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■ Před tím, než jste byl zvolen místostarostou
MČ Praha-Ďáblice, jste zastával místo ředitele
střední školy. Byl přechod ze školního prostřed-
ní do zastupitelstva velkou změnou?

Změna tu rozhodně byla. Jako ředitel střední
školy jsem byl zvyklý víceméně na direktivní způsob
řízení. Byla to hospodářská funkce, takže jsem vy-
dal příkaz a očekával jsem jeho splnění. V mé sou-
časné pozici je to samozřejmě jiné. Samospráva
funguje na principu vzájemné diskuse, komunikace
s ostatními členy zastupitelstva je velmi důležitá,
odpovědnost neleží jen na jednom člověku. Postupy
a řešení různých problémů jsou zde výsledkem vzá-
jemné diskuse a spolupráce.

■ V rámci samostatné působnosti obce je širo-
ký okruh zajišťovaných činností. V jakých ob-
lastech vás zastupitelstvo pověřilo úkoly a jaké
nejdůležitější cíle jste si vy. jako místostarosta,
vytýčil pro stávající volební období?

Já jsem šel k volbám původně se záměrem napo-
moci stabilizaci základní školy v Ďáblicích. Chtěl
jsem se především věnovat otázkám školské politiky
a podpořit rozvoj naší základní školy. S nástupem
nové ředitelky ZŠ Milady Bulirschové, která se své-

ho úkolu zhostila dle mého velmi dobré, se však
ukazuje, že moje pomoc v otázkách školství v naší
obci bude směřovat spíše materiálním směrem. Rá-
di bychom letos pokračovali v rekonstrukci Mateř-
ské školy a realizovali přestavbu dalšího pavilonu
MŠ. Příští rok je také v plánu rekonstrukce jídelny
mateřské školy.

Jak asi vyplynulo z předchozího, zastupitelstvo
mě pověřilo řešením úkolů ve školství - spolupracu-
ji se školskou a kulturní komisí, ve věcech staveb-
nictví - tedy v projektech, kde je obce investorem,
dále je to životní prostředí, dohled nad zakázkami
menšího rozsahu (do 500.000) a samozřejmě se ta-
ké podílím na sestavování finančního plánu obce.
Původně jsem za svou prioritu považoval školství,
ale v současné době se ukazuje, že se jí stane spíše
stavebnictví - v obci se hodně staví, v oblasti „Na
Blatech“ i jinde, také je zde i mnoho dopravních
úprav. Za svou prioritu tedy v současné době pova-
žují zdárný průběh všech těchto stavebních úprav
v obci.

■ Ve svém článku v minulém čísle jste zmínil
některé připravované změny v dopravě a také
v dopravním značení v obci (zákaz vjezdu ná-

kladních automobilů fy. ASA, etc.). Tyto úpravy
považuji za velmi důležité, zejména, budou-li
zmíněné zákazy dodržovány. Zatím jsou podle
mé zkušenosti ale porušovány i některé dílčí zá-
kazy vjezdu či parkování v různých částech ob-
ce. Je v Ďáblicích někdo, kdo by na dodržování
těchto pravidel dohlížel?

Obec má od Městské části Praha 8 přiděleny
k dispozici 2 strážníky, kteří by měli dohlížet nejen
na pořádek v obci, ale také na dodržování všech
těchto zákazů a příkazů, případně jejich nedodržo-
vání pokutovat. Bohužel díky povodním a ještě stále
nestabilizované situaci v Karlině, kde se rabuje
a opuštěné domy jsou obsazovány squatery, stahuje
Praha 8 často naše strážníky k výpomoci právě do
Karlina. Můžeme jen doufat, že situace se co nejdří-
ve zlepší a naši strážníci budou na místě vždy, když
jich bude třeba. Požádali jsme také Policii ČR, aby
umístila hlídku na dálnici (Cínoveckou), která vede
okolo Ďáblic na skládku. Často tam totiž projíždějí
nákladní auta mířící na skládku, která nemají pře-
depsaný zajištěný náklad na korbě a ztrácí různý
nepořádek, který znečišťuje okolí obce.

Ptala se Tereza Adámková

3 OTÁZKY PRO...

Ing. Jaroslava Černého, místostarostu Ďáblic

občanů. Pokusme se za tím vidět –
třeba i kriticky – také lidi, kteří se o to
přičinili, a to i s jejich možnými chy-
bami či omyly. I tady přece platí víc
než kde jinde: KDO NIC NEDĚLÁ,
NIC NEPOKAZÍ! To není omlouvá-
ní, to je – či mělo by být – vždy dů-
vod k zamyšlení, jak se toho příště
vyvarovat či jak nově a lépe v bu-
doucnu rozhodovat, jak nevyhovující
korigovat a nově směřovat.

Dobře vím, o čem píši, byl jsem od
roku 1990 v Ďáblicích u toho všeho
a proto také vím, jak snadno se nad vý-
sledky a rozhodnutími předchozích let
mnohdy s despektem mávne rukou, aniž
by moc někoho zajímaly tehdy vymezu-
jící podmínky, okolnosti, důvody ….

Píši o tom všem právě proto, že
teprve objektivní, solidní a střízlivé
hodnocení minulého by mělo být tou
nejpevnější výchozí základnou pro
formulování nových a efektivních zá-
měrů, nových rozvojových plánů
Ďáblic. Jen tak – dle mého názoru –
můžeme dlouhodobě poctivě a spo-
lehlivě přispívat k dalšímu zlepšování
podmínek života v Ďáblicích. Toto
platí pochopitelně především pro další
práci nového zastupitelstva naší měst-
ské části, aby ve vzájemné spoluprá-
ci – nikoliv v konfrontaci – nacháze-
lo tu nejlepší cestu, jak optimálně na-
vazovat v nejbližších létech na dobré
výsledky dříve dosažené. 

Ing Jan Kolář, CSc

Ohlédněme se, 
abychom viděli lépe dopředu!

Náměstí by mělo být chloubou ob-
ce. Obchody, kavárna na příjemné po-
sezení, parková úprava, pěší zóna pro
podvečerní korzování. Naše budoucí
náměstí takové zatím není. Neutěšené
travnaté plochy, silnice, která nikam
nevede, rozebraný chodník, zničené
sloupky telefonu i plynu, poházené
matrace, na kterých se povaluje místní
omladina. A tomu všemu vévodí chát-
rající cihelna s povadlým komínem –
kulturní památka, kterou nesmíme
zbořit a naopak o ni musíme pečovat,
aby z ní něco měli i naši potomci. Za-
tím ještě nevím, co z ní budou mít. 

Na náměstí stojí stále ještě i bývalé
kino, které mohlo být centrem kulturní-
ho dění, multifunkčním sálem pro pořá-

ZAMYŠLENÍ

Úvodem si dovolím krátkou osobní
poznámku. Někdy mne až děsí – při
čtení novin, ale zejména při některých
televizních zpravodajstvích /přede-
vším pak NOVY), že „dobrá zpráva,
žádná zpráva“ – kdy jsme převážně
zahlcováni katastrofickými zprávami,
neštěstími, zločiny, dopravními a ji-
nými nehodami …… Mívám tak vel-
mi často pocit, že „když je něčeho
moc, tak je to skutečně příliš“. Vý-
sledkem toho pak je zřejmě ta nejjed-
nodušší reakce lidí – nadávat na vše,
ničemu nevěřit, každého podezří-
vat….. a při tom sám nic nedělat. To
tak, něco dělat a sám pak být kritizo-
vaný! Ať už neprávem či právem.

Jako životnímu optimistovi je mi
však mnohem, mnohem bližší prostá
občanská snaha být aktivně nápomo-
cen něčemu, co má smysl a širší do-
sah, co má daleko od skepse a pivního
nihilismu. Copak to nestojí za to dělat
něco smysluplného, aby ne plané řeči,
ale konkrétní výsledky byly tím nej-
přesvědčivějším dokladem vykonané
práce, poctivých záměrů, plánů …..

Proto také jsem začal tuto úvahu
textem v jejím nadpisu. Najděme si
čas a ochotu ohlédnout se zpět na ce-
lou tu dobu od roku 1990 a pokusme
se střízlivě vidět v našich Ďáblicích
všechny ty změny, kterými se tak vý-
razně proměnily, neostýchejme se říci
i zkrásněly, čím vším tyto změny při-
spěly ke spokojenějšímu životu nás

Naše náměstí...

dání plesů, koncertů, promítání filmů.
Bohužel není a asi ani nebude. Kino
zboříme - na rozdíl od cihelny. Škoda,
někdy je svět postavený na hlavu. Boří-
me, co by se bořit nemuselo, a nechá-
váme stát, čemu by zboření prospělo. 

Doufám, že se náměstí jednou cent-
rem obce stane. Šance tu je, i když jen
na papíře. A že nebudeme na stará ko-
lena jen lkát, proč jsme tenkrát bořili
a nechávali stát. Martin Smrček 
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Městská část Praha-Ďáblice věnuje
jako zřizovatel své místní knihovně
již po dlouhá léta trvalou a spíš ještě
postupně zvyšovanou pozornost. Do-
kladem toho jsou nejen útulné prosto-
ry knihovny v suterénu Obecního do-
mu, ale zejména každoroční finanční
dotace na její provoz a zejména na
nákup nových knih. V tomto směru se
již dost dlouho odlišujeme od řady
dalších městských částí Prahy, kde to-
mu zdaleka tak není.

Zajímalo nás však, jak je místní
knihovna vybavena a využívána sa-
motnými občany. Navštívil jsem pro-
to pověřenou knihovnici paní Midlo-
chovou, která ochotně odpovídala na
všechny dotazy. Tady jsou odpovědi:
◆ Knihovna má v současné době cel-
kem přes 7340 knih, když značný po-
čet nevyužitelného knižního fondu byl
vyřazen při přestěhování knihovny

dobře orientovaná na našem knižním
trhu, když osobně pravidelně vybírá
knižní novinky. Nákladnější odbornou
literaturu pak nakupuje zpravidla na
konci kalendářního roku podle stavu
čerpání schválené roční dotace.
◆ Dohodli jsme se s paní knihovnicí,
že počínaje 4. číslem Ďáblického
zpravodaje nás všechny bude pravi-
delně informovat o zakoupených
knižních novinkách.

Dosavadní praxe potvrzuje, že sta-
novené výpůjční doby v knihovně

čtenářskému okruhu plně vyhovují
a není je třeba měnit.

Pro oživení si výpůjční doby na
tomto místě znovu připomeňme:
pondělí od 14 do 18 hodin (vhodné
zejména pro pracující občany)
úterý od 9 do 12 hodin (výhodné pro
dospělé čtenáře a ženy v domácnosti) 
čtvrtek od 12 do 16 hodin (příhodné
pro seniory při jejich návštěvě Klubu
seniorů v Obecním domě).

Ing. Jan Kolář

z původního umístění v bytovém domě
U Prefy a dalších zhruba 1200 knih
bylo předáno při dostavbě naší Základ-
ní školy do její dětské knihovny.
◆ Výpůjční seznam knihovny regist-
ruje 270 dospělých ďáblických čtená-
řů, z toho zhruba jen devadesát z nich
knihovnu nenavštěvuje vůbec či jen
zcela výjimečně.
◆ Zní to dost překvapivě v době inter-
netu, televize a videa – ale současný
zájem čtenářů hodnotí paní Midlocho-
vá jako zhruba třikrát vyšší ve srov-
nání s návštěvností knihovny v době
jejího umístění v domě U Prefy.
◆ Nákup knižních novinek se řídí pře-
devším hlavními oblastmi zájmu jed-
notlivých skupin čtenářů a čtenářek,
když u žen dominují především mo-
derní romány, u mužů pak detektivky
a válečná literatura. V tomto směru je
podle naší diskuse paní Midlochová

Pomalu začíná jaro a i základní
škola se obléká do veselého kabátku.
Již dnes mohou ďábličtí obdivovat
krásnou velikonoční výzdobu. Vrať-
me se ale ještě k měsíci minulému. 6.
března se rozběhl cyklus přípravných
hodin pro budoucí prvňáčky, v sou-
časné době ho navštěvuje asi 12 bu-
doucích žáčků. 11. 3. besedovali naši
žáci v sále základní školy s Ďáblický-
mi hasiči. Beseda se vydařila a doufá-
me, že spolupráce školy s hasiči se
bude nadále prohlubovat. Na závěr
školního roku již je naplánované další
setkání, tentokrát přímo v hasičské
zbrojnici. V březnu také někteří žáci
školy navštívili divadelní představení,
zúčastnili se olympiády v zeměpise
a úspěšně proběhl další srdíčkový
den.

Od 1. dubna probíhá ve společen-
ském sále Diakonie výstava prací dě-
tí, které navštěvují školní družinu.
Všechny srdečně zveme k návštěvě! 

V dubnu sportovní komise uspořá-
dá turnaj v ping-pongu, ale .připravují
se i další akce. Nejdůležitější akcí,
která proběhla v MŠ, byl 8. 4. zápis
budoucích žáčků.

Ve spolupráci se školskou a kultur-
ní komisí jsme připravili velikonoční

výstavu kraslic a dalších tradičních
velikonočních výrobků. Zúčastnit se
mohou všichni, kdo mají zájem, tedy
nejen děti. Shromažďování vystavo-
vaných exponátů bude probíhat od 14.
do 16. dubna v základní škole, denně
do 17 hod. Samotnou výstavu pak bu-
dou moci Ďábličtí shlédnout od 22.
do 26. dubna mezi 13 a 17 hod v pro-
storách základní školy.

A ještě výhled do budoucnosti –
v květnu čeká celou základní školu
výjezd do přírody. Na školu v přírodě
se tentokrát chystáme do kouzelného
prostředí Národního parku České
Švýcarsko – do vesničky Chřibská.
Od 5.5. do 17. 5. si budou moci užívat
čerstvého vzduchu a jarní přírody žáci
1. stupně a od 17.5. do 30.5 žáci tříd
2. stupně. Doufejme, že nám bude
přát počasí a že si školu v přírodě
opravdu užijeme!

A co nás ve škole trápí? Snažíme
se, zatím marně, sehnat učitele/ku fy-
ziky v kombinaci s matematikou ne-
bo pracovními činnostmi, případně
i jiným předmětem, ale tito učitelé
snad v celé Praze vyhynuli. Doufám,
že se nám do 1. 9. 2003 situaci podaří
zdárně vyřešit. Držte nám palce.

Milada Bulirschová, ředitelka ZŠ

Místní knihovna
POZORNOST TENTOKRÁT ZAMĚŘUJEME NA...

Zpráva z jednání Rady
MČ Praha Ďáblice

Na 8. a 9. jednání Rada MČ Praha - Ďáblice projednala několik
nových věcí. Pro informaci občanů vybíráme některé body z pro-
gramů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.
☛ Souhlasné stanovisko se žádostí o zařazení současné Jednotky požární

ochrany Ďáblice do celoměstského systému jako JPO III.  
☛ Souhlas se jmenováním nových členů JPO Ďáblice
☛ Souhlas s poskytnutím finančního daru Mysliveckému sdružení Ďáblice,

ve výši 35 000,- Kč ( Zastupitelstvo odsouhlasilo zvýšení tohoto daru.)
☛ Souhlas s přijetím nových členů do komise životního prostředí (Věru Pro-

kešovou, Vladimíru Kubatovou, Ivu Krčmovou, Alenu Marušiakovou)
☛ Souhlas s požadavkem, aby autobus MHD linka č. 103 i nadále stavěl na

zastávce „Liberecká“ v obou směrech.
☛ Souhlas s Požárním řádem MČ Praha - Ďáblice, který je závazný pro

všechny občany i firmy na území MČ Ďáblice (k nahlédnutí ve vývěsce
Hasičské zbrojnice) 

☛ Nesouhlas s postupem a předáním veškeré stavební dokumentace ulože-
né v archivu MČ do centrálního archívu Prahy 8 a požadavek o vrácení
v kopiích alespoň složek týkajících se staveb MČ Ďáblice. 

Zpracoval tajemník ÚMČ

Ze školních lavic

Z VÝBORŮ

Z finančního 
výboru zastupitelstva

Na začátku každého kalendářní-
ho roku stojí zastupitelstvo pravi-
delně před dvěma významnými
úkoly – pochopitelně kromě jiných
problémů – a to před projednáním
výsledků finančního hospodaření
městské části za předchozí rok
a projednáním návrhu rozpočtu na
další rok. Výchozí podklady byly
i letos jako obvykle podrobně pro-
jednány nejprve ve finančním výbo-
ru zastupitelstva, jehož stanoviska
byla následně předložena radě a ko-
nečně samotnému zastupitelstvu.
Stalo se tak na jeho 3. veřejném za-
sedání dne 13. února 2003. Snad je
na místě připomenout, že zvýšená
pozornost samosprávy na uvede-
ných stupních jen obráží význam
předmětných finančních dokumen-
tů, neboť tyto v podstatě hodnotí na
jedné straně úroveň finančního hos-
podaření v uplynulém roce, na dru-
hé straně vymezují podmínky další-
ho rozvoje obce v novém roce.  

Nejprve se podívejme, jak jsme
si vedli v roce 2002: při celkových
příjmech ve výši 32 722 103 Kč
dosahovaly výdaje 28 099 076 Kč.
Z toho vyplývá, že na konci roku
2002 jsme dosáhli úspory ve výši
4 623 027 Kč. 

Pro rozpočet roku 2003 v jeho
výchozí úrovni (která zpravidla
v průběhu roku doznává některé
změny jak v příjmové, tak i výda-
jové části) byly zastupitelstvem
schváleny:  celkové příjmy ve vý-
ši 21 066 758 Kč, když i výdaje
jsou plánovány ve stejné úrovni
21 066 758 Kč. Rozpočet je tedy
schválen jako vyrovnaný. Jeho
poněkud nižší úroveň proti roku
2002 je ovlivněna především stá-
vající výší investiční dotace ze
strany Hlavního města Prahy.

Jan Kolář 
člen finančního výboru

Michal BERAN
grafické práce

➬ grafické zpracování textu
➬ navštívenky, pozvánky, 

reklamní letáky, katalogy
➬ možnost zajištění tisku

Koníčkovo nám. 369, 182 00 Praha 8 - Ďáblice, 
Tel./fax: 283 911 397, mob. 603 480 292, 

e-mail: brn.m@click.cz, brn.m@tiscali.cz
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DISKUSE
Vážení spoluobčané,

po přečtení Ďáblického zpravodaje
č. 2 jsem se rozhodla napsat svůj
příspěvek a tím trochu zmírnit svůj
pocit marného úsilí při prosazování
požadavku na klidnější život v mís-
tě svého bydliště.

Ve Zpravodaji jsem se dočela, že
naše petice 12 vlastníků rodinných
domků k problému omezení průjezd-
nosti ďáblických komunikací není je-
diná a že rušné a dopravou přetížené
komunikace pociťují jako svoji újmu
i další občané. Uvedený problém se
tedy netýká jen úzce omezeného okru-
hu občanů, jak by se na první pohled
zdálo, nýbrž všech, koho ještě nepře-
stalo zajímat, v jakém prostředí žije.

12 vlastníků řadových rodinných
domků, mezi něž patřím, v nové ulici
K náměstí. ( pokračování Brigádnic-
ké) sepsalo petici s požadavkem, aby
se tato ulice v budoucnu nestala prů-
jezdnou komunikací až na Ďáblickou
a dále pak ulicí K lomu až do Letňan
k Tescu. Zastupitelstvu jsme předlo-
žili náš návrh změny urbanistické stu-
die a již předem nám bylo naznačeno,
že nás zastupitelstvo nepodpoří. Žá-
dali jsme aspoň přerušení budoucí
komunikace a vytvoření pěší zóny,
která by pak navázala výjezdem z bu-
doucího parkoviště u budovy UM-
PRUM, která by se měla stavět na
místě bývalého Surkova. Tím jsme
chtěli zamezit zvýšení provozu smě-
rem na Ďáblickou a dále pak do Let-
ňan. Byli jsme pozváni na časově
omezenou dobu 30 minut na jednání
zastupitelstva, které již předem obdr-

želo náš nový návrh. Po přednesení
našich argumentů a následné diskusi
o problému, kdy zaznělo z úst jedno-
ho zastupitele, že všem jezdí auta pod
okny, tak proč by neměla i nám a pa-
ní starostka prohlásila, že se jí náš
nárh nelíbí, jsme pochopili, že tudy
cesta nevede. Domluvili jsme se tedy,
že shromáždíme odborné posudky
a vyjádření a bylo nám slíbeno tele-
fonní číslo osoby, která urbanistickou
studii přopravila, a že se poté zastupi-
telstvo k našemu požadavku ještě
vrátí. Když jsme se po několika
dnech sami ozvali a číslo žádali, paní
starostka sdělila, že je to již zbytečné,
neboť zastupitelstvo již vydalo zamí-
tavé stanovisko k celé věci a že je na
cestě již písemná odpověď. Podotý-
kám, že se tak stalo po 3 dnech od
data projednání. Taková reakce nás
překvapila a mně osobně připoměla
doby minulé, kdy jsme požadovali
zlepšení životního prostředí u Prefy
(80. léta) a podobným způsobem
s námi jednal tehdejší národní výbor.

Takže vážení občané, v budoucnu
nebudete procházet se svými pejsky
a dětmi pod našimi okny směrem ke
hřbitovu, neboť tudy budou projíždět
auta všech, kteří budou směřovat
k Tescu do Letňan, a nebudou to sa-
mozřejmě jen ďábličtí občané.

Z minulého Zpravodaje jsem nabyla
dojmu, že nejdůležitější věcí v obci je
výstavba nových komunikací, aby
Ďáblice byly propojené a jak řekla pa-
ní starostka, aby se lidé všude mohli
dostat autem. Že lidé mají také nohy
a že se mohou pohybovat po Ďáblicích
pěšky, to už je dnes asi zpozdilý názor.

V redakčním zdělení jsem se do-
četla, že: „ posláním Ďáblického zpa-
vodaje nemůže být znepokojovat či
rozdělovat naši obec, ale naopak ji
objektivními a netendenčními infor-
macemi získávat pro podporu kroků
a rozhodnutí zastupitelstva usilující-
ho o náš společný a klidný život
v Ďáblicích “.

Já si naopak myslím,že právě dis-
kusí a tříbením názorů na jeho strán-
kách by se možná zastupitelstvu otev-
řely oči a bylo by přístupnější k návr-
hům a požadavkům nás občanů. Proto
jsme volili své zástupce, aby hájili
a prosazovali naše zájmy, nikoliv zá-
jmy Magistrátu, případně zájmy sta-
vebních a jiných firem.

Na začátku 90. let jsem v zastupi-
telstvu hájila názor, aby se obec roz-
víjela, ale takovým způsobem, aby to
nebylo na úkor občanů zde žijících.
Prvním varováním byla výstavba ko-
munikací na budoucím náměstí, při

jejichž realizaci byly i přes protesty
občanůvykáceny vzrostlé stromy
v prostoru bývalé Prefy. Široké chdní-
ky, které v létě prorůstají plevelem
a v zimě se při náledí stávají nebez-
pečnými (např.vloni mezi vánočními
svátky), navíc částečně s rozebranou
dlažbou pro účely skateboardingu
mládeže, potvrzují, že náměstí mělo
mít trochu jiný vzhled a chybí jakáko-
liv péče o něj ze strany zastupitelstva.
A tak mi nezbývá než konstatovat, že
životní prostředí se v Ďáblicích zhor-
šuje a zastupitelstvo svými rozhodnu-
tími k tomu nemalou měrou přispívá.

Závěrem bych chtěla napsat, že mi
nikdy nebylo lhostejné, v jakém pro-
středí žiji se svou rodinou, a proto jsem
se rozhodla zapojit se do práce komise
životního prostředí, protože si myslím,
že mohu tak pomáhat nejen sobě a své-
mu okolí, ale i všem lidem, kterým ne-
ní jedno, v jakém prostředí žijí oni i je-
jich děti. Taťjana Dohnalová

Kontejnery v obci
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů 
v Městské části Praha – Ďáblice v 1. pololetí roku 2003

Určené termíny: 25., 26. a 27. dubna 2003
23., 24. a 25. května 2003

Kontejnery budou přistaveny na obvyklých stanovištích:
✔ na Koníčkově Náměstí
✔ v ulici Leginářů
✔ v ulici Na Terase
✔ v ulici Květnová (v zálivu komunikace před č. p. 448)

(inzerce)
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Kdo tedy 
jsou havrani? 

Havran polní (Corvus frugilegus)
patří do čeledi krkavcovitých, kterou
(i když se to z jejich krákání nezdá)
řadíme mezi pěvce. Nebližšími pří-
buznými havrana u nás jsou vrána
obecná a krkavec velký, dále kavka
obecná, straka obecná, sojka obecná
a ořešník kropenatý. V Ďáblicích mů-
žeme v havraních hejnech běžně za-
stihnout menší kavky, široce rozšíře-
né jsou tu straky a z lesa do zahrad
zaletují sojky. Vrány zde nežijí.

Přesto jen krátce upozorníme, jak
se havran od vrány liší. Dospělý pták
má vždy lysý šedý kořen zobáku
(u vrány je vždy opeřený). Mladí hav-
rani mají ovšem kořen zobáku opeře-
ný a musíme použít druhý znak. Tím
jsou nápadná pera na nohách, tvořící
jakési kalhotky. 

V naší republice havrani na několi-
ka místech hnízdí, během podzimu
a jara tudy protahují a hlavně početně
zimují. Proto jsou letní havrani zpra-
vidla zcela jiní než ti zimní. 

Ďábličtí letní havrani pocházejí
většinou z nevelké hnízdní kolonie
v Čakovicích a na skládku za potra-
vou létají i havrani z největší české
kolonie ve veltruské zámecké zahra-
dě. Tito ptáci jsou většinou tažní
a s podzimem se vytratí na jihozápad
do zimovišť, ležících až ve Francii.
Někdy během listopadu je nahradí
velká hejna havranů, přiletující
z Ukrajiny a ze studených stepí střed-
ního Ruska, která ve střední Evropě
tráví v přijatelnějším klimatu zimu. 

Rok čakovických
(ďáblických) havranů

Na hnízdiště se vracejí již během
února a záhy začínají s námluvami

a stavbou hnízd. Samci uzavírají se sa-
micemi svazky na celý život, námlu-
vám tudíž přikládají patřičný význam.
Samci se před svými družkami hluboce
uklánějí a tanec provázejí celou škálou
zvuků. Postupně opravují stará hnízda
a staví nová. Používají silnější větve,
které sbírají na zemi, a velká hnízda
jsou na stromech v jarním bezlistí zda-
leka vidět. Vejce se v hnízdech objevu-
jí na konci března a v dubnu, méně
často později (v červnu). Asi po třech
týdnech se líhnou holá nemohoucí spo-
radicky ochmýřená mláďata, které oba
rodiče krmí. Mladí bývají dva, tři, ale
někdy je jich i pět. Rodiče mají plné
zobáky práce je uživit a není divu, že
využijí vše, co se dá. V této době jsou
nesmírně užiteční, protože chytají na
polích hlodavce a sbírají veškerý hmyz
nebo jeho larvy, nepohrdnou mršinami.
Naši havrani velice brzy objevili kouz-
lo skládky, kde se najde vždycky něco
ke žrádlu, a stahují se sem. Když se
v dubnu nebo v květnu postavíte na
spojnici skládky a čakovického hníz-
diště, uvidíte černý proud, směřující
neomylně oběma směry. 

Po měsíci jsou již mladí havrani
opeření, posedávají po větvích kolem
hnízda a hlasitě se domáhají pozor-
nosti rodičů. Pilně trénují své křídla
a vydávají se na první krátké přelety.
Občas se stane, že některé mládě
spadne na zem. Pokud ho najdete, je
nejlepší posadit ho co nejvýše na vě-
tev, postupně vyšplhá zpátky do koru-
ny stromu.

Havrani a mytologie
Jen málokterým zvířatům lidé při-

suzují takovou magickou moc jako
havranům. Důvodem mohou být je-
jich vzhled, chování, ale hlavně černá
barva. Právě ta vyvolává dojem spříz-
nění s neznámými temnými světy. 

Kdybychom se měli řídit starými
tibetskými pranostikami, pak bychom
si havraní projevy mohli vykládat nej-
různějším způsobem. Vzkaz havrana,
který přiletěl do vašeho domu, lze
přeložit podle denní doby a světové
strany, ze které havran na pána domu
volá. Jiné zprávy předává havran bě-
hem vaší cesty. Tady záleží nejen na
tom, z které strany havran volá, ale
i na místě, které si vybral k odpočin-
ku, na pohybu jeho křídel a na mnoha
dalších věcech. Špatné nebo dobré
zprávy lze vyčíst i z havraního hníz-
da, nebo vám je havran přímo sdělí
změnou svého hlasu. Za dobré služby
je ale třeba se mu odměnit tormou –
koláčkem, který, pokud má havrana
uctít, měl by být přímo pro něj upečen
z žabího masa.

Havran je jedním z nejslavnějších
a nejobdivovanějších ptáků. Máme to
štěstí, že se s ním v Ďáblicích setká-
váme celoročně.

Skládka a havrani
Snad každého někdy napadne, zda

ptáci, živící se na skládce v Ďábli-
cích, roznášejí do okolí kontamino-
vané předměty a potraviny, infekční
a jinak nebezpečné věci. Na tuto
otázku zatím přesnou odpověď dát
neumíme. Jisté ale je, že přinejmen-
ším havrani, létající na velké kolonie
v Polabí nebo do Čakovic, odnášejí
velké množství organického materiá-
lu. Co mohou způsobit se můžeme
jen dohadovat a odpověď by mohl
dát hygienik na základě vědeckého
průzkumu. 

Jisté ale je, že řešením obav je pou-
ze dodržování denního režimu na
skládce, neustálé zahrnování odkry-
tých ploch tak, aby havrani (či racko-
vé a další ptáci) neměli k potravě pří-
stup. Řešením rozhodně není likvida-
ce havraních kolonií nebo přímo ope-
řenců na skládce. -mat-

OKÉNKO DO ĎÁBLICKÉ PŘÍRODY

O havranech
Jsou jich plné Ďáblice. Teď v zimě to není tak vzácný jev,

ovšem u nás žijí i v létě! Přesto se najde mnoho lidí, kteří ani netu-
ší, že nějaký havran existuje, a spokojí se s prostým tvrzením, že
se jedná o vránu. Přitom vrána a havran jsou odlišné ptačí druhy,
žijící jiným způsobem života.

Řepová 735
Čakovice
196 00 Praha 9

tel.: 283 932 540
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Protože většinou velmi rychle zapo-
mínáme – připomeňme si na začátek,
že to bylo zhruba ještě před deseti lety,
kdy z některých domů v naší obci vyté-
kaly domovní splašky přímo na ulici.
Pamětníci a účastníci tehdejší samos-
právy museli věnovat značné a většinou
marné úsilí při odstraňování těchto ve-
řejnost obtěžujících skutečností. Situa-
ce se radikálně změnila teprve po vybu-
dování celoplošné splaškové kanalizace

a výstavbou nových uličních komuni-
kací s chodníky a zelenými pásy.

Připomínám to proto, abychom si
občas dokázali uvědomit, jak se to ko-
lem nás v Ďáblicích změnilo a mění.
Ale nejen kolem nás, ale i v nás sa-
motných, z nichž nás stále více se sna-
ží aktivně přispět ke zkrášlování nejen
vlastních objektů, ale i předzahrádek,
přilehlých uličních zelených a okras-
ných pásů i samotných chodníků. 

Probíhající jarní období je při tom
tou nejlepší příležitostí, jak navázat
na předchozí léta a podle možností
ještě dále rozšířit naši občanskou péči
o prostředí kolem nás. A máme přece
v čem pokračovat, jak to ukazují foto-

grafie z archívu (i když z období již
před pěti lety). Vždyť ani my už ne-
musíme v řadě případů jen pošilhávat
po rakouských a německých vzorech,
ale můžeme se těšit z vlastních rozk-
vetlých oken, balkonů a kvetoucí ze-
leně na chodnících. A to především
zásluhou samotných ďáblických obča-
nů, kteří dobrovolně vlastní prací
zkrášlují prostředí nejen pro sebe
a své rodinné objekty, ale i pro všech-
ny kolem. 

Budeme velmi rádi, když v dalších
číslech našeho Ďáblického zpravodaje
budeme moci fotografiemi aktuálně
dokumentovat nové příklady našich
skutečně ROZKVETLÝCH OKEN,
ULIC A CHODNÍKŮ! Jan Kolář

ROZKVETLÁ OKNA, 
ULICE, CHODNÍKY …

(inzerce)
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Jak se zastávkou
„Liberecká“ autobusu č. 103

Všechna zvláštní opatření, včetně změn v městské hromadné dopravě,
které byly vyvolány povodněmi, se pomalu vrací do normálu.

Takto byla Ropidem (Pražská integrovaná doprava) zrušena dočasně zří-
zená zastávka „Liberecká“. Ihned poté nás překvapil velký příval žádostí
občanů o zachování této zastávky, neboť jim z různých důvodů vyhovuje.

Právě s ohledem na množství těchto žádostí jsme s Ropidem jednali o té-
to možnosti a je s definitivní platností rozhodnuto, že od 1. 5. 2003 bude
zastávka v obou směrech opět zprovozněna.

DOPRAVA

ZA SKLÁDKOU

ZE SPOLEČNOSTI VÍTE, ŽE…?
● Celková inventurní hodnota

podzemních inženýrských sítí a ko-
munikací s chodníky, vybudovaných
naší městskou částí, činila k 31. 12.
2002 celkem 255 011 126 Kč. Ne-
měli bychom se společně více starat
o to, aby tento majetek spolehlivě
sloužil nám všem ještě co nejdéle
a ke spokojenosti všech?  Minimál-
ně pořádku na našich chodnících,
zelených pásech a vůbec všude ko-
lem by se mohl věnovat každý z nás.

● Zastupitelstvo schválilo na
svém 3. veřejném zasedání 13. břez-
na 2003 výši příspěvku občanům za
vyvážení domovního odpadu od 1.
1. 2003 do 31. 12. 2003 a to ve stej-
né výši jako pro předchozí rok
2002. Příspěvek bude činit 45%,
minimálně však 500 Kč na jednu
smlouvu, uzavřenou s Hlavním
městem Prahou na objednaný počet
popelnic (nikoliv tedy již podle po-
čtu členů domácnosti – jako tomu
bylo vloni) a bude vyplácen obča-
nům-fyzickým osobám, trvale hlá-
šeným v Ďáblicích. Občané příspě-
vek obdrží po předložení platné uza-
vřené smlouvy a dokladu o zaplace-
ní poplatku za celoroční vyvážení
odpadu. O dalších podrobnostem
budou občané včas informováni
místním rozhlasem a na stránkách
Ďáblického zpravodaje. J.K.

V sobotu 15. března 2003 uspo-
řádal ďáblický tenisový oddíl
v atriu základní školy ples. K tan-
ci hrála v Ďáblicích osvědčená
kapela z Mělníka moderní písnič-
ky i melodie dříve narozených.
Občerstvení bylo na úrovni a vše
završila bohatá tombola. Před-
tančení předvedl bývalý soutěžní
pár taneční školy Astra Praha.
Zájem veřejnosti byl velký a pro-
to by mohly být v Ďáblicích tako-
vé akce častěji.

Tenisté v čele s duší celé akce Jil-
jím Kubecem starším zvládli premié-
ru plesu v nových prostorách naší
školy na výbornou. Všem, kteří se na
přípravě plesu podíleli, bych chtěl za
spokojené účastníky poděkovat. Proto
zdar příští akci.

Václav Hospodský
Ptáčnická 457/10
Praha 8 – Ďáblice

Tenisté vyhráli

Chodíte rádi do kina? Že už
si ani nevzpomínáte, kdy jste
byli naposled? Že lístky jsou
drahé, večer se vám nechce ni-
kam jezdit a o akční filmy kte-
ré se tam hrají, nijak zvlášť
nestojíte?

Právě pro vás máme zvláštní na-
bídku. Zveme vás na promítání fil-
mů do ďáblické školy, špičkově
vybavený společenský sál sice ne-
dosahuje úrovně multikin, ale běž-
ných kin už ano. Divákům zpro-
středkuje kvalitní zvuk i obraz
a umožní plně vychutnat kvalitu
snímku. Také výběr se snažíme
provádět uvážlivě, volíme osvěd-
čené novější filmy, které pohladí
po“ťíuši a mají šanci oslovit
i střední a starší generaci (o promí-
tání pro teenagery a nejmladší di-
váky rovněž uvažujeme), těší se
diváckému zájmu nebo i sbírají
ceny na festivalech a dosud nepro-
běhly v televizi.

Snažíme se vyhýbat „krvákům“,
hororům i vysloveně akčním
snímkům. Do uzávěrky Zpravoda-
je proběhly zatím dvě projekce.
Britský snímek „Deník Bridget Jo-
nesové“ i francouzská „Amélie
z Montmartru“ byly publikem při-
jaty s velkými sympatiemi. Jen je
škoda, že mnoho pohodlných kře-

sílek zelo prázdnotou. Nechcete to
alespoň jednou zkusit, opustit svá
vysezená místa před televizními
obrazovkami a vypravit se zase
jednou do kina? Udělat těch pár
kroků a na vlastní oči se přijít pře-
svědčit, že kino není zábava jen
pro mladé, ale pro všechny gene-
race? Budete srdečně vítáni.
A jedná dobrá zpráva na závěr:
vstupné se neplatí.

Co se bude promítat
Termíny: 
15. 4. – Jak na věc - Hugh Grant

v oceněném novém filmu
29. 4. - Moulin Rouge – muzikál,

oceněný několika Oscary
13. 5. - Čistá duše – proslulý film

o geniálním matematikovi,
pracujícím na teorii, která
má změnit svět; film byl
ověnčen několika Oscary

27. 5. - Billy Elliot – dojemný brit-
ský film, v němž se smích
mísí se slzami. Je to o chlap-
ci, kterého nebaví boxerské
tréninky a chtěl by se věno-
vat baletu.

POZOR: Vzhledem k objednacím
lhůtám ve videopůjčovně je změna
programu možná!

Lea Smrčková
za školskou a kulturní komisi

Zveme vás do kina

Poslední březnový pátek (28. 3.
2003) jsem využil příležitosti
a v rámci dne otevřených dveří
navštívil „naši“ skládku. Pokusím
se tedy pár slovy odpovědět na
otázky, které jsem vyřknul v mi-
nulém čísle zpravodaje.

Po absolvování exkurze po skládce je
nutné přiznat, že povrch je skutečně pře-
hrnutý sutí a zeminou a čeká na finální
rekultivaci. Překryv není tak dokonalý,
aby skryl velké části odpadů, je ale do-
stačující, aby zabránil větrné erozi. Od-
krytá je tak jen rozsáhlá strmá plocha
v místech, kde se skládka dále rozšiřuje

(technicky není překrytí možné) a kde
probíhá aktuální skládkování v 17. sek-
ci. Za skládkovacím místem se rychle
buduje další, již 18. sekce, která by měla
být vbrzku kolaudována. 

Stížnosti na zvýšený zápach, šířící se
ze skládky do okolí, se řešil dle vedení
skládky technickým zásahem a situace
je již několik týdnů lepší než v zimě
(což musíme uznat). Úlety lehkých frak-
cí odpadu (hlavně plastové a papírové
obaly) se daří tlumit jen těžko, protože
padají na vrub převážně nedostatečně
zajištěným korbám vozů menších doda-
vatelů, na které A.S.A. nemá vliv. 

A co bude se skládkou dále? Na
přímou otázku, zda po 2. etapě bude
následovat nějaká etapa 3. jsem nedo-
stal jednoznačnou odpověď. Jisté je,
že po skončení druhé etapy firma
A.S.A. areál skládky neopustí.
O skládku se bude starat a sledovat ji
ještě dalších 50 let, vedle toho se
chystá upravovat či zpracovávat odpa-
dy novými technologiemi a nemožné
prý není ani šíření skládky směrem na
Zdiby ve třetí etapě. O tom ale není
dosud rozhodnuto, vše závisí na fi-
nančních podmínkách skládkování,
které se stále mění. Martin Smrček

Setkání na skládce
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POZVÁNKA
Nejmenší cirkusek v Evropě

„CIRKUS GIROLDÓN“
zahraje počvrté v Ďáblicích 
své nové představení pro děti 
i pro dospělé

„Strach nemá 
krátké nohy“.

Představení se uskuteční
v Ďáblicích na Koníčkově
náměstí v úterý 6. května 
2003 a to v 16.30 hodin.
Vstupné je pro děti 50 Kč, pro dospělé 70 Kč, 
děti do 3 let mají vstup zdarma.

Co se děje kolem sportovního areálu v Ďáblicích?

Nejprve si dovolím pro připomenu-
tí citovat z volebních programů
KSČM a Sdružení nezávislých kandi-
dátů - Ďáblice (SNKĎ), které se podí-
lely v minulém volebním období na
řízení chodu obce:
1. Z programu KSČM : Navrhujeme
využít místních zařízení k podchycení
činností naší mládeže, abychom je
dostali na hřiště a do již zařízeného
klubu.
2. Z programu SNKĎ: Se zvětšujícím
počtem občanů v naší městské části je
třeba uvažovat o zbudování dalšího
dětského hřiště pro děti, zvláště na
východní straně Ďáblic. Jsme si vědo-
mi, že sport a zájmová činnost patří
k veřejnému životu jako jeho neod-
myslitelná součást proto budeme i na-
dále podporovat tyto aktivity občanů.
Zvláště však pozornost věnujeme dě-
tem a mládeži, neboť jsme přesvědče-
ni, že takto lze předcházet nezdravým
návykům mladých lidí.

Ale jaká je realita? Ještě pro časo-
vé zařazení, které bude pro následují-
cí řádky velmi důležité. Tyto citace
vyšly v Ďáblickém zpravodaji 16. říj-
na 2002. Následovalo: na 94. zasedá-
ní Rady městské části (RMČ) odsou-
hlasení Dodatku č. 1 k Dohodě o spo-
lupráci mezi MČ - Ďáblice a TJ Ďáb-
lice. Z tohoto dodatku je zřejmé
následující:
➢ MČ uzavře s TJ smlouvu o nájmu
celého sportovního areálu na 25 let (ta
byla ‘podepsána 31. 10. 2002.)
➢ MČ uzavře s TJ smlouvu o převo-
du vlastnictví (týká se svépomocí vy-
tvořeného objektu klubovny u teniso-
vých kurtů, na jehož výstavbu MČ
darovala 300 000 Kč). Tato smlouva
byla uzavřena opět 31. 10. 2002
Faktickým důsledkem těchto kro-
ků Jaze:
➢ Vstupu do sportovního areálu je od
srpna 2002 bráněno branou s dodat-
kovou cedulkou VSTUP ZAKÁZÁN
(viz. foto).
➢ Obec by podle těchto smluv ztrati-
la na 25 let vliv na sportovní areál
a jeho využívání.
➢ Již dnes je znemožněn trénink
a ostatní sportovní aktivity družstvu
těch nejmladších, tj. přípravky (cca
17 kluků, kteří jsou nyní organizováni
při naší ZŠ, a mají k dispozici i vlast-
ního trenéra ), neboť TJ Ďáblice ne-
měla o registraci těchto nejmenších
žáků zájem, přestože téměř všichni
jsou obyvateli Ďáblic (na rozdíl od ji-
ných družstev vedených pod hlavič-
kou TJ). Budou-li se chtít účastnit zá-

pasů své soutěže budou muset dojíž-
dět do sousedních obcí, které jim po-
skytnou „sportovní azyl“ a hřiště
s odpovídajícími parametry

Cílová představa, která byla také
prezentována na společném jednání
nově zvolené Rady MČ a zástupců
TJ, je otevřít areál ták, aby na „vel-
kém travnatém hřišti“ mohli hrát své
zápasy všechna družstva, tj včetně
těch nejmenších. A tzv. „tréninkové

škvárové hřiště“ upravit tak, aby
mohlo být nově zatravněno a mohlo
skutečně sloužit VŠEM DĚTEM a ši-
roké veřejnosti k sportovním účelům
bez omezení. O dalším vývoji vás bu-
deme samozřejmé informovat.

Za Volební sdružení Ďáblice obča-
nům Ing. Martin Křížek

Obsah příspěvku nemusí vyjadřovat stano-
visko Zastupitelstva MČ Ďáblice.

S příchodem jara se rozjíždí čin-
nost fotbalového klubu SK Ďáblice na
plné obrátky, i když klub ani v zim-
ním období nezahálel. Mužstvo do-
spělých se zúčastnilo zimního turnaje
na Meteoru VIII. kde dosáhlo několik
výrazných úspěšných výsledků. Do-
kázali porazit divizní Brandýs a Libiš,
přeborová mužstva Zličín a Meteor
Vlil. S přípravou pak mužstvo pokra-
čovalo v tělocvičně a v posilovně.
Žáci, dorost a B-mužstvo trénovali
v tělocvičně. Žáci se zúčastnili zimní-
ho turnaje v Berouně. Od března pak
probíhaly tréninky všech mužstev na
tréninkovém škvárovém hřišti. 
A- mužstvo a dorost zahájili mistrov-
skou soutěž 23. března tr.

Činnost klubu zajišťuje výkonný
výbor v čele s předsedou Zdeňkem
Šedivým.sportovním manažerem Ri-
chardem Lapkou, sekretářem Josefem
Karáskem, správcem areálu Vladisla-
vem Pacovským, kronikářem Jiřím
Zachariášem, majícím na starost pro-
pagaci a členy výboru Ivanem Rop-
kem, Jiřím Vávrou, Pavlem Venige-
rem, Jaroslavem Vrtiškou. Novým
členem výboru se stal Jiří Duchan.

V současné době má klub čtyři
mužstva„která hrají v soutěži Praž-
ského fotbalového svazu. A-mužstvo
hraje v l A třídě a cílem je, aby po-
stoupilo co nejdříve do přeboru. No-
vým trenérem se stal Vladimír Slaví-
ček. Mužstvo bylo doplněno několika
mladými nadějnými hráči. Naše B-
mužstvo, hrající 3.třídu, trénuje Jaro-
slav Brejcha ml. Kádr mužstva tvoří
převážně hráči z Ďáblic. Dorost je za-

Ďáblický fotbal
řazen do 2. třídy. Trenérem mužstva
je Roman Kulík. Starší žáci jsou rov-
něž ve 2. třídě. Novými trenéry jsou
Jaroslav Vrtiška a Zdeněk Prinke.

Kdo z Vás chodí naše mužstva po-
vzbuzovat při mistrovských utkáních
na našem hřišti, jistě jste si všimli v na-
šem areálu podstatných změn k lepší-
mu. Zkvalitnila se travnatá plocha hřiš-
tě, byl vydlážděn chodník podél tribu-
ny. Podstatně se zlepšila škvárová plo-
cha tréninkového hřiště, rozšířena
a pěkně upravena byla klubovna, slou-
žící také na občerstvení diváků při ut-
káních. Nyní připravujeme zprovoznění
nádrže vody, do které se bude čerpat
voda z vrtané studny ,to vše bude slou-
žit k vydatnějšímu zavlažování travnaté
plochy. V současné době probíhá vý-
měna poničeného odíraného pletiva za
bránou směrem do polí. Do konce roku
zajistíme osvětlení tréninkového hřiš-
tě,které bude sloužit především v zimní
přípravě mužstev. Práce na vylepšení
areálu je stále hodně. Je nutné poděko-
vat za iniciativní přístup Richardu
Lapkovi a Vladislavu Pacovské-
mu, kteří mají největší zá-
sluhu na těchto pracích, ale
také všem členům, kteří
brigádnicky pomáhají.

Naším největším
sponzorem je firma
A.S.A. Bez její fi-
nanční podpory bychom
tuto sportovní činnost ne-
mohli zajišťovat. Je však i řada dalších
sponzorů, kteří pomocí reklamy v na-
šem areálu pomáhají v klubu. Smutnou
kapitolou je, že z našeho areálu byla

odcizena traktorová travní sekačka, dá-
le dvě motorové sekačky, křovinořez
a několik dalších věcí. Pro klub to je
obrovská ztráta.

V poslední době dochází k výrazně
lepší spolupráci s naší Městskou částí
Ďáblice. Z iniciativy především paní
Drtinové se uskutečnily již dvě schůz-
ky se zastupiteli obce, konkrétně s pa-
ní Drtinovou, s pány Benešem, Smr-
čkou a Křížkem. Na nich jsme projed-
návali založení tzv. „Přípravky“ (to
jsou malí fotbalisté 6-10 let), dále pak
zpřístupnění tréninkové plochy pro
veřejnost ve vymezených dnech a ho-
dinách. Klub má zájem o založení pří-
pravky pro začínající malé chlapce.
Problém je v tom, že kapacita hřiště
a především pak šaten je již nyní kri-
tická. Proto je nezbytně nutné staveb-
ně rozšířit budovu nejméně o dvě šat-
ny, sprchy a sociální zařízení. Co se

týká hřiště, je potřeba rozšířit
tréninkové hřiště tak, aby
mělo předepsané rozměry

a mohlo být způsobilé pro konání
mistrovských utkání. S těmito skuteč-
nostmi byli také uvedení zastupitelé
naší MČ seznámeni. Dá se říci, že obě
schůzky splnily svůj účel. Z jednání
vyplynul návrh „ Dohody o vzájemné
spolupráci“. Návrh dohody musí ještě
projednat a schválit zastupitelstvo na
svém zasedání. Přípravka zahájí svou
činnost na našem hřišti ještě v květnu
tohoto roku. Obracíme se tímto na ro-
diče, eventuelně další zájemce o pří-
padnou pomoc při organizaci činnosti
tohoto mužstva.

Na závěr uvádíme rozpis utkání
všech mužstev na našem hřišti v mě-
síci dubnu až květnu. Na všechny zá-
pasy Vás srdečně zveme a těšíme se
na setkání s vámi.

Kompletní rozpisy všech zápasů
jsou k dispozici ve vývěsní skříňce
u zástavky Kokořínská nebo při utká-
ních na hřišti.

Za SK Ďáblice Josef Karásek,
sekretář klubu.

Muži A 12. 4. SO 16.30 SK Ďáblice - Čechie Uhříněves
26. 4. SO 17.00 SK Ďáblice - Štěrboholy

3. 5. SO 17.00 SK Ďáblice - Junior Praha
17. 5. SO 17.00 SK Ďáblice - PSK Union Praha
31. 5. SO 17.00 SK Ďáblice - Hostivař

Muži B 27. 4. NE 17.00 SK Ďáblice - 1999 Praha 
11. 5. NE 17.00 SK Ďáblice - Hrdlořezy 
25. 5. NE 17.00 SK Ďáblice - Semice Kačerov B

Dorost 27. 4. NE 10.15 SK Ďáblice - Motorlet B
11. 5. NE 10.15 SK Ďáblice - Slovan Bohnice 
25. 5. NE 10.15 SK Ďáblice - Semice Kačerov B

Starší žáci 19. 4. SO 10.15 SK Ďáblice - SK Třeboradice 
3. 5. SO 10.15 SK Ďáblice - Viktorie 8 

18. 5. SO 10.15 SK Ďáblice - Sokol Trója B
31. 5. SO 10.15 SK Ďáblice - SK Dolní Chabry
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Kupón pro řádkovou inzerci
Prosím, zveřejněte náš řádkový inzerát v nejbližším možném termínu

v rubrice:
❏ auto - moto ❏ byty a místnosti ❏ nemovitosti ❏ koupě
❏ oznámení ❏ prodej ❏ cestování ❏ různé
❏ seznámení ❏ společenská kronika ❏ výrobky a služby ❏ vzdělávání
❏ zvířata ❏ profese ❏ zaměstnání hledají ❏ konkursy

text našeho inzerátu: vydání

35 Kč

70 Kč

105 Kč

140 Kč

175 Kč

210 Kč
Počet opakování: .............
Cenu za inzerát vynásobte počtem opakování. ............. Kč

Soukromá řádková inzerce je zdarma!
❏ Příplatek za rámeček 10%.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. CELKEM ................... Kč

platba: ❏ bankovním převodem ❏ poštovní poukázkou
❏ v hotovosti ❏ fakturou

rodné číslo: /
IČO:

DIČ:

název firmy:

jméno:

ulice/č.:

PSČ/obec:

telefon:
datum: ......................... podpis: .........................
Ve spodní části kupónu prosím vyplňte Vaši úplnou adresu a tel. číslo, P. O. BOX nestačí.
Finanční obnos prosím zaplaťte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A-
V na náš účet číslo: 9021-501855998/6000 u 1. Městské banky a. s., Praha 1. V místě
pro „variabilní symbol“ uveďte prosím své rodné číslo. Doklad o zaplacení (výpis
z účtu nebo ústřižek poštovní poukázky) nám zašlete spolu s podepsaným kupónem.

Vyplněný kupón prosím odevzdejte nebo zašlete na adresu:
Ďáblický zpravodaj, Úřad městské části Praha - Ďáblice,
Květnová 553/52, 182 02 Praha 8

�

POZVÁNKA

Vítání ptačího zpěvu
Po celé Evropě se u příležitosti Dne ptáků scházejí milovníci pří-

rody a opeřenců, aby oslavili příchod jara, přílet ptáků z dalekých
zimovišť, aby si udělali radost posloucháním krásného ptačího zpě-
vu. V České republice se tato akce tradičně pořádá na téměř 50
místech a od letošního roku se připojíme i my, Ďábličtí.  

Komise životního prostředí zve všechny zájemce na

1. vítání ptačího zpěvu v Ďáblicích.
Termín: Sobota 26. dubna 2003
Zahájení: 8.00 hodin
Sraz: U hvězdárny
Předpokládaní konec: 11.00 hodin 

Program: Od místa srazu se společně vydáme na exkurzi po Ďáblickém
háji. Cestou budeme poslouchat ptačí zpěv, povídat si o jednotlivých zpíva-
jících ptácích, jejich životě, ochraně atd. Bude-li nám přát počasí, ukážeme
si, jak probíhá odchyt ptáků k vědeckým účelů a jejich kroužkování, dozví-
me se, proč se ptáci kroužkují a co se touto činností dá zjistit. 

Akce je vhodná pro všechny milovníky přírody bez rozdílu věku, kteří se
chtějí dozvědět něco nového a zajímavého.

Průvodce a organizátor: RNDr. Martin Smrček

Komise zastupitelstva, Termín Akce Poznámka
organizátor Místo a doba konání

Diakonie 1. 4.-12. 5. výstava prací žáků ŠD otevřena denně

sportovní 6. 4. turnaj v ping – pongu 9.00 žáci, 13.00 dospělí, v tělocvičně ZŠ

12. 4. ples 20.00 v sále ZŠ

sociální 12. 5. koncert – „Den matek“ 17.00 ZŠ, učitelé ZUŠ Taussigova

květen výlet termín bude upřesněn

školská a kulturní 1.,15., 29. 4. promítání filmů 19.00 v sále ZŠ

8.4. přednáška o numerologii 18.00 v sále ZŠ, vede pí Knoblochová

14.-16. 4. sběr prací v budově ZŠ denně do 17.00s velikonoční tématikou

22.-25. 4. Ďáblická kraslice 13.00 – 17.00 v budově ZŠ, 
na závěr vyhlášení nejkrásnějších výrobků

26.-27. 4. kurz procvičování od 10.00 v tělocvičně ZŠ, 
a masáží kloubů a páteře využití čínské a tibetské medicíny

30. 4. „Čarodějnice“ U Holců od 18.00, historický šerm, 
hudba, opékání vuřtů, ohňostroj

životního prostředí 26. 4. vítání ptačího zpěvu 8.00 U hvězdárny v Ďáblicích

Z komise 
životního prostředí
Členové komise se scházejí pravi-
delně každou lichou středu od 18
hodin v suterénu Obecního domu.
V tuto dobu nás můžete navštívit se
svými záležitostmi, souvisejícími
s oblastí působení naší komise.

Bořek Beneš, 
vedoucí komise životního prostředí

Z KOMISÍ
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