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60. výročí osvobození naší vlasti od fašismu

■ Paní Holcová, ani po letech nemohu zapome-
nout, že jste byla v roce 1991 první podnikatelkou, 
se kterou jsme společně se starostou Veselým uzaví-
rali první smlouvu v Ďáblicích a to na pronájem 
bývalého ďáblického Kulturního domu pro zřízení 
dodnes fungující Hospody U krále Holce. Jak na to 
vzpomínáte Vy osobně?

Nebylo to vůbec jednoduché rozhodnutí přihlásit 
se v roce 1991 do výběrového řízení na zřízení a ná-
sledné provozování hospody v prostorách býv. Kul-

turního (resp. ještě dříve 
Pionýrského) domu v Ďá-

blicích. I když jsem 
jako absolventka Ho-
telové školy a s ohle-
dem na různá před-
chozí má pracovní 
zařazení v tehdejších 

pohostinských zaříze-
ních byla pro tento druh 
podnikání profesně při-

pravena – přece jen 
skok do neově-
řeného prostře-
dí soukromého 
podnikání byl 

více než složitý. Nakonec rozhodla rozhodná podpo-
ra rodinného zázemí a v neposlední řadě skutečnost, 
že ve svém věku jsem měla nejvyšší čas se postavit 
na vlastní nohy. 

Na začátku byla ovšem náročná rekonstrukce té-
měř všech prostor daného objektu, který vůbec ne-
odpovídal provozním podmínkám běžné hospody. 
V úpravách prostor hospody, zejména pak jejího zá-
zemí, jsme pokračovali především s ohledem na 
zpřísňované hygienické předpisy téměř až do konce 
90tých let.

■ Vaše hospoda je dlouhá léta nedílnou součástí 
občanského koloritu Ďáblic s nezastupitelnou po-
zicí – zejména v období 1992–1998, kdy probíhal 
v Ďáblicích velmi intenzivní rozvoj komplexní vý-
stavby všech inženýrských sítí a komunikací s pří-
tomností řady stavebních firem v Ďáblicích. Jak
sama hodnotíte dosavadní „život“ Vaší - mohu-li 
tak říct - „rodinné“ hospody?

Základem našeho dosavadního podnikání je skuteč-
ně „rodinný podnik“, doplňovaný podle potřeby a roz-
sahu zájmu hostů dalšími spolupracovníky. Těch bylo 
ve Vámi zmiňovaném období skutečně až sedm, což 
bylo vyvoláno značným počtem pravidelných klientů 
– stavebních a dalších mimoďáblických pracovníků. 
Při tom jsem měla od začátku provozu naší hospody 

vždy na paměti, že hosté se vracejí především za kva-
litním jídlem a dobře ošetřeným pivem (od začátku 
provozu jsme věrni značce Staropramen). V součas-
nosti naši pravidelnou mimoďáblickou stravovací kli-
entelu tvoří zejména posluchači nedaleké akademie 
Trivis, když ovšem trvalým a neodmyslitelným zákla-
dem našeho podnikání jsou ďábličtí „štamgasti“. Pře-
devším díky nim naše Hospoda U krále holce již té-
měř 15 let funguje a nadále bude fungovat – teď již od 
roku 2003 pod vedením našeho syna Jaroslava.

■ S ohledem na zaměření této rubriky Zpravo-
daje nemohu vynechat trošku indiskrétní otázku, 
jaká jste Ďábličanka, co a kdy Vás do Ďáblic při-
vedlo a konečně, co se Vám zde líbí a nelíbí?

Do Ďáblic jsem se v roce 1958 přistěhovala – teh-
dy jako patnáctiletá Dlasková – se svými rodiči. Od 
té doby se Ďáblice staly mým osudem – a troufám si 
říct, že šťastným. Provdala jsem se zde za Jaroslava 
Holce, založila s ním rodinu, vychovala syna a na-
konec jsme všichni právě v Hospodě U krále Holce 
spojili naše životy s možnostmi svobodného soukro-
mého podnikání. Vůbec toho nelituji, i když ne vždy 
byly a nadále jsou podmínky pro tuto činnost uspo-
kojivé, v neposlední řadě pro rostoucí konkurenci. 
Té se samozřejmě nebojíme, naopak doufáme, že 
probíhající rozvoj Ďáblic bude začátkem další pro-
sperity soukromého podnikání i v této oblasti.

■ Děkuji za rozhovor.
Jan Kolář

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Dne 4. května si naše MČ připome-
nula konec 2. světové války slavnost-
ním setkáním občanů v areálu „U Hol-
ců“. Téměř celý program probíhal ve 
vojenském duchu, hlav-

ním bodem byl  
 

koncert Velkého Big Bandu 
ústřední hudby armády ČR, v jehož 
podání zazněly nádherné swingové 
melodie a písničky, které mnozí pří-
tomní pamětníci znali z květnových 
dnů roku 1945. Líbily se nám všem.

K pohodové atmosféře přispěli znač-
ným dílem naši hasiči, kteří na ukázku 
postavili dva vojenské stany. Ty se na-
konec hodily díky vrtkavému počasí 
jako úkryt pro hudbu i pro návštěvníky.

Úlohy hostinských se ujala rodina 
velitele JPO Ďáblice pana Mangla 
a společně s panem Havránkem podá-

vali z polní kuchyně výborný guláš 
(uvařený v hospodě „U Hol-

ců“), čepovali pivo a nalé-
vali limonádu.

Nemalý zájem budi-
ly též vystavené expo-
náty historických ha-

sičských vozů 
a válečná sanit-
ka, kterou před-
vedl pan Přibyl.

O pořádek 
a bezpečí pří-
tomných bylo 

postaráno našimi stráž-
níky a též hlídkami Policie ČR.

Poděkování ještě patří oddílu skautů 
a jejich vedoucí paní Markésové za je-
jich funkci úklidové čety.

Na závěr této akce všem těm, kte-
rým se na večer ještě nechtělo domů, 
ugrilovali hasiči špekáčky a dopilo se 
poslední pivo.

Škraloupem při vzpomínce na hez-
ký zážitek je, že ani této akci se nevy-

hnul vandalismus a oba vojenské sta-
ny, které z důvodů prosychání zůstaly 
stát ještě několik dnů, byly totálně 
zničeny.

Nakonec musím velmi ocenit, že celá 

akce byla umožněna sponzoringem 
společnosti A.S.A., spol.s r.o., Ďáblice.

Danuše Ševčíková, starostka
(Fotografie z této akce jsou zařaze-

ny na str. 5 tohoto čísla Zpravodaje)

Libuše Holcová

Při sledování televizního přenosu 
slavnostního shromáždění na praž-
ském Hradě dne 7. května na oslavu 
60. výročí ukončení II. světové války 
mi vytanula vzpomínka na hluboko 
vrytý zážitek naší generace – tehdy 
17tiletých studentů – z předjaří roku 
1945. To jsme již byli řadu měsíců 
totálně nasazeni z vůle okupantů na 
nucené práce do řad tak zvané Tech-
nische Nothilfe (tj. říšské německé 
Technické nouzové pomoci!?!). Prá-
vě tehdy – téměř na sklonku války – 
jsme v polích, na kost hluboko pro-
mrzlých, kopali kolem jednoho letiště 
hnízda pro protiletecká německá 
děla. Po jejich dokončení do nich 

ihned nastoupili k obsluze děl jakoby 
naši mladší němečtí spolužáci – pat-
nácti a šestnáctiletí kluci, zfanatizo-
vaní příslušníci Hitlerjugend (Hitle-
rovy mládeže). Místo toho, aby 
seděli ve školních škamnách či se 
učili u ponku, bojovali a také umírali 
ve jménu zrůdné fašistické ideologie 
nacionálního Německa.

Připomínám to nikoliv proto, abych 
jakkoliv po 60ti letech moralizoval, ale 
abychom dělali každý za sebe vše pro 
to, aby už nikdy děti nedostávaly do 
rukou pušky či dokonce děla, ale ani 
nuceně rýče místo učebnic.

Ing. Jan Kolář 

Neměli bychom zapomenout…
ZAMYŠLENÍ
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SAMOSPRÁVA

Z programu 53. a 54. jednání 
Rady MČ Praha–Ďáblice vybírá-
me pro informaci občanů některé 
nejdůležitější body, které byly pro-
jednány.

 Rada:
• Schválila poskytnutí finančního
daru ve výši 15 000 Kč pro turisticko 
tábornický oddíl Bonaj Amikoj. Fi-
nanční prostředky budou využity na 
přípravu a provoz dětského letního 
tábora.
• Souhlasila s nákupem dvou počíta-
čových sestav pro potřeby knihovny, 
za účelem veřejně přístupného inter-
netu pro návštěvníky knihovny.
• Souhlasila s výjimkou na vyplacení 
finančního příspěvku za vybudování
vodovodní a kanalizační přípojky 
k RD na pozemku p.č. 1026/6 v k. ú. 
Ďáblice při ul. Liběchovské s ohle-
dem na objektivní důvody zdržené 
kolaudace rodinného domu.
• Akceptovala nabídnutou cenu ve 
výši 23 744 Kč + DPH, za zhotovení 
a montáž přístřešku na autobusové 
zastávce MHD Liběchovská a jejím 
uhrazením z vlastních zdrojů MČ. 
• Zamítla žádost na rozšíření stávají-
cího chodníku při severní straně ul. 
Kostelecká, konkrétně při zahrád-
kách mezi ul. Legionářů a Chřibskou 
a to vzhledem k tomu, že chodník je 
málo frekventovaný a zelené pro-

stranství kolem tvoří vsakovací plo-
chu a s přihlédnutím k faktu, že před-
mětný pozemek je ve vlastnictví Hl. 
m. Prahy.
• Vzala na vědomí vyhodnocení nabí-
dek na rekonstrukci dětských hřišť 
v MČ Praha–Ďáblice vč. informace 
o projednání připomínek zastupitelů, 
kteří se hodnocení zúčastnili a pově-
řila starostku uzavřením smluv na 
vybudování dětských hřišť v lokali-
tách Koníčkovo nám. při ul. K Lomu, 
Kostelecké, U Prefy - s firmou Prole-
max,s.r.o. a Na Znělci - s firmou To-
movy parky, s.r.o.
• Konstatovala, že po projednání 
všech skutečností a na základě vyjá-
dření sociální komise nemá námitek 
proti zařazení došlé žádosti o byt do 
evidence.
• Vzala na vědomí informaci tajemní-
ka, který seznámil členy RMČ s vý-
sledky provedeného auditu za rok 
2004. V nálezu nebyl uveden ani je-
den podstatný nedostatek
• Souhlasila s ukončením vyplácení 
příspěvku za vyvážení odpadu za ob-
dobí od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 
a to k datu 15. 5. 2005. Vyplácení 
příspěvku po tomto datu definitivně
ukončit s propadnutím nároku na pří-
spěvek za rok 2004.

Zpracoval tajemník ÚMČ

O čem se radí radní

Vyzýváme občany, kteří dosud neu-
zavřeli smlouvu o svozu a likvidaci od-
padu s Pražskými službami, aby tak 
učinili neprodleně. Mohou se osobně 
domluvit v areálu Malešické spalovny 
v ul. Průmyslová č. 32 (doprava auto-
busem č. 181 a č. 183 do zastávky Ma-
lešická spalovna), případně se informo-
vat na tel. 284 091 459. Pro vznik 
smlouvy je nutné uvést přesnou adresu; 
u nových RD, které ještě nemají přidě-
lené číslo popisné, je možné dle sdělení 
Pražských služeb uvést parcelní číslo 
a přesně popsat, kde se RD nachází, 
např. uvést číslo popisné sousední ne-
movitosti, aby posádka svozového vozu 
vůbec RD našla.

Referát životního prostředí důrazně 
upozorňuje, že fyzické osoby jsou po-
vinny dodržovat obecně závaznou vy-
hlášku Hl. m. Prahy, kterou se stanoví 
systém shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů, vznikají-
cích na území Hlavního města Prahy 
a systém nakládání se stavebním od-
padem a vyhlášku o místním poplat-
ku za odpad.

Pokud bude zjištěno, že vlastník ne-
movitosti na území naší městské části 
porušuje výše uvedené vyhlášky, bude 
postihován ve správním řízení. Připo-
mínáme, že sběrné nádoby na komunál-
ní odpad (popelnice) jsou ze strany 
městské části dotovány!
Jaké jsou další možnosti 
likvidace odpadu v naší MČ?

Likvidace velkoobjemového od-
padu 

Městská část má Magistrátem hl. m. 
Prahy přiděleno 24 velkoobjemových 

kontejnerů na rok. Ostatní kontejnery 
musí platit. V naší městské části jsou 
tyto kontejnery přistavovány 5x–6x 
ročně na pěti stanovištích: 
• na Koníčkově náměstí, 
• v ulici Legionářů,
• v ulici Na Terase,
•  v ulici Květnová v zálivu komunikace 

před č.p. 448,
• v ulici Na Blatech.

Do velkoobjemových kontejnerů lze 
odkládat odpad, který se pro své rozmě-
ry nedá odložit do sběrných nádob (po-
pelnic); jde zejména o tento odpad: 
starý nábytek, matrace, koberce, lino-
lea, umyvadla, záchodové mísy, vany, 
dřezy.

Nepatří sem: výkopová zemina, sta-
vební suť, pneumatiky, lednice, autoba-
terie, elektrická a elektronická zařízení, 
obsahující nebezpečné látky a jiné ne-
bezpečné odpady.

Občané, kteří mají trvalé bydliště 
v Městské části Praha–Ďáblice a platné 
stavební povolení nebo ohlášení stavby, 
mohou uložit výkopovou zeminu a sta-
vební suť v množství do 10 t zdarma na 
skládce. Zajistí si pouze dopravu. Po-
platek za likvidaci na skládce platí za 
ně MČ.

Povolení na skládku vydává referát 
životního prostředí.

Vyzýváme občany, aby byli uznalí 
a odpad, který do velkoobjemových 
kontejnerů nepatří, tam neukládali. 
I odpad ze zeleně do těchto kontejnerů 
odkládali v omezené míře a větve ze 
stromů rozřezávali na menší díly z dů-
vodu lepšího využití objemu kontejne-
rů. Vhodné je trávu, listí a ostatní rost-
linné zbytky likvidovat kompostováním 
a vytvořit si tak velmi kvalitní hnojivo 

pro příští úrodu! Referát životního pro-
středí upozorňuje, že se odpad nesmí 
pálit, tedy ani rostlinný materiál ze za-
hrádek!!! 
Likvidace nebezpečných odpadů

Nebezpečný odpad (barvy, baterie 
všech druhů včetně olověných akumu-
látorů, čistící prostředky, fotochemiká-
lie, hydroxidy, chemikálie, kyseliny, 
kosmetika, léky, lepidla, nádobky od 
sprejů, motorové oleje, pesticidy, roz-
pouštědla, teploměry, výbojky a zářiv-
ky) je možné odevzdat při mobilním 
sběru ve stanovený den obsluze sběrné-
ho vozidla. 

Nejbližší termín tohoto sběru je 
26. 7. 2005 na těchto místech:
Křižovatka ul. Hřenská - Květnová 
16.30–16.50 hod.
Křižovatka ul. Šenovská - U Spojů 
17.00–17.20 hod.
ul. U Prefy 17.30–17. 50 hod.
Křižovatka ul. Kostelecká - Legionářů 
18.00–18.20 hod.

Léky je možné odevzdat také v lé-
kárně. 

Monočlánky všech typů lze odložit 
do červeného kontejneru, který je 
umístěn v přízemí ve vstupní hale 
Úřadu městské části v Květnové ulici 
č. 553. 

Občané mohou také využít možnosti 
odevzdat zdarma, pouze na občanský 
průkaz, ve Sběrném dvoře ve Voctářově 
ul. v  Praze 8, tel. 266 007 299 následu-
jící odpady: objemný odpad, elektrošrot, 
kovový odpad, odpad ze zeleně, nebez-
pečné složky komunálního odpadu včet-
ně starých ledniček a mrazáků, stavební 

suť do 1 m3 - zdarma. Za úhradu také 
pneumatiky.

Žádáme občany, aby přistupovali 
k likvidaci odpadů zodpovědně a odpad 
třídili. V městské části je 13 míst s kon-
tejnery pro papír, sklo a plasty.

Připomínáme, že do modrých kon-
tejnerů na papír patří: noviny, časo-
pisy, kartony, lepenka z přepravních 
obalů, čisté papírové obaly a sáčky.

V žádném případě sem nelze ukládat 
znečištěné papírové obaly, papírové 
pleny, ručníky a kapesníčky, dehtový 
papír, voskovaný papír, obaly od mléka 
a nápojů.

Do žlutých kontejnerů na plasty je 
možné ukládat: čisté plastové obaly, 
pet lahve, plastové tašky a sáčky, čisté 
plastové kelímky od jogurtů.

Nepatří sem: obaly tetra pack, 
guma, molitan, kabely, PVC, podlaho-
vé krytiny, nádoby od léčiv.

Do zelených kontejnerů na sklo 
patří: sklo bílé i barevné, velké skleně-
né střepy, tabulové sklo, skleněné před-
měty všeho druhu, zavařovací sklenice, 
láhve od nápojů bez uzávěrů.

Do těchto kontejnerů nepatří: au-
tomobilová skla, televizní obrazovky, 
kamenina, porcelán, zrcadla, žárovky, 
výbojky, zářivky a drátěné sklo.

V dohledné době budou na všechna 
stanoviště umístěny bílé kontejnery 
(zvony) na bílé sklo!!!

Doufáme, že těchto možností maxi-
málně využijete a pomůžete tak udržet 
čistotu a pořádek v městské části.

Ing. Králíková, 
referát životního prostředí

ÚŘAD MČ

Likvidace komunálního odpadu
Informace pro nové občany Ďáblic

V poslední době se mě občas dotazu-
jí občané, zda probíhá na ďáblické škole 
nějaká prevence před nebezpečím dro-
gové závislosti u dětí. Pro mě to signali-
zuje dvě základní roviny problému. 
Horší rovina znamená, že tento problém 
se zřejmě Ďáblicím nevyhnul, lepší pak 
dokazuje zájem ďáblických rodičů po-
stavit se případnému problému čelem, 
což je správné, neboť nejúčinnější pre-
vencí je prevence v rodině! Využívám 
tedy této příležitosti, abych naše občany 
informoval o školní prevenci.

Prevenci sociálně patologických 
jevů, tedy i drogovou, dělíme na pri-
mární (předcházení patologickým je-
vům), sekundární (poskytování efektiv-
ní pomoci těm, kdo již problém mají) 
a terciální (následná léčba či mírnění 
škod v souvislosti s těmito jevy).

Do působnosti školy jistě patří pri-
mární prevence a na tu pochopitelně 
klademe důraz, rovněž však myslíme 
i na prevenci sekundární, je-li již zapo-
třebí, zejména ve smyslu poskytnutí 
informací o síti odborných pracovišť. 
Samozřejmě velice důležitá je vazba 
školy na spolupráci s rodiči, neboť bez 
této spolupráce účinnost školní preven-
ce výrazně klesá.

Prevence na naší škole má již deseti-
letou tradici, tudíž mě mrzí, že ne 
všichni rodiče toto registrují. Páteří celé 
prevence je tzv. dlouhodobý program. 
Ten nám již šestým rokem zajišťují lek-
toři z  pedagogicko psychologické po-
radny, což je odborná instituce, která 
prevenci sociálně patologických jevů 
(drogy, krádeže, šikana…) realizuje již 
od roku 1996 a to na dvanácti školách 
Prahy 8. Prevence spočívá v několika 
okruzích (utváření postojů ke zdravému 
životnímu stylu, formování odmítavých 

postojů k soc. pat. jevům, hodnotová 
orientace, sebeúcta, sebepoznání a dal-
ší). Lektoři pravidelně navštěvují školu 
a se žáky ve čtyřhodinových blocích 
vážnou i zábavnou formou otvírají jed-
notlivé problémy.

Za velice důležitou součást prevence 
považuji i fakt, že pedagogové, tam kde 
je to smysluplné, zařadili problémy 
drog, šikany a jiné do svých ročních te-
matických plánu. Samozřejmě mají-li 
žáci jakékoliv nejasnosti či dotazy, jsou 
jim učitelé připraveni kdykoliv poradit. 
O problémech diskutují učitelé i na 
pravidelných pedagogických radách.

Mimo tuto stěžejní část vyvíjí naše 
škola i jednotlivé krátkodobé aktivity. 
Kromě besed s odborníky, osobnostmi 
kulturního i sportovního světa klademe 
důraz na smysluplné využívání volného 
času žáků. Zde nám velmi pomáhají 
partnerské organizace jako jsou MČ 
Praha–Ďáblice, TJ Ďáblice, DDM 
a mnohé další.

Nedílnou součástí prevence je pak 
samozřejmě soustavné odborné vzdělá-
vání koordinátora prevence, výchovné-
ho poradce i celého pedagogického 
sboru. Pedagogové se účastní předná-
šek, besed, psychoterapeutických vý-
cviků, stáží na odborných pracovištích.

Chtěl bych veřejnost ujistit, že pro-
blém soc. patologických jevů vnímáme 
jako vážný a jsme připraveni ve spolu-
práci s rodiči i širší veřejností případ-
nému závadovému jednání čelit. Uvítá-
me jakoukoliv pomoc, podněty či 
poznatky, jak naši práci zefektivnit. 
Rádi odpovíme na vaše další dotazy, 
které s preventivní činností souvisí.

Mgr. Viktor Černohorský
koordinátor prevence

Prevence sociálně patologických 
jevů na ZŠ U Parkánu
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Spolehlivě fungující trafika nutně
patří k životu každé obce. V podmín-
kách Ďáblic je to především zásluhou 
paní Lenky Svobodové, která provozu-
je svoji trafiku již od roku 1991, nejpr-
ve v pronajatých prostorách původní 
trafiky u rohu ulic Kokořínské a Ďáb-
lické, od roku 1993 ve stávajících pro-
storách vlastního domu v Kokořínské. 
Nelze než ocenit, že po celou tu dobu 
nebyla činnost trafiky nikdy přerušena
– i když se časově omezeně vyskytova-
la a dnes znovu vyskytuje různá kon-
kurence v daném oboru podnikání.

Je to zřejmá součást podnikatelského 

záměru, aby zejména pravidelní zákaz-
níci měli zajištěny požadované služby 
vždy, ve vhodnou dobu, každý den, bez 
uzavírek o dovolených a podobně. 
Tomu je také plně přizpůsobena celo-
ročně platná otevírací doba a to denně 
od 5.30 hod. do 17.15 hod., v sobotu 
pak od 7.00 hod. do 10.30 hod. Podob-
ný provoz může ovšem zajišťovat paní 
Svobodová jen ve spojení s další spolu-
pracovnicí Monikou Dvořákovou..

Dlouhodobá stabilita provozu trafi-
ky není samozřejmostí, ale důsledkem 
cílevědomého rozšiřování sortimentu 
a dalších aktivit. Platí to především 

o postupném rozšíření tradičního sorti-
mentu trafiky o cukrovinky, nápoje (al-
koholické i nealkoholické), mražené 
výrobky a další produkty, které zejmé-
na ranní zákazníci s oblibou nakupují 
při své cestě do zaměstnání. V této 
souvislosti je třeba se zmínit i o provo-
zované fotosběrně, jež v průběhu let 

zde zůstala jako jediná v Ďáblicích. 
Není bez zajímavosti, že si zde hotové 
fotografie pohodlně vyzvedávají i ti
ďábličtí zákazníci, kteří si zpracování 
fotografií objednali přímo elektronic-
kou cestou u příslušných zpracovatelů.

Do kategorie moderních aktivit tra-
fiky paní Svobodové patří i provozo-
vání on-line terminálu (ve spolupráci 

se společností Sazka), umožňujícího 
nejen příjem sázek, ale např. i prodej 
vstupenek do Sazka-arény, dále pak 
stále požadovanější dobíjení mobil-
ních telefonů aj.

V podmínkách Ďáblic nelze než 
ocenit aktivity L. Svobodové, s níž 
před lety převzala též další služby pro 
usnadnění života ďáblických rodin a to 
spolehlivým zajišťováním sběrny praní 
prádla, čistírny a oprav obuvi. K no-
vým službám patří též kopírování do-
kumentů a jiných podkladů. 

Výše uvedené podle mého názoru 
dobře dokumentuje solidní podnika-
telský přístup k zákazníkovi, jehož 
spokojenost je hlavní zárukou toho, že 
provoz trafiky je – pochopitelně při se-
zónním kolísání – rentabilní. Rozho-
dující zásluhou paní Lenky Svobodové 
je v této souvislosti ovšem její podni-
katelský cit. I k němu se musela jako 
absolventka elektrotechnické průmys-
lovky teprve postupně a někdy i bo-
lestně propracovat, když vůbec první 
impuls ke vstupu do dost stále riskant-
ního soukromého podnikání v daném 
oboru vzešel přímo z její rodiny. 

Jsem přesvědčen, že trafika paní
Svobodové úspěšně odolává v pod-
mínkách Ďáblic všem konkurenčním 
tlakům nedalekých hypermarketů 
a přispívá tak aktivně k vytváření 
vhodného občanského klima naší rela-
tivně malé obce. Jan Kolář

CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

Dnes TRAFIKA Lenky Svobodové
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Denní dětské zařízení – jesle v Praze 8, 
Milovická 1282 poskytuje celodenní péči 

o všestranný rozvoj dětí zpravidla do věku 3 let. 
Dále nabízí hlídací službu „BABY-SITTING“ 
rodičům na rodičovské dovolené pro děti od 1 
do 4 let věku.

Bližší informace získáte na tel. čísle 
284 685 087 u vedoucí sestry Čížkové.

Nabídka

V naší místní knihovně přibyly 
v dubnu a květnu 2005 tyto knižní 
přírůstky:
Allen M. - Podraz na Hitlera a Hesse
Austenová j. - Opatství Northanger

Beschloss M. - Dobyvatelé
Brown D. - Andělé a démoni

Brown D. - Šifra mistra Leoparda
Caldvel J. - Pravidlo čtyř

Drake S. - Zrádce
Fieldingová J. - Ztracená

Hardenová H. - Smrt starého 
záletníka

Horáček M. - O české krvi otců vlasti
Howaed L. - Začátek sezóny
Hudečková E. - Sedmihlásek

Chevalier T. - Dáma a jednorožec
Chmel L. - Vlasta Fabiánová

Johnsonová D. - Rozvod

Janoušek J. - Na plovárně
Kraus J. - Tak to vidím já
Kuťák J. - Zločin na golfu

Ludlum R. - Tristanova zrada
Maierová C. - Lenosti, buď zdráva

Matějková J. - Hugo Hass
Matthewsová C. - Kompromitující 

situace
Maxwell R. - Královna rebelů
Mihla R. - Všichni dobří herci 

a zpěváci
Neumann L. - Gérard Depardie

Roberts N. - Klíč světla
Quick A. - Touha

Sheldon S. - Bojíš se tmy?
Simenon M. - Maigret a zločin na vsi

Slaughter K. - Stigma
Steel D. - Výkupné

Strobinger R. - Smrt Šípkové 
Růženky

Viewegh M. - Lekce tvůrčího psaní
Wasso H. - Kniha Dinina

Ivana Midlochová, knihovnice

Co si můžeme 
nového přečíst
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Základní škola – Ďáblice
zve všechny příznivce rekreačního pohybu i příznivce humanitárních 

akcí na 2. ročník

BĚHU TERRYHO FOXE v Ďáblicích.
Principy BTF – běh je dobrovolná humanitární akce,  

všechny získané prostředky jdou dle přání Terryho na výzkum 
rakoviny, běh je nesoutěžní, trať možno absolvovat jakýmkoli 

způsobem, zúčastnit se mohou občané všech věkových kategorií.
START - Ďáblický háj – malý areál u jezírka v 16.30 hodin

PŘIHLÁŠKY – Na místě startu od 15 hodin
TRAŤ – 300 m, 900 m, 2500 m

Pozvěte, prosím, své známé a příbuzné a přijďte nás podpořit.
Kdy a kam? V pátek 17. 6. 2005 od 15 hodin do Ďáblického háje.

Moc se na vás těšíme a děkujeme za vaši přízeň.
PaedDr. Jana Jelínková, učitelka ZŠ

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Blíží se prázdniny, proto bych chtě-
la připomenout některé akce, které ve 
škole už dlouhodobě probíhají, ale 
o kterých možná širší veřejnost neví.

Jednak je to Klub mladých čtenářů 
(KMČ), jednak Klub mladých diváků 
(KMD) a nyní již druhým rokem též 
keramický kroužek. KMD a keramic-
ký kroužek připomínám proto, že 
předběžné přihlášky na příští školní 
rok se zasílají již v červnu. 

KMČ probíhá celoročně, žáci si  
objednávají z nabídkového katalogu 
nakladatelství Albatros pro příští škol-
ní rok, ale např. i knížky na Vánoce 
nebo na prázdniny.

KMD je určen pro žáky 8. a 9.
tříd, kteří si předplatí čtyři předsta-
vení v roce. Představení se konají 
většinou v sobotu nebo v neděli 
a jsou buď začleněna do odpoled-
ních představení různých divadel, 
nebo přímo pro žáky KMD růz-
ných škol.

Myslím, že nejen sama představe-
ní, ale samotná návštěva různých di-
vadel, vede žáky k většímu kulturní-
mu rozhledu. Podívají se do divadel, 
kam se třeba s rodiči ani nedosta-
nou.

 J. Stoklasová, 
učitelka ZŠ U Parkánu

Kultura v ZŠ

Tak jako každý rok, tak i letos pořá-
dala školská a kulturní komise „ pálení 
čarodějnic“. Již jsme si zvykli na záze-
mí hřiště U Holců, a když se letos při-
dalo i ideální počasí, nestálo oslavám 
nic v cestě. 

Jsme proto rádi, že účast ďáblických 
občanů (dost bylo i přespolňáků) byla 
veliká! Celý večer začal zapálením 
ohně za účasti hasičů, kterým tímto 
patří dík, neboť plameny šlehaly vskut-
ku vysoko. Nicméně již od odpoledne 
měli děti možnost vyřádit se na skáka-
cím hradu, který byl neustále dětmi 
v obležení. 

Tak jak se stmívalo, přibývalo i lidí, 
kteří si opékali buřty, přibývalo i nás, 
co jsme si pochutnávali na dobrém 
pivu. Snad jediným problémem byla 

často delší fronta na pivo, a tak někteří 
netrpělivci odbíhali ke Králi Holci, kde 
však fronta o mnoho menší nebyla. 

Dalším zpestřením bylo vystoupení 
skupiny historického šermu, které ze-
jména u dětí vyvolávalo nadšení. No 
a po celý večer nám skvěle hrála sku-
pina Rabaka! Vyvrcholením oslav pak 
byl již tradičně úžasný ohňostroj.

Za nejcennější však považuji to, že 
jsme se v dnešní uspěchané době doká-
zali pozastavit, pobavit se a popovídat 
si se svými sousedy, blízkými i známý-
mi, že jsme probrali své radosti i sta-
rosti,že jsme si to prostě užili. Tak zase 
za rok, či při jiné příležitosti!

Za školskou a kulturní komisi 
Viktor Černohorský

Čarodějnice v Ďáblicích

Ježibaba letí na košťátku,
kampak asi, děti, letí ?
Do mateřské školy u motýlků,
tam se všechny ježibaby sletí.
Na sabatu, na sabatu, na sabatu,
tam se všechny ježibaby sletí.

A ježibaby se opravdu slétly nejen 
ve třídě Motýlků, ale také u Slůňat 
a Ptáčků. Nastal opravdu čarodějnický 
sněm. Ježibaby si uspořádaly dokonce 
módní přehlídku, na čarodějnickém 
reji si pořádně zatančily a unavily se, 
unavily…

Proto jim přišel vhod čarodějnický 
guláš z hadích ocásků, netopýřích 
drápků a různých jiných dobrot. Sa-
mozřejmě, že nezapomněly na čaro-
dějnické lektvary různých barev, které 
přičarují lásku, dobrý spánek a plní 
různá přání ježibabek a čarodějů. 

Na závěr se zjistilo, že všichni pří-
tomní úspěšně složili čarodějnickou 
zkoušku , a proto převzali čarodějnická 
osvědčení. Moc se všichni těšíme, až si 
zase za rok na sabatu super zařádíme.

 Hana Bláhová
 učitelka MŠ

Karneval čarodějnic v mateřské škole
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 www.autoavant.cz Ďáblická 2, Praha 8 prodej: 283 881 540
 aa@autoavant.cz po–pá 7–18, so 8–14 servis: 283 882 511

Oslavy 60. výročí osvobození ve fotografiích

Fo
to

: J
. K

ol
ář

Fo
to

: K
. M

an
gl

 (
4x

)



strana 6 ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJ červen 2005

V souvislosti s anketou Ďáblického 
zpravodaje jsem dostala dva ohlasy, 
o nichž si myslím, že si zaslouží samo-
statný příspěvek. Posuďte sami. 

První se ozval pan Janoušek. Není 
úplně „novousedlíkem“, ale v Ďábli-
cích nebydlí dlouho. Už od samého 
začátku se však potýká s problematic-
kými sousedskými vztahy. Pan Janou-
šek bydlí na rohu Kokořínské a Osina-
lické ulice. Jeho soused, bydlící na 

protějším rohu, vlastní nákladní auto-
mobil. Přesto, že Osinalická ulice je 
poměrně dlouhá a nedaleko je nezasta-
věná parcela, parkuje skorosoused 
pana Janouška svou Avii přímo pod 
jeho okny. (Foto 1) Jak mě informoval 
pan Janoušek nepomáhá nic – ani 
„sousedská domluva“ ani stížnosti na 
policii ani stížnosti na obecním úřadě. 
Věc se táhne už léta a pan Janoušek 
stále kouká z okna na špinavou plach-
tu staré Avie. Jenže pokud není dobrá 
vůle alespoň na dvou stranách, sám 
toho nikdo moc nezmůže. 

Zkusme se na celou věc podívat ješ-
tě z jiného úhlu. Smí vůbec Avie sou-
seda pana Janouška do Ďáblic? Když 
jedete do Ďáblic, narazíte na následu-
jící dvě dopravní značky. (Foto 2, Foto 
3). Obě zakazují vjezd nákladních vo-
zidel do Ďáblic. První říká, že se to 
týká JEN vozidel zásobování skládky 
Ďáblice. Druhá však zakazuje vjezd 
VŠECH nákladních vozidel MIMO 
vozidla zásobování skládky Ďáblice. 
Která z nich sem tedy nesmějí? Že by 

všechna? Možná je škoda, že pod obě-
ma tabulkami není upozornění, že 
omezení platí pro celou obec. Protože 
tak, jak je to teď, vlastně nákladní vo-
zidla nesmějí jen na Ďáblickou a do 
několika speciálně označených ulic. 
S tím si však mnoho řidičů taky hlavu 
příliš neláme (foto 4). A to ještě záleží 
na tom, z kterého směru do Ďáblic je-
dete. Zatímco směrem od sídliště jsou 
zákazy hned dva, jedete-li do Ďáblic 
z kteréhokoliv jiného směru, zákazy 
tam nejsou žádné a to dokonce ani ve 
směru OD skládky. Takže jsou ty záka-
zy vlastně spíš na okrasu – Ďáblicím 
asi nejde ani tolik o to, aby nám přes 
obec nejezdily kamiony, jako spíš o to, 

aby nejezdily ze sídliště. A od té doby, 
co máme vlastní sjezd z dálnice je to 
ještě jednodušší – kdo chce zákazy 
obejít, cestu si určitě najde. A zjevně 
to není nic těžkého. 

Chtěla bych zmínit ještě druhý ohlas 
na anketu. Ten přišel od paní Stárkové 
a Šandové. Obě Ďáblické „starousedli-
ce“ bydlí na Ďáblické a tak mají ulici, 
do které je zákaz vjezdu nákladních au-
tomobilů, přímo pod okny. A na co si 
přišly stěžovat? Především na to, že ve 
všední den je na Ďáblické pořádný pro-

voz - a to už nejsou jen Avie a další zá-
sobovací menší auta, ale také těžké ná-
kladní vozy. Když pomineme otázku 
hluku a prachu, je tu ještě otázka bez-

pečnosti. Jestli občas chodíte dopoledne 
po Ďáblické, určitě jste si všimli, že auta 
tu parkují často ve třech řadách vedle 
sebe a projet od restaurace „U České 
pohádky“ dolů na Kosteleckou je občas 
výkon hodný slalomového přeborníka. 

A pak je tu rychlost. Nedávno skon-
čila další policejní akce Kryštof. Naše 
čtenáře, kteří mají auto, možná zasta-
vila hlídka u nového Ďáblického hřbi-
tova, možná dokonce dostali pokutu za 
rychlou jízdu. Policisté vybrali na po-
kutách, především za rychlou jízdu, 
přes 4 miliony korun. Škoda, že stáli 
u hřbitova a ne u pošty a škoda, že ne-
měřili rychlost také svým kolegům 
policistům. Byli by určitě vybrali ještě 
o několik tisícovek a možná i desetiti-
sícovek víc. Ďáblickou totiž většina 
řidičů a to i policejních považuje pře-
devším za ideální trasu pro rychlostní 
zkoušky. Dala jsem si tu práci a postá-
vala jsem k večeru na rohu Hořínecké 
a Ďáblické a čekala, až kolem pojede 
policejní auto. Nejelo. Letělo nejmíň 
stodvacítkou. Nedovedu si představit, 
jak by asi zabrzdilo, kdyby na přecho-
du u restaurace „Na růžku“ zrovna 
přecházela maminka s kočárkem. 

A ještě jeden postřeh od paní Stár-
kové a paní Šandové. Dřív prý bylo 
zvykem, že se ďáblické ulice 2x do 
týdne čistily. Přijely vozy Ipodec, vy-
metly smetí a pokropily prach a bláto. 
Dnes se čistící vozy v Ďáblicích prak-
ticky neukážou. Kanály jsou zanese-
né, všude se válí papíry a nepořádek. 
Možná bychom si mohli vzít příklad 
třeba ze šesté městské části, které  
důsledné uklízení ulic vyneslo nejen 
několik pochvalných článků v novi-
nách, ale také vděčnost ze strany 
vlastních občanů.

Tereza Adámková
Anketa pro čtenáře: Myslíte si, že 

nákladní automobil stojící hned za zá-
kazem vjezdu nákladních automobilů 
je zásobování skládky Ďáblice nebo 
porušuje dopravní předpisy?

O sousedských vztazích, dopravních 
značkách, akci Kryštof a čistých ulicích
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Vážená redakce,
na rozdíl od přispívatelů ve 3. čísle Ďáb-
lického zpravodaje bydlím v Ďáblicích 
od dob, kdy ještě byly samostatnou obcí. 

Je celá řada věcí, které se během této 
dlouhé doby změnily k lepšímu. Jsou 
to v první řadě všechny inženýrské sítě 
včetně kanalizace, jejichž neexistence 
dříve velmi komplikovala život v obci. 
Například na telefonní přípojku jsme 
měli záznam přes 20 let. Plynofikace
umožnila ekologičtější vytápění, což 
se velmi příznivě projevilo v kvalitě 
ovzduší. Díky občas přistavovaným 
kontejnerům téměř či úplně zmizely 
černé skládky. Je ale mrzuté, když ně-
kteří spoluobčané dávají do kontejneru 
celé nerozřezané větve, protože tím se 
kontejner velmi brzy zaplní. Veřejná 
doprava k metru je dobrá, jen dřívější 
trasa autobusu na Palmovku byla asi 
pro většinu občanů výhodnější. Nástu-
piště na autobus u stanice Ládví je však 
podle mého názoru naprosto nevyho-
vující. Autobusy, vyjíždějící z koneč-
ných stanic, jezdí přesně a delší dobu 
jsem nezaznamenal žádný výpadek. 

Kultura v obci se rozvíjí díky možnos-
tem v Základní škole a přispívá k ní 
nemalou měrou také činnost Diakonie, 
která navíc ještě poskytuje pomocné 
služby občanům.

 Nyní něco, co se během doby ne-
změnilo. V mnoha příspěvcích se vy-
skytují připomínky k majitelům psů. 
Ale to se též změnilo – je jich stále 
více. Psi mnohdy zuřivě štěkají, volně 
pobíhají po obci a jejich výkaly obtě-
žují téměř všude. Za to vše ale samo-
zřejmě odpovídají jejich majitelé. 

Po celé obci byly vybudovány chod-
níky, které se postupně rozkopávají, 
jako letos v zimě. Ale uvidíme, jaký 
dohled bude na jejich uvedení do pů-
vodního stavu a hlavně, když se po 
nějaké době začnou propadat, zda se 
pak budou opravovat na náklady firem,
které práce prováděly a ne na náklady 
obce. Ještě k chodníkům: až se tráva 
zazelená, budou i chodníky plné pro-
růstající trávy a plevele. Co s tím?

Nezměnilo se rovněž to, že jsem za ce-
lou dobu nepotkal policistu. Myslím toho, 
který by řešil situaci v obci. Často vidím 

ty, kteří prolétnou obec v automobilech, 
ale ti bezpečnost v obci nezvyšují.

A nyní, co se dle mého názoru zhor-
šilo. Kruhový objezd v obci je díky 
svým rozměrům pouze komplikací pro 
řidiče autobusů. Výjezd z centra Prahy 
z dálnice (Cínovecká) na Kosteleckou 
směrem na Čakovice a hlavně na Ďábli-
ce by opravdu měl být dáván za „vzor 
řešení dopraví situace konce 20. stole-
tí“. K tomu není co dodat. Umístění re-
klamních tabulí na sloupech a v zele-
ném pásu v ulici Kostelecké při výjezdu 
z Legionářů na Kosteleckou kompletně 
brání výhledu. Je pouze zázrak, že tam 
ještě nebyla dopravní nehoda. Jízda na 
kole po chodníku, jízdy v protisměru 
v jednosměrné ulici, nedávání přednosti 
zprava, jsou také stále častější.

A nakonec:  co se samoobsluhou 
a kinem? Kino se zbourá a poměrně 
nedávno postavená samoobsluha asi 
spadne sama.

Ďáblický zpravodaj je pěkný a zají-
mavý a tak Vám přeji hodně úspěchů.

 Ing. Jiří Holý
Ďáblice, 3. 5. 2005  U chaloupek 166 

ANKETA ĎÁBLICKÉHO ZPRAVODAJE

Hatha joga
Nabízím lekce klasické Hatha jogy. 

Joga je populární forma cvičení, pro-
tože je přístupná pro každého a nezá-
leží na naší kondici a flexibilitě. Pro-
spěšnost jogy je dnes dobře známa. Za 
prvé je to fyzický užitek - udržuje naše 
tělo v kondici a za druhé při praktiko-
vaní jogy se redukuje stres. Joga také 
zlepšuje naší koncentraci, schopnost 
zaměřit se pouze na jednu věc a má 
také omlazovací účinky pro cvičícího.

Něco o mně: Mezinárodní certifikát
pro učitele jogy jsem získala v r. 2004 
v „Rama Lotus Yoga Center“ v Ottawě 
v Kanadě. Zde jsem jogu studovala 6 
měsíců pod dohledem zkušených a re-
spektovaných učitelů joy. Dále mám me-
zinárodní certifikát pro výuku jogy dětí
(RCYP). Mám odcvičeno několik set 
hodin jogy. Jsem členem mezinárodní 
Yoga Alliance (www.yogaalliance.org) 
a RCYP (www.childrensyoga.com).

Výuka jogy pro zapátečníky bude 
od září v Obecním domě každé úterý 
od 18–19.30 hod.

Výuka jogy pro středně pokročilé 
bude od října v tělocvičně ZŠ každý 
čtvrtek od 18–19.30 hod.

Jedna lekce jogy trvá 90 min. Před 
cvičením je vhodné nejméně l hod. ne-
jíst. Co si vzít sebou? Podložku na 
jogu či větší ručník, pohodlné oblečení 
(preferuji kraťasy, leginy) a láhev vody. 
Doporučuji přijít minimálně o 10 min. 
dříve před začátkem lekce.

Jedna lekce stojí 160 Kč. Při zapla-
cení série 10 lekcí je jedna lekce zdar-
ma. Bližší informace je možné získat 
od srpna na tel. čísle: 283 910 671.

Těším se na shledání při objevování 
krás jogy.

Namaste (= Zdravím)
 Jana Smažíková
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ĎÁBLICKÝ TELEFONNÍ SEZNAM

Název rubriky Firma, služba Obor činnosti/ 
odp. zástupce Telefonní číslo Adresa www, e-mail

Důležitá tel. 
čísla

Rychlá lékařská pomoc 155 (112)
Hasiči 150 (112)
Policie 158 (112)

Městská policie 156

Auta 

Autoservis - pneuservis  
Aleš a Jiří Husákovi

veškeré opravy motorových 
vozidel všech značek 283 910 521, 604 650 194 Ďáblická 55/50, Praha Ďáblice

Aleš Nápravník zabezpečení vozidel, autoalar-
my, autorádia a handsfree 283 911 242, 605 500 484 Legionářů 64, Praha Ďáblice

Autodoprava
Autodoprava Čejka

avia, kontejnery, vyklízení, odvoz 
odpadu a sutí, přeprava písku 

a stav. materiálu
603 312 454, 283 911 088 U Prefy 771/25, Praha Ďáblice

Ladislav Zídek autodoprava, úklidové práce, 
zahradnické práce, skladování 

603 419 348, 283 911 200 
(záznamník) Na Kopci 547/11, Praha Ďáblice

Domácnost

Martin Nováček, firma
Růže ruční žehlení prádla 724 343 094 Kučerové 127, Praha Ďáblice http://ruze.kvalitne.cz,  

fa.ruze@seznam.cz

Trafika - Svobodová sběrna chemické čistírny,  
prádelny a opravny obuvi 283 911 072 roh Kokořínské a Prácheňské, 

Praha Ďáblice

Dům a zahrada

Tomáš Tvrdek kladení a prodej podlahových 
krytin - PVC, koberců a korku 283 911 293, 776 073 934 Ďáblická 161/8, Praha Ďáblice

Ing. arch. Karel Kučera architekt, projektování staveb 283 910 887, 604 926 449 Na Štamberku 7, Praha Ďáblice http://www.ArchKucera.com
MK elektro - Michal 

Kočí
elektroinstalace, montáže hromo-
svodů, telefonů, zabezp. zařízení 602 354 226, 283 911 337 Legionářů 18, Praha Ďáblice http://www.mkelektro.cz,  

mkelektro@mkelektro.cz

ELEK, s.r.o.
elektromontážní činnost,  

výroba rozvaděčů, hormosvody, 
výškové práce, zámečnictví

283 910 467–8,  
fax: 283 910 469 Ďáblická 92/49, Praha Ďáblice http://www.elek.cz, info@elek.cz

Zdeněk Baroch topenářské,  
instalarérské a plynařské práce 602 489 754, 283 910 996 Legionářů 23a, Praha Ďáblice

Antonín Růžička,  
firma Taxus

zahradnické služby, kácení 
a prořez stromů, aranžování 
interiérů, návrhy a projekty 

sadových úprav

606 848 898, 
737 588 811,  

fax: 286 856 868
U Parkánu 4, Praha Ďáblice

BBV -  
Ing. Miloslav Vyčítal

projektování a inženýrská činnost, 
zemní práce, terénní úpravy 777 060 522, 283 910 436 Kokořínská 125/12,  

Praha Ďáblice

Pompa Miroslav  
- stavební činnost

zednické práce, dlaždičské, 
okladačské, izolatérské, malířské 

a zemní práce, ploty

736 202 030,  
fax: 283 480 561 U Parkánu 24/3, Praha Ďáblice

Hvězdárna Hvězdárna Ďáblice  Ing. Václav Přibáň 783 910 644, 283 910 644 Pod Hvězdárnou 768,  
Praha Ďáblice

www.planetarium.cz/dabliceobs, 
dabliceobs@planetarium.cz

Lékaři  
a lékárny

Lékárna PharmDr. Jana Bártová 283 910 426 Ke Kinu 159/7, Praha Ďáblice Obecní dům
Lékárna FN Bulovka pohotovostní lékárna 283 840 501, 266 082 017 Budínova 2/76, Praha Libeň

MUDr. Kateřina Auzká praktická lékařka 283 910 418, 233 550 308 Ke Kinu 159/7, Praha Ďáblice Obecní dům
MUDr. Ludmila Váňová lékařka pro děti a dorost 283 910 427 Ke Kinu 159/7, Praha Ďáblice Obecní dům

MUDr. Tomáš Adámek chirurgická ambulance 266 010 319 poliklinika Prosek,  
Lovosická 40, Praha 9 chirurgieadamek@atlas.cz

MUDr. Hana Pešková odborná oční lékařka 777 882 868, 283 910 382 Osinalická 901/30,  
Praha Ďáblice

http://www.hpeskova-ocni.cz, 
info@hpeskova-ocni.cz

MUDr. Marta 
Procházková zubní lékařka 283 910 551 Mšenská 650, Praha Ďáblice

Knihovna Místní knihovna, Ivana 
Midlochová knihovna 283 910 394 Osinalická  901/30,  

Praha Ďáblice

Obchody

Trafika - Svobodová tisk, tabák, sběrna, kopírování, 
on-line terminál Sazky 283 911 072 roh Kokořínské a Prácheňské, 

Praha Ďáblice

Optika Jiří Srna optika 777 882 868, 283 910 382 Osinalická 901/30,  
Praha Ďáblice

http://www.hpeskova-ocni.cz, 
info@hpeskova-ocni.cz

Potraviny Ďáblice potraviny n/a Ďáblická 63, Praha Ďáblice

Odpočinek 
a krása

Kosmetika Miluše Hlaváčková 271 725 195, 606 803 126 Ke Kinu 159/7, Praha Ďáblice Obecní dům
Kadeřnictví Iva Polanská 283 910 041 Ke Kinu 159/7, Praha Ďáblice Obecní dům

Ben‘s Club Relax,  
Petr Nemanský

solárium, masáže - sportovní, 
klasická, zdravotní, čínská, 

chiromasáž, shiatsu
283 9105 89, 623 450 436 Kokořínská 3, Praha Ďáblice http://web.quick.cz/ben001/

Počítače Ing Jiří Provázek 
- SOFTPRO Softwarové služby 603 822 009 Zákupská 408/5, Praha Ďáblice softpro@seznam.cz

Radnice

Městská část  
Praha Ďáblice Úřad městské části 283 910 723 Květnová 553/52, Praha Ďáblice www.dablice.com,  

info@dablice.com
starostka Danuše Ševčíková 283 910 723 danuse.sevcikova@dablice.com

místostarosta Ing. Jaroslav Černý 283 910 723 jaroslav.cerny@dablice.com
sekretariál Monika Kratochvílová 283 910 723–5 (linka 101) vlastimil.foucek@dablice.com
tajemník Vlastimil Fouček 283 910 723–5 (linka 202)

samostatný referent Anežka Cimbulková 283 910 723–5 (linka 216)
finanční a investiční

odbor Ing. Václav Valtr 283 910 723–5 (linka 211)

odbor životního  
prostředí Ing. Hana Králíková 283 910 723–5 (linka 209)

Radnice -  
dislokované  

odbory  
Prahy 8

živnostenský odbor Jaroslava Škodová 283 910 723–5 (linka 208)
stavební odbor Stanislava Nedbalová 283 910 723–5 (linka 204)
sociální odbor Hana Knappová 283 910 723–5 (linka 206)

podatelna Prahy 8 Věra Sedláková 283 910 723–5 (linka 222)

Restaurace

U Krále Holce 283 910 955 Osinalická 766, Praha Ďáblice
Na Květnové 283 910 760 Květnová 48, Praha Ďáblice
Červený Mlýn 731 828 653 Konětopská 3, Praha Ďáblice

Na Růžku 283 911 268 Kokořínská 204, Praha Ďáblice
U české pohádky 283 910 618 Hořínecká 6, Praha Ďáblice

Sociální služby Diakonie Lydie Veselá 283 910 424 Ke Kinu 159/7, Praha Ďáblice Obecní dům

Škola
Základní škola ředitelka: Mgr. M. Bulirschová 283 910 960 U Parkánu 17, Praha Ďáblice zsuparkanu@volny.cz
Mateřská škola ved. učitelka Věra Hajšmanová 283 910 399 Kučerové 26, Praha Ďáblice

TJ Ďáblice
oddíl tenisu 602 156 622 Kokořínská 34, Praha Ďáblice
oddíl fotbalu 283 910 603 Kokořínská 28, Praha Ďáblice

Účetnictví 
a daňoví  
poradci

Renata Provázková vedení účetnictví, daňová  
přiznání, poradentsví 604 109 103 Zákupská 408/5, Praha Ďáblice

Účetnictví DáMa 
- Dagmar Hájková

vedení účetnictví, zpracování 
mezd, zpracování daňových 

přiznání
283 911 317, 604 253 320 Chřibská 454, Praha Ďáblice dagmar-hajkova@seznam.cz

Vladimír Lein, MBA daňový poradce, daňové  
a obchodní služby 222 211 457

sídlo: Březnová 155, Praha 
Ďáblice (dočasné adresa) kance-
lář: Václavské nám 48, Praha 1

www.lein.cz, info@lein.cz
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Šromova 861, Praha 14–Černý Most
tel.: 281 912 144, 731 056 738, 

731 056 735, 731 063 278, 
731 056 164

e-mail: sromova@mcssp.cz
Nabízíme odbornou a bezplatnou 

poradenskou a psychoterapeutickou 
pomoc v závažných životních situa-
cích, do nichž se může dostat každý 
díky nečekaným změnám a zvýšeným 
nárokům života. Zaručujeme diskrét-
nost a povinnou mlčenlivost. Chcete-
-li, můžete vystupovat i anonymně.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Psychologické a psychoterapeutic-

ké služby (tel.: 731 056 738, 
281 912 144). Stěžejní náplní Porad-
ny je psychologické poradenství 
a krátkodobá, střednědobá i dlouho-

dobější psychoterapie. Klient může 
přijít sám, s partnerem nebo i celou 
rodinou. Poskytujeme tedy psychote-
rapii individuální, párovou a rodin-
nou. Dále nabízíme možnost pomoci 
při uzavírání partnerských dohod, 
předrozvodové, rozvodové i porozvo-
dové dohody, upravující vztahy mezi 
jednotlivými členy rodiny, dohody 
ohledně péče o děti, mediace vztahů. 

Poradenství pro tzv. sexuální menši-
ny (tel.: 731 063 278, glbti_porad-
na@centrum.cz).

Nabízíme bezpečné prostředí pro 
všechny, kdo mají v oblasti individuál-
ní, partnerské, rodinné nebo obecně 
mezilidské potíže spojené s homosexu-
ální či bisexuální orientací, transvesti-
tismem (crossdressingem, transexuali-
tou), transgenderismem, intersexualitou 
(fyzickou pohlavní nejednoznačností). 
Navštívit nás mohou nejen tito lidé sa-
motní, ale také jejich partneři, rodiče, 
sourozenci či jiní lidé, kteří mají něko-
ho takového ve svém okolí a potřebují 
si o tom promluvit, získat informace 
apod. (v případě potřeby též konzultace 
v anglickém jazyce). Dále nabízíme 
sexuologické poradenství. 

Individuální Relaxačně emancipač-
ní terapie (tel.: 731 056 738, 

281 912 144). Přístup vychází ze vzta-
hu mezi duševním a tělesným napětím, 
když se podaří uvolnit jedno, uvolní se 
i druhé, skládá se z 10 sezení. Cílem je 
posílit klienta natolik, aby byl schopen 
samostatně a kompetentně řešit své 
problémy. 

Autogenní trénink (tel.: 731  056  735). 
Patří mezi léčebné psychoterapeutické 
metody, využívající relaxaci. AT navo-
zuje dokonalé uvolnění, intenzivní od-
počinek tělesný i duševní, rychlé osvě-
žení a obnovení sil. Napomáhá 
k rychlému usnutí, vydatnému spánku 
a okamžitému probuzení v určený čas 
v plné svěžesti. Pomáhá ke zklidnění 
a uvolnění při stresových situacích. 

Rozšířené sociálně právní poraden-
ství (tel.: 731 056 164, 731 056 735).
Zejména v oblasti rodinného práva 
(vztahy mezi manžely, rozvody, svěře-
ní dětí do péče, spory ohledně otcov-
ství, zúžení společného jmění manželů, 
předmanželské smlouvy...) a občan-
ského práva. Poradíme při sepisování 
návrhů a podání k soudu. Poskytujeme 
poradenství v oblasti dávek státní soci-
ální podpory. Zprostředkováváme kon-
takty na další odborníky pro otázky, 
týkající se rodinného, manželského, 
partnerského a osobního života.

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.

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 červencového čísla pro příspěvky i inzerci bude 17. června 2005.  
6. číslo vychází 1. července 2005. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

SLUŽBY

☞ Zasklívání lodžií přímo od vý-
robce,certifikováno, nejnižší ceny,
volejte zdarma tel. 800 158 746, 
s tímto inzerátem sleva 10 %.

Balkonsystem, s.r.o.
(Placená inzerce)

☞ Dovoluji si oznámit ďáblickým 
podnikatelům a provozovatelům slu-
žeb, že zdarma ráda umístím Vaše 
reklamní materiály v čekárně oční 
ordinace v ulici Osinalické č.p. 901 
(vchod z ulice Mannerovy).

MUDr. Hana Pešková

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ NA ČERVEN 2005

Komise, pořadatel Termín Akce Poznámka

Diakonie od 15. 6. 05 Výstava žáků ZŠ denně, práce žáků výtvarného kroužku a kroužku paličkování

Sportovní
 5. 6. 05 Den dětí 14.00 hod. fotbalové hřiště – sportovní den 
11. 6. 05 Turnaj v nohejbalu od 15.00 hod. na hřišti U Holců

Školská a kulturní  5. 6. 05 Den dětí 10.00 hod. u ZŠ + ukázky a nábor do kroužku Taekwon-do + přátelské utkání  
ve fotbale Admira a žáků ZŠ, nábor do oddílu Admira (ročník 1998–2001)

Jednou z nejdůležitějších prací v za-
hradě v tomto období se stává tolik 
neoblíbené pletí. Jak jsem již dříve na-
stínil, je třeba tuto povinnost nepodce-
ňovat. Zvláště v trvalkových záhonech 
hraje míra zaplevelenosti podstatnou 
roli v jejich životnosti. Nejjednodušší 
způsob, jak dlouhodobě proti plevelu 
bojovat, je takzvané mulčování - tedy 
překrytí záhonu mulčovací hmotou. 
Používá se mulčovací kůra, dřevěné 
štěpky nebo různé druhy fólií. Použití 
fólií bych z estetických důvodů dopo-
ručil spíše pro pěstování zeleniny. 
Vrstva mulčovací hmoty musí být mi-
nimálně 8–12 cm. Výhoda mulčování 

není jen v zamezení růstu plevelů, ale 
i v dlouhodobějším udržení vlhkosti 
v půdě. V červnu začínají kvést růže. 
Vydatnou zálivkou alespoň jednou 
týdně podpoříte jejich růst. Při dlouho-
dobějším suchu je doporučuji  z veče-
ra přestříknout vodou. Čerstvě narostlé 
výhony u pnoucích dřevin je dobré  
vyvázat k opoře, aby se v bouřkách při 
silném větru s deštěm nepolámaly. 
Vysadíte–li si nějakou novou rostlinu 
na zahradu, důsledně ji zalévejte, ale 
pozor na přelití! Trávník je dobré v su-
chých dnech navečer prolít a pravidel-
ně sekat.

Filip Adámek

Jaro pomalu končí a na scénu 
přicházejí letní květiny
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Zahradnické služby
Antonín Růžička, fa. Taxus

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

Sídlo firmy: Stará Boleslav, 5. května 367
Provozovna: Praha 8–Ďáblice, U Parkánu 4 

Telefon 606 848 898, 737 588 811, fax 283 910 194 (P
la

ce
n

á 
in

ze
rc

e)

Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy Pěvecký sbor Základní 

školy v Ďáblicích Vás zve
na veřejné vystoupení žáků 1. až 4. tříd, 
které se koná ve středu 15. června 2005 
od 17 hodin v sále Základní školy.

Přijďte si poslechnout lidové písničky!
J. Myslivcová

za kroužek sborového zpěvu

Dětská lidová muzika Osminka 
a ZUŠ Taussigova, Praha 8
srdečně zvou na akci, zvanou DF 

Zahrada 2005.

Již 6. ročník setkání dětských folklor-
ních souborů a dětských lidových muzik 
se koná u zahrady ZUŠ Taussigova,  
 Praha 8

dne 23. 6. 2005 v 17.30 hodin.
„Přijďte s námi pobejt.“

POZVÁNKY

Hledám spolehlivou 
paní na úklid  

rodinného domku
v Ďáblicích (Legionářská ul.)  

a drobnou výpomoc 
v domácnosti, 1–2x týdně.

Kontakt: 724 272 381


