, www.hpeskova-ocni.cz, 
e-mail info@hpeskova-ocni.cz
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Tibet byl od nepaměti svobodnou 
zemí, i když musel po celou svou 
historii čelit pokusům uchvatitelů 
(Mongolů, Číňanů, Britů ). Tragický 
osud Tibeťanů se v moderních 
dějinách začal naplňovat v roce 1950, 
kdy tuto himalájskou zemi obsadila 
čínská armáda.

Marné byly protesty demokratic-
kých zemí, marný byl i vzdor Tibeťanů, 
statečně bojujících proti značné 
přesile! Tento odpor vyvrcholil dne 
10. března 1959 tibetským národním 
povstáním. Výsledkem bylo 12 000  

mrtvých Tibeťanů. Dalších 80 000 
odešlo v čele s dalajlámou do indic-
kého exilu. Z 6300 klášterů existuje 
pouhých 8! Ostatní se ocitly v ruinách. 
Tibetská kultura, města, vesnice i lidé 
mizí v nenávratnu.

Proto si celý svět připomíná akcí 
„Vlajka pro Tibet“ osud této země. 
Česká republika se pravidelně 
připojuje od roku 1996. V loňském 
roce to již bylo 239 měst a obcí.

Je dobře, že občané země v srdci 
Evropy, kteří podobný osud oku-
pace a ponížení v minulosti mno-
hokrát prožívali, jsou s tibetským li-
dem solidární. Vzpomeňme i my 10. 
března na těžce zkoušený národ kdesi 
v srdci asijských Himalájí. 

Mgr. Černohorský 

Vlajka pro Tibet
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85
Fotbalový přebor v soutěžní sezoně 

1998/99 pokračoval dál, ale už zase 
pod novým názvem a to „ASA Ďábli-
ce“. Trenérskou funkci převzal Mi-
kuš Zdeněk (hrál za Duklu Praha). 

Proč ta náhlá změna názvu?
Co k tomu psala MF Dnes 3. prosin-

ce 1998? ASA Ďáblice – největší pře-
borová bomba v tom pozitivním slova 
smyslu. V létě po odchodu hlavního 
sponzora byly Ďáblice odsouzeny 
k boji o holé přežití, to se ale nekona-
lo. (Se sponzorem odešlo i několik 
kvalitních hráčů společně s trenérem 
Vlčkem do Uhelných skladů.) Ďábličtí 
věděli, co hrát, uměli být trpěliví a dr-
tili soupeře ze standardek a brejků. 
Sponzorem se stala ASA Praha. 

V konečné tabulce tým skončil 
v přeboru na 4. místě.

Při změně sponzora se uskutečnila 
volba nového výkonného výboru v tom-
to složení: Stolina Jar., Šedivý Zd., Ro-
pek Ivan, Karásek Jos., Novák Lad., 
Zachariáš Jiří, Mezera Jar., Kovalčík 
Jan, Kučera Jiří st. Po odchodu pana 
Mikuše se stal krátce trenérem pan Lís-
ka, který však po těžkém úrazu musel 
funkci předat panu Zábranskému.

Mužstvo odehrálo podzimní část 
soutěže 2000 v tomto hráčském slože-
ní: Rokos, Zeman, Pichl, Šlégr,Rodr, 
Antal, Černý, Diviš, Dostál, Hrib, Ma-
lík, Bejšovec, Jahoda, Úlovec, Gonda, 
Langer, Šmejkal, Vítek. Po nevýraz-
ných výkonech skončilo mužstvo po 
podzimní části soutěže Pražského pře-
boru na předposledním místě tabulky 
s pouhými 6 body.

Kvalitní zimní příprava na jarní sou-
těž nebyla dobře připravena. Tato sku-
tečnost vedla k odvolání pana Zábran-

ského z funkce trenéra a k mužstvu 
byl angažován nový zkušený trenér 
pan Milan Vitz. Dostal nelehký úkol – 
stabilizovat současný stav hráčského 
kádru. Cíl před jarní soutěží byl jedno-
značný: pokusit se o záchranu v soutě-
ži Pražského přeboru.

Přes veškeré úsilí realizačního týmu, 
trenéra, hráčů – a přes to, že mužstvo 
mělo podstatně lepší herní projev než 
na podzim, tak se nepodařilo Pražský 
přebor v Ďáblicích zachránit a mužstvo 
se po pěti letech vrací zpět do I.A třídy.

V tomto roce 2001 se dává opět do-
hromady družstvo žáků, kteří jsou nový-
mi nástupci mládežnické kopané v Ďáb-
licích pod vedením trenéra Kováče. Žáci 
jsou přihlášeni do soutěže starších žáků.

Podzim roku 2001 zahajuje druž-
stvo dospělých svoji soutěž v I.A třídě. 

V tomto roce se oddíl po dlouhé době 
vrací opět k původnímu názvu z roku 
1919 a to „SK Ďáblice“.

Klub má v současnosti tři družstva: 
A a B – mužstvo dospělých a žáky. 
Dorost, který velice úspěšně hrál první 
třídu, ukončil svoji činnost a to z dů-
vodu dovršení věkové hranice u větší 
části dorostenců, kteří tak již nemohli 
v této kategorii pokračovat. Proto bylo 
založeno B – mužstvo dospělých. Toto 
mužstvo bylo přihlášeno do soutěže 
PFS – Pražského fotbalového svazu ve 
3. třídě. Trenérem se stal pan Zdeněk 
Primke, který byl dlouholetým trené-
rem žáků, později dorostu a v podstatě 
tyto hráče vychoval.

Hrací sezóna podzim–jaro 2001–
2002 dopadla pro družstva takto: A – 
mužstvo: I.A třída, 12. místo, 7 – 8 – 
11, 33:37, 29 bodů; B – mužstvo: III. 
třída, 3. místo, 10 – 5 – 7, 52:47, 35 
bodů; žáci: II. třída, poslední místo, 1 
– 2 – 15, 10:109, 5 bodů.

Hrací sezóna podzim–jaro 2002–
2003: A – mužstvo: I.A třída, 9. místo, 
8 – 6 – 12, 55:51, 30 bodů; B – muž-
stvo: III. třída, 4. místo, 10 – 2 – 8, 
61:43, 32 bodů; žáci: II. třída, 12. mís-
to, 2 – 5 – 15, 27:87, 11 bodů.

Oddíl v tomto roce opět založil 
družstvo dorostu a vedením byl pově-
řen pan Roman Kulík. V témže roce se 
opět vrací zpět do oddílu pan Richard 
Lapka a to jako člen výboru. Byl pově-
řen funkcí sportovního manažera. Jeho 
příchodem bylo mužstvo opět doplně-
no kvalitními hráči. Trenérem A-muž-
stva se stal pan Jaroslav Urban. Muž-
stvo se kvalitním tréninkem plně 
soustředilo na příští sezonu. Součástí 
přípravy na hrací sezonu 2003/2004 
byla i účast v turnaji v Měšicích , ve 
kterém mužstvo zvítězilo. Rovněž B-

-mužstvo v přípravě na podzim-jaro 
2003 – 2004 začalo trénovat pod vede-
ním Jaroslava Lehovce. Vedoucím 
mužstva je Ivan Ropek.

Svoji přípravu začal rovněž i dorost 
pod vedením trenéra pana Siváka. Ve-
doucím družstva byl jmenován Jaro-
slav Vrtiška. Nově bylo v tomto roce 
založeno družstvo nejmladších žáků, 
tak zvaná přípravka. Jsou to chlapci ve 
věku 6 až 10 let. Přípravka byla rovněž 
přihlášena do soutěže. Vedením byli 
pověřeni paní Drtinová a trenér pan 
Kratochvíl. 

V sezoně podzim-jaro 2003–2004 
se naše družstva umístila takto: A - 
mužstvo skončilo v I.A třídě na 1. mís-
tě. Jako vedoucí celek si tímto zajistilo 
opět postup zpět do Pražského přeboru 
a to s jedinou porážkou: 20 – 5 – 1, 
71:26, 65 bodů; B - mužstvo skončilo 
na 4. místě: 9 – 4 – 5, 42:35, 31 bodů.

Dorost se umístil v tabulce jako dru-
hý. Protože postupovaly dva oddíly, 

vybojoval si dorost postup do I.A třídy.
Starší přípravka ukončila sezonu na 

10. místě: 3 – 1 – 14, 29:106, 10 bodů.
V tomto roce skončilo svou činnost 

B – mužstvo. Důvodem bylo malé za-
pojení do činnosti, tréninková morálka 
a nedostatek hráčů. Počítá se však 
s opětovným přihlášením do soutěže, 
kdy do mužstva přejdou dorostenci, 
kteří dovrší dorostenecký věk.

Podzimní sezonu 2004 – 2005 zahá-
jilo A – mužstvo jako nováček Pražské-
ho přeboru. Stejně jako předloni začal 
tento ročník přeboru s pěti novými 
mužstvy. V předchozím ročníku to byla 
dvě exdivizní mužstva a tři nováčci z I.
A třídy. Na podzim byl tento poměr 
opačný. Z divize do přeboru sestoupila 
Admira, Slavoj Libuš a rezerva Xave-
rova, po krátké pauze se do něj z I.A 
třídy vrátila s námi i Dukla Praha.

Soupiska našeho družstva
brankaři: Vrána, Pikhard
obrana: Jehlička, Sivák, Veniger,  
Pokorný, Diviš, Jeřábek
záloha: Kabrna, Čáp, Davídek, Muška, 
Novák
útok: Tomeček, Kadlec, Fabián
realizační tým: Šedivý, předseda, Lap-
ka, sportovní manažer, Karásek, sekre-
tář, Vávra, vedoucí mužstva, Urban, 
trenér

Výbor klubu byl doplněn o pány 
Duchaně, Pokorného a Pacovského.

Umístění po podzimní části soutěže 
není pro naše družstvo příliš lichotivé. 
Skončili jsme jako předposlední na 15. 
místě s 12 body, když od ostatních cel-
ků nás dělí malé bodové odstupy. Takto 
může mít na naše postavení vliv každé 
klopýtnutí. Do 10. místa nám chybí 
pouze 5 bodů, což není tak tragické.

Střelci branek byli: Tomeček 5, Ka-
brna 2, Davídek 2, Kadlec, Veniger, 
Muška, Pokorný, Novák, Fabián – 
všichni po 1.

Pro jarní soutěž Pražského přeboru 
však nastala pro oddíl nepříjemná situ-
ace. Oddíl opět zase opustil pan Lapka 
(odešel do Admiry). Při odchodu záro-
veň s ním odešli i hráči: Vrána, Daví-
dek, Muška, Tomeček, Plessl. Činnost 
ukončil Veniger, Kadlec skončil hosto-
vání. Nečeká nás lehké jaro.

Novým trenérem pro jarní část sou-
těže je pan Morávek. Starší dorost 
skončil v I.A třídě po podzimu na 8. 
místě s 12 body, starší přípravka pak 
ve II. třídě na 7. místě s 10 body.

Tolik zatím k činnosti našich druž-
stev ke konci roku 2004, kdy jsme 
oslavili 85. výročí trvání oddílu kopa-
né. Myslíme si, že můžeme být na prá-
ci minulých let hrdi. Je to výsledek 
nadšení a kamarádství a kázeň všech, 
kteří dovedli vnést do tohoto celku 
opravdové přátelství. Věříme, že spor-
tovní klub Ďáblice plní své poslání 
a bude se snažit získat široký okruh 
příznivců a přátel.

K tomu, abychom úspěšně reprezen-
tovali Ďáblice potřebujeme i vaši pod-
poru v hledišti – našim hráčům se pak 
bude hrát daleko lépe. Proto voláme: Jen 
tak dále, ať náš prapor modro-bílý vlaje 
na našem fotbalovém nebi co nejvýše!

Jiří Zachariáš, SK Ďáblice                     

SPORT V ĎÁBLICÍCH

SK ĎÁBLICE – KOPANÁ
1919 – 2004 (dokončení)
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Družstvo dorostu – rok 2002: stojící odleva: Pokorný, Kužílek,  
Jeřábek, Šmejkal Jiří, Tresner, trenér Primke, Turek, Carballo,  
Fiala, Nepraš Ondřej, Cabaj, klečící odleva: Žíhala, ved. mužstva 
Vrtiška, Nepraš Petr, Kučera, Šmejkal Jan, Lapka, Dvořák, Wurm
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Nadstandardní v˘bava*

v základní v˘bavû*
AÈ uÏ se rozhodnete pro nejdostupnûj‰í rodinn˘ vÛz své tfiídy, pro nejlevnûj‰í diesel na trhu nebo nov˘ model Expression 
s klimatizací, vÏdy získáte nejvût‰í kufr ve své tfiídû (510 l) a bohatou základní v˘bavu: 2 airbagy, imobilizér, tfiíbodové bezpeãnostní
pásy s pfiedpínaãi, nárazníky v barvû vozu a 12letou záruku na neprorezivûní karosérie.

S financováním Renault Leasing u‰etfiíte je‰tû 20 000 Kã! Platí pro vybrané vozy.

Renault Thalia 1,4 jiÏ od 219 900 Kã • Renault Thalia 1,5 dCi jiÏ od 269 900 Kã • Renault Thalia 1,4 16V Expression s klimatizací jiÏ od 264 900 Kã

(Placená inzerce)

 www.autoavant.cz Ďáblická 2, Praha 8 prodej: 286 001 131
 aa@autoavant.cz po–pá 7–18 servis: 286 001 121

Komise, pořadatel Termín Akce Poznámka

Diakonie

do 11. 3. Výstava drobné grafiky a akrylových obrazů vystavuje akad. malíř Karel Sládek v jídelně Obecního domu

 15. 3. Vernisáž výstavy vitráží, drátkování,  
košíků a dalších drobností v 19.00 hod. v jídelně Obecního domu

 8. 4. Sbírka šatstva od 14.00–18.00 hod. v Obecním domě

Sportovní 20. 3. Velikonoční turnaj v ping-pongu v budově ZŠ v 10.00 hod. žáci, ve 14.00 hod. dospělí

Školská a kulturní

10. 3. a 31. 3. kino – film bude upřesněn v 18.00 hod. sál ZŠ

5. 3. karneval pro děti ve 14.00 hod. v sále ZŠ

19. 3. Zelená pohádka ve 14.00 hod. divadlo v sále ZŠ

14.–17. 3. Sběr kraslic ZŠ pí uč. Jelínková, MŠ třídní učitelky

19. 3. a 21.–23. 3. Výstava „Ďáblická kraslice“ denně do 17.00 hod. v budově ZŠ

2. 4. Odpolední posezení s tancem a hudbou K. Hašlera v sále školy od 15.00 hod.

Základní škola
4. 3.–15. 4. přípravné hodiny pro předškoláky pátky 10.10–11.30 hod. v budově školy, přihlášky do 18. 2. 

5. 4. zápis do MŠ 14.30–19.00 hod. v budově MŠ

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ NA BŘEZEN 2005

Vzhledem k únorovému počasí asi většina z vás na své za-
hrádce příliž mnoho věcí nestihla. To ale vůbec nevadí. 
Všechno se dá dohnat v březnu. Jen je třeba dávat pozor při 
odstraňování suchých částí trvalek a vyhrabávání suchých lis-
tů ze záhonků. Jakmile se totiž v březnu zvednou teploty, tak 
zvláště cibuloviny doslova vyletí před očima. Neopatrné nebo 
pozdní čištění záhonu může poškodit rašící výhonky. Vyhněte 
se přílišnému šlapání do záhonů a keřových skupinek. Sešla-
paná půda poskytuje mnohonásobně horší růstové podmínky 
pro rostliny. Je pak špatně propustná pro vodu a vzduch.

Lístky, napadané v keřových skupinkách, je dobré ne-
chat na místě. Poslouží rostlině jako přirozené hnojivo. 
Koncem března je také dobré pohnojit trávník, ale pozor: 
hnojiva se musí rozprostřít co nejpravidelněji, jinak budou 

v trávníku různobarevné fleky.  A samozřejmě ani okras-
ným dřevinám jarní přihnojení neuškodí.

Máte-li na zahradě rododendrony, azalky, pierisy či jiné 
vřesovištní dřeviny, je dobré nasypat pod ně čerstvou světlou 
nejlépe Litevskou rašelinu a důkladně tyto rostliny zalít.

Jakmile se otevřou brány zahradnictví můžete dokoupit 
nové rostliny jako třeba vilíny či lýkovce, abyste se příští 
zimu mohli těšit lednovými či únorovými květy na sněhu. 
A kdybyste si snad v záplavě jarní nabídky něvěděli rady, 
zajeďte si pro inspiraci do pražské Botanické zahrady 
v Tróji. Můžete se zde pokochat nejen krásně řešenými  
záhony s rostlinami z různých koutů světa, ale i neméně 
krásným výhledem na Prahu.

Filip Adámek

Rady zahradníka
Nemoci, které nás 
nejvíce ohrožují 

a jejich prevence
Přednáška s besedou na toto 

téma se bude konat  
ve středu 6. dubna 2005  

v 17 hod. v Obecním domě.
Společnost NutraBona, Praha

POZVÁNKA
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Trvalá nabídka sociálních  
služeb Diakonie v Ďáblicích

◆  Osobní jednání o individuálních 
potřebách těch, kteří hledají pomoc

◆  Poskytování služby či pomoci 
jednorázově, krátkodobě i dlouhodobě

Co nabízíme:
◆  Pomoc při zajištění základních 

životních potřeb - například:
 - pomoc při hygieně
 - donáška a podání jídla
 - nákupy
 - pomoc při udržování domácnosti
 - asistence
◆  Dovoz a doprovod k lékaři, na 

pedikůru, 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.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU PHARE

Ďáblický zpravodaj vydává Městská část Praha–Ďáblice. Adresa redakce: Květnová 553/52, 
182 00 Praha 8–Ďáblice. Tel. 283 910 723–724, fax: 283 910 721, e-mail: podatelna@dablice.com. 
Registrováno pod číslem MÚ – 63/91. Redakce: Ing. Jan Kolář, RNDr. Martin Smrček, Tereza 
Adámková, Vlastimil Fouček. Zlom: Michal Beran, tel. 603 480 292. Tisk: DENOC, s.r.o. 

Uzávěrka dubnového čísla pro příspěvky i inzerci bude 18. března 2005.  
3. číslo vychází 1. dubna 2005. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

SLUŽBY

☞ Zasklívání lodžií přímo od výrobce, 
certifikovano, nejnizsi. ceny, volejte zdar-
ma tel. 800 158 746 s tímto inzerátem  
sleva 5 %. Balkonsystem, s.r.o.

(Placená inzerce)

HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE

Cílem výstavy je najít nový domov 
pro co největší počet koček a shromáž-
dit krmení pro ta zvířata (hlavně ne-
chtěná koťata), která se na jaře do péče 

útulků, ochranářských organizací 
i soukromých pečovatelů dostanou. 
Proto je také vstupenkou na výstavu 
konzerva krmení pro kočky.

■ Co bude na výstavě k vidění?
Především zhruba stovka koček 

a koťat ze dvanácti zatím přihlášených 
ochranářských organizací i od soukro-
mých pečovatelů, která zde budou hle-
dat nový domov. Všechny vystavované 
kočky budou vakcinované, v dobrém 
zdravotním stavu, který ještě na místě 
prověří veterinář. Valná většina zvířat 
je určená jako mazlíčci do bytu, ale na-
jdou se i kočky, vhodné k domku se 
zahradou či jako myšilovci do stodoly.

■ Proč umísťovací výstava?
Důvody, proč umísťovací výstavy 

pořádáme, se dají shrnout do tří bodů: 
•  zájemci o kočky oceňují, že si mo-

hou svého budoucího domácího 
mazlíka vybrat z několika desítek 
zvířat,

•  umísťovací výstava je příležitostí 
umístit do dobrých domovů zvířata 
z lokalit, kde je o kočky minimální 
zájem,

•  krmeni, které se vybere na „vstupen-
kách“ a od sponzorů, zásadním způ-
sobem pomáhá soukromým útulkům 
uživit jejich svěřence.

Podrobné informace o výstavě jsou 
k dispozici na www.kocky-online.cz, 
případně na telefonu 603 705 072 
(Zuzana Fenclová). 

Výstava pro kočku
Jarní umísťovací výstava opuštěných koček

Pěvecké sdružení pražských učitelek

PŘIJÍMÁ NOVÉ 
ČLENKY

Hledáme nadané zpěvačky do všech hlasových 
skupin. Požadujeme pouze pravidelnou docházku 
a radost ze zpěvu. Podrobnější informace Vám rádi 
podají Magdalena Servítová, tel.: 604 331 392 nebo 
Ivan Zelenka, tel.: 605 763 266.

Těšíme se na Vás! PSPU
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DUBEN 2005
Otevírací doba: Po 18–21, Čt 20–22, Pá 1. a 15. 4. 
20–22, Ne 14–16

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cesto-
pisné v pondělí od 18.30.
4. 4. RNDr. Antonín Vítek, CSc.: SATURN očima 
kosmických sond
18. 4. prof. Lubomír Linhart: ISCHIA, NEAPOL, 
VESUV

FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30:
11. 4. Hledání vesmírného řádu, Komety, Míry a váhy
25. 4. Hledání harmonie světa, APOLLO 9

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Čt 20–22, Pá 1. 4. a 15. 4. 20–22, Ne 14–16, Po 11. 
4. a 25. 4. 20–21
Volně přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce - povrch se skvrnami
Noční obloha: Měsíc - od 11. 4. do 24. 4
Jupiter, Saturn - po celý duben
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý duben
Hvězdokupy, galaxie - za bezměsíčných večerů

Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno 
jasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo) se 
koná promítání filmů, spojené s prohlídkou přístro-
jového vybavení hvězdárny. 

182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 768
tel.: 283 910 644 

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


