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Ze školních Kultura Dnes
lavic str. 3 v Ďáblicích str. 4 REMAK a.s. str. 5

■ Jste v zastupitelstvu 1. volební období. Co
byl hlavní důvod vaší kandidatury do zastupitel-
stva? 

Byl jsem přesvědčený, že je potřebná změna
v zastupitelstvu obce. Uvedu několik příkladů, na
základě kterých jsem se pro kandidaturu rozhodl.
Jednak jsem prodělal velmi špatnou zkušenost
s umístěním dítěte do mateřské školky. Paní sta-
rostka mi osobně doporučila, aby dítě chodilo do
mateřské školky na sídliště, a to za situace, kdy je
polovina školky pronajímána. Dětí v Ďáblicích ne-
ustále přibývá a část jich tedy i nyní musí z kapacit-
ních důvodů docházet do mateřských škol na sídliš-
ti. Doufám, že se po dokončení přístavby v letoš-
ním roce situace v mateřské školce zlepší.

Dalším důvodem byla Ďáblická skládka, neboť
k jejímu provozování jsem měl výhrady. Když se
asi před třemi lety schvalovala druhá etapa skládky,
zúčastnil jsem se veřejné schůze. Tehdejší zastupi-
telé tam schválili smlouvu, avšak nezajímali se
o ekonomickou stránku věci, především o otázku
navýšení financí pro obec. Ročně dostaneme od
skládky finanční prostředky, které by podle mého
názoru neměly jít do rozpočtu obce, ale měly by
stát stranou a být využívány na zvelebení obce, na
podporu mládeže a k financování věcí, na které ji-
nak nejsou peníze. 

Dalším důvodem byla i skutečnost, že jsem ne-
spokojen s tím, že se v obci za poslední dobu nevě-
novala dostatečná pozornost otázce využití volného
času dětí, neboť se zde nepostavilo žádné sportoviště

pro děti. Jediné hřiště, které tu je, postavil pan Čejka
před panelovým domem U Prefy, radnice na něj sice
přispěla, ale nápad nevzešel od zastupitelstva. 

A dále pak otázka ďáblického kina. Připadá mi
velká škoda zbourat takový prostor, místo toho, aby
byl využíván občany, kteří si ho sami v minulosti
postavili.

■ Jste členem kontrolního výboru. Jaká je va-
še funkce v tomto výboru a čemu se především
věnujete? 

Za jeden z našich nejdůležitějších úkolů považuji
dozor nad skládkou. Provádíme kontroly několikrát
do roka, kontrolujeme dodržování harmonogramu,
prosypy, překrytí skládky, čistotu okolo a podobně.
Pravidelné kontroly provádí členové kontrolního
výboru, někdy i paní starostka a referentka životní-
ho prostředí paní Králíková. Je však nutno říci, že
ze strany ASA neprobíhaly v loňském roce kontro-
ly tak, jak mají, neboť jejich přístup k věci není
vždy vstřícný. Dvakrát nás na kontrolu pracovníci
skládky vůbec nevpustili s výmluvou, že na skládce
není nikdo kompetentní, kdo by nás vzal do prosto-
ru skládky na úložiště. Doufám však, že pravidel-
nými kontrolami, které budeme neustále provádět,
se naše komunikace zlepší a povede ku prospěchu
obce a zlepšení životního prostředí. 

■ Máte nějaký osobní cíl, něco, co byste chtěl
prosadit v zastupitelstvu a co by sloužilo ku bla-
hu obce? 

Jeden z problémů, které mě osobně dost trápí, je
ďáblické kino. Byl jsem se tam podívat a ten pro-
stor je v dobrém stavu. Má pevné zdivo, neteče
tam, kdyby se tam udělala nová podlaha, mohlo by
tam vzniknout multifunkční kulturní centrum. Ze
začátku by se dala zafinancovat jednoduchá rekon-
strukce a později by se dal objekt rozšiřovat, podle
toho, jaké by byly finanční prostředky. Stal by se
z toho kulturní prostor, takže by se akce jako plesy
a koncerty nemusely konat ve škole, kde se pak
kouří v prostorách, kde děti každý den jedí. Kino je
jedinečný prostor a navíc patří radnici. Kromě kul-
turních akcí by se dal využívat i na jiné účely, třeba
jako cvičební sál pro ženy. Ve škole je tělocvična
velmi vytížená a ženy musí chodit na cvičení do
Obecního domu, kde podle toho, co jsem slyšel, ne-
jsou ani vhodné podmínky ani dostatečný prostor. 

Další věcí, které podle mého není věnována do-
statečná pozornost, je doprava v obci. Hlavně okolo
základní a mateřské školy je nedostatek dopravních
značek, upozorňujících na to, že tam chodí děti.
Před školou i před školkou by klidně mohly být
i zpomalovací pruhy. Nemusí to být deset centimet-
rů vysoké překážky, stačily by zpomalovací pruhy
z barvy, které ale přeci jen donutí řidiče zvolnit
rychlost. 

Mým cílem je i dosáhnout ve volebním období
toho, aby ďáblické děti měly kam chodit ve volném
čase sportovat, aby se zde v obci vybudovalo kva-
litní sportoviště dostupné pro všechny. 

Ptala se Tereza Adámková

3 OTÁZKY PRO...

Vladimíra Michka, zastupitele

SAMOSPRÁVA

Budeme jezdit ke stanici metra „Ládví“
Všichni sledujeme, jak pokračuje

výstavba metra a počítáme dny, kdy
dojde ke zprovoznění nového úseku
metra linky „C“ a to „ Nádraží Hole-
šovice – Kobylisy – Ládví“.

V minulých dnech předložil ROPID
(Regionální organizátor pražské
integrované dopravy) na-
ší městské části ná-
vrh dopravního
opatření právě
v souvislosti se
zmíněným pro-
dloužením metra.
Jde o zásadní změ-
nu v ukončení au-
tobusových linek
z Ďáblic a Březiněvsi, a to na sta-
nici „Ládví“. Tato změna by se měla
realizovat k začátku července 2004.
Předložený návrh kromě této změny
v podstatě zachovává současný časový
interval autobusových linek (ve špičce
i mimo ni) i dosavadní zastávky.

Návrh ROPIDu byl posouzen za-
stupiteli naší městské části a jejich
připomínky byly projednány v Radě

městské části. Zde bylo dohodnuto, že
s vedením ROPIDu bude projednáno:

● možnost zkrácení časových inter-
valů linky č. 103 tak, aby ve špičce ne-
přesáhly 10 minut a mimo špičku 20

minut; důvodem je zry-
chlující se nárůst po-
čtu obyvatel v Ďábli-
cích především díky
intenzivní výstavbě,

● z důvodu
„stárnutí“ populace
možnost nasazení
více nízkopodlaž-
ních autobusů,

● z důvodu, že
většina úřadů pro

naše občany se na-
chází v Praze 8, zachovat přímé auto-
busové spojení na stanici Palmovka,

[Tento požadavek je podle dodateč-
ně zaslané poslední verze dopravních
opatření již zřejmě řešen zřízením no-
vé zastávky na trase linky č. 103, a to
Štěpničná – Třebenická (Z) s možnos-
tí přestupu na linku č. 187 (Ládví –
Palmovka)]

● z důvodu špatné dopravní ob-
služnosti lokality Na Blatech a pro
lepší spojení k hypermarketu Globus
Čakovice možnost ukončení linky č.
103 místo ve stanici Ďáblická–Koste-
lecká až u tohoto hypermarketu, 

● vyřešení dopravní obslužnosti lo-
kality Nové Ďáblice. V průběhu roku
2004 dojde k „osídlení“ této lokality
v jižní části ulice Ďáblická. Jde o cca
100 rodinných domků, pro jejichž
obyvatele jsou nejbližší stanice MHD
BUS buď Květnová nebo Kokořínská,
což je na docházení časově neúnosné.
Z tohoto důvodu musíme dopravní

obslužnost této lokality dořešit nejpo-
zději do konce prvního pololetí letoš-
ního roku.

Víme, že po zavedení upravených
autobusových linek od letošního čer-
vence mohou vzniknout nové další
problémy. Samozřejmě je budeme
průběžně řešit. Věříme však, že při-
blížení linky metra ke katastru naší
městské části celkově zrychlí a rozšíří
možnosti dopravy občanů naší měst-
ské části po Praze.

Ing. Jaroslav Černý, místostarosta

NEPŘEHLÉDNĚTE
Na 7. straně tohoto čísla Ďáblického zpravodaje uveřejňuje-

me podrobný časový harmonogram vyplácení příspěvku naší
Městské části občanům na odvoz domovního odpadu (za rok
2003) a to podle popisných čísel objektů v Ďáblicích. Všech-
ny potřebné informace jsou připojeny k harmonogramu.

Redakce
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Zpráva z jednání 
Rady MČ Praha Ďáblice

Z prgramu 25. a 26. jednání
Rady MČ Praha - Ďáblice vybírá-
me pro informaci občanů některé
nejdůležitější body, které byly
projednány.

Rada:
● Souhlasila - na základě vyjádře-

ní sociální komise - s přidělením by-
tu 3+1 v Praze 9 (Černý Most) man-
želům Wertheimovým.

● Doporučila změnit znění dodatku
č. 2. dříve uzavřené smlouvy mezi
HMP, MČ Březiněves a MČ Ďáblice
o hospodaření s komunálním odpadem.

● Souhlasila s poskytnutím fi-
nančního daru ve výši 15 000 Kč
Hvězdárně Ďáblice na podporu její
činnosti, zejména na údržbu zeleně
a její rozšíření a na popularizační
činnost hvězdárny.

● Vzala na vědomí přijetí nového
člena školské a kulturní komise, a to
Mgr. Dany Svobodové.

● Souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného

břemene v rámci „Rekonstrukce sítě
venkovního vedení VN Praha - Ďáb-
lice, ul. Řepná, Na Blatech, Na Pra-
menech“, kde bude provedena PRE
a.s. úprava distribuční sítě 1 kV a 22
kV v pozemcích p. č. 1711, 1712/1,
1728/4, 1707 (236/13, 233/14, 233/5,
235/2) v k. ú. Ďáblice, které jsou za-
psány na LV 860, svěřené do správy
MČ Praha – Ďáblice.

● Souhlasila s rozdělením hospo-
dářského výsledku ZŠ Praha 8–Ďáb-
lice, U Parkánu 11 za rok 2003 ve
výši 193 604,09 Kč takto:
20% - 38 720,82 Kč příděl do fondu
odměn
80% - 154 883,27 Kč příděl do re-
zervního fondu.

● Souhlasila s ponecháním
nevyčerpaného příspěvku od MČ
Praha - Ďáblice za rok 2003 ve vý-
ši 54 385,37 Kč Základní škole
Praha 8–Ďáblice.

Zpracoval tajemník ÚMČ

Upřesnění informace
Ke zprávě o vyplácení příspěvku na ozdravné pobyty ďáblic-

kých dětí (z 1. čísla Zpravodaje, str. 2)
1. Příspěvek bude poskytován výhradně na školy v přírodě nebo

lyžařské výcvikové kurzy (tam, kde škola neorganizuje ŠVP), pořáda-
né školou. Ostatní ojedinělé případy budou posuzovány po předložení
písemné žádosti Radou MČ Praha - Ďáblice. Za ÚMČ tajemník

Po zimě přichází krásné roční
období – jaro. Slunce, stromy, tráva
a celá okolní probouzející se příro-
da často vytáhne i velkého lenocha
k toulkám po blízkém i vzdáleněj-
ším okolí. Většina přírodu milují-
cích lidí bere na tyto toulky i své
milé malé či velké čtyřnohé kama-
rády. Tady se však začínají objevo-
vat nejrůznější problémy a velmi
často dochází ke komplikacím, kte-
ré vyvěrají z neznalosti práv a po-
vinností chovatelů psů. 

Zákaz volného pobíhání psů je sta-
noven ve vyhlášce většiny velkých
měst a upřesňuje pravidla, kam se psy
lze a kam nelze. Platí to zejména pro
parky, náměstí, veřejné komunikace.
Zákaz volného pobíhání psů na silni-
cích je uveden v předpisech o silničním
provozu. Ve vlastním zájmu je dobré si
tyto dokumenty prostudovat a vyhnout
se tak zbytečným hádkám a případným
sankcím. Neznalost zákonů neomlouvá. 

Další a v tomto ohledu důležitý je
zákon č. 449/2001Sb. O myslivosti.
Paragraf 10 odst. l JASNĚ ZAKAZU-
JE VOLNÉ POBÍHÁNÍ A VÝCVIK
PSŮ v honitbě. To znamená po
cestách, účelových komunikacích i po
ostatních pozemcích, tvořících honit-
bu, kde musí být pes vždy veden na
vodítku. Podle § 63 a 64 zákona může
orgán státní správy myslivosti za volné
pobíhání psů v honitbě uložit pokutu
až 30 000 Kč fyzické osobě a 40 000
Kč osobě právnické. Pominu-li tyto
sankce, je zde velmi vážné riziko
a o svého čtyřnohého kamaráda mohu
zbytečně přijít zastřelením. K tomu
však musí být splněny přísné podmín-

ky § 14 odst. l písmeno e zákona
o myslivosti. Jen pro informaci: tento
paragraf opravňuje mysliveckou stráž
a mysliveckého hospodáře usmrcovat
v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv
svého pána a ve vzdálenosti větší než
200 m od nejbližší nemovitosti, slouží-
cí k bydlení, pronásledují zvěř. Toto
oprávnění se nevztahuje na psy slepec-
ké, služební, záchranářské, zdravotnic-
ké a pastevecké. Zároveň z toho ale
nevyplývá, že držitel těchto psů smí
bez předchozího povolení uživatele
honitby nechávat své miláčky volně
pobíhat nebo provádět výcvik na ho-
nebních pozemcích.

Všechna tato nařízení v zákoně
o myslivosti nemají omezovat práva
majitelů psů, ale ve svém důsledku
slouží k ochraně i tak dost narušené
rovnováhy v přírodě. Zejména nyní na
jaře, kdy se většina zvířat začíná starat
o svá narozená mláďata, kdy většina
pernaté zvěře zakládá hnízda a sedá na
vajíčka, mají tato omezení značný vý-
znam. Několikrát za den vyrušená ba-
žantí a koroptví slepice se na své hnízdo
již nevrátí. Právě narozený zajíček ne-
může rychlými běhy uniknout ostrým
zubům psa. Často plašená a mnohdy jen
tak bezstarostně malými psy pronásle-
dovaná srnčí zvěř může potratit nebo
porodit slabá a života neschopná srnča-
ta. Je hrozný pohled na uštvanou a potr-
hanou srnu, která v sobě nosí dva plody
a myslivec či veterinář nemá již jinou
možnost, než ukončit její utrpení.

Právem a zejména povinností mys-
livce je na prvním místě ochrana pří-
rody. Každý, kdo miluje přírodu a ži-
vot jistě pochopí, že určitá omezení,
vycházející ze zkušeností našich
moudrých předků, kulturních a nábo-
ženských tradic, mají svůj hluboký
smysl. Není nutné se mezi sebou há-
dat, kam smíme a kam ne. Lepší je
naslouchat důvodům, ze kterých často
tato logická omezení vyplývají.

MVDr. Jan Mecera
Myslivecké sdružení

Kam s nimi?

SAMOSPRÁVA

Ďáblice se již několik let potýkají
s nedostatečnou kapacitou dešťových
sběračů a to především v oblasti ulic
Na Štamberku, U Parkánu, Kostelec-
ká, Chřibská a dále v ul. Čenkovská,
Sadařská a ve zlomu ulice Šenovské
a Myslivecké.

Řešit všechny tyto stávající problé-
my se ukázalo prioritní, aby se vůbec
mohlo pokračovat v rozvoji obce.

Byť má každá nová výstavba při
stavebním řízení striktně přikázáno
vypořádat se s dešťovými vodami na
vlastním pozemku, jsou to i nové ve-
řejné zpevněné plochy, komunikace
a chodníky, ze kterých je nutné ně-
kam přebytečnou dešťovou vodu od-
vést. Samozřejmě zde hraje nemalou
roli i to, že Ďáblice jsou situovány ve
svahu a podloží díky svému složení

◆ Západní oblast bude svedena no-
vými sběrači do severní části nad kří-
žovnickým areálem (k dnešní „Ohra-
dě“), kde bude retenční nádrž fungo-
vat obdobně s odpouštěním vody
v množství max. 80 litrů/s.

◆ Nejmenší severovýchodní území
při ulicích Ďáblická - Kostelecká zů-
stane i nadále napojeno do stávající
výpusti.

Předpokládá se, že jako první by se
zrealizovalo západní území jako nej-
kritičtější.

S ohledem na propočet potřebných
investičních prostředků na celou stav-
bu, se kterou pochopitelně souvisí
i mnohá majetkoprávní vypořádání,
jsem požádala Odbor městského in-
vestora MHMP o převzetí veškerých
finančních závazků na tuto akci a žá-
dosti bylo vyhověno.

Jakmile bude studie navrženého ře-
šení dokončena, bude ďáblická veřej-
nost s tímto materiálem seznámena.

Danuše Ševčíková
starostka

není na všech místech schopno absor-
bovat vodu v dostatečné míře. 

Ze všech těchto důvodů se vedení
naší městské části již v roce 2001 za-
bývalo zadáním na zpracování projek-
tu „Generel odvodnění Ďáblic“. V ro-
ce 2002 byla tato studie objednána
a dnes se již jisté, že se ďáblický ka-
tastr rozdělí do tří povodí:

◆ Ve východní části budou sběrače
vyústěny do retenční nádrže (v po-
zemku při nájezdu Kostelecká - Cíno-
vecká). Tato bude mít charakter pří-
rodní vodní plochy, aby dobře zapad-
la do svého okolí. Svým objemem bu-
de dostatečně schopná pozdržet
dešťové vody, která budou posléze dí-
ky virovému regulátoru odpouštěny
v množství max. 130 litrů/s do Mra-
tínského potoka.

Generel odvodnění katastru Ďáblic

Kam pro informace?
Internet je dnes už běžnou součás-

tí většiny domácností. Kromě zába-
vy je to především takřka nenahradi-
telné informační médium. Ale aby
bylo vyhledávání informací efektiv-
ní, je třeba vědět, na kterou „strán-
ku“ se obrátit. Nabízím vám přehled
praktických internetových stránek
k dennímu použití.

www.pis.cz – internetový portál
Pražské Informační služby. Najdete
zde veškeré informace o Praze,
památkami počínaje, přes kulturu,
historii, zajímavosti, otvírací doby,
výstavy, programy divadel a mnoho
mnoho dalšího.

www.dablice.com – víte, že Ďáb-
lice mají také internetové stránky?
Mimo jiné na nich najdete archiv
starších čísel Ďáblického zpravodaje. 

www.dokina.cz – programy
všech kin po celé republice, včetně
popisů filmů a recenzí.

www.planetarium.cz – program
planetária, Ďáblické i Štefánikovy
hvězdárny v Praze a mnoho dalších
informací.

www.dp-praha.cz – stránky Do-
pravního Podniku Hl. m. Prahy. Kro-
mě aktuálních jízdních řádů zde na-
jdete také informace o změnách v do-
pravě, výlukách a náhradních spojích. 

www.idos.cz – jízdní řády auto-

busů, vlaků, MHD,
letový řád ČSA – spoje-
ní po české republice i do Evropy
najdete na těchto stránkách.

http://slovniky.centrum.cz – když
vám chybí slovíčka, nerozumíte, po-
třebujete přeložit nějaké slovíčko.

http://tv.seznam.cz – televizní
program s detaily o většině pořadů.

www.weather.com – když chcete
vědět předpověď počasí kdekoliv na
světě.

www.snih.cz – když jedete na ho-
ry, veškeré informace o sněhových
podmínkách, cenách a vlecích v kte-
rémkoliv středisku v Čechách vám
poskytnou tyto stránky.

www.telefonnicislo.cz – telefonní
seznam na internetu. Najdete zde
spojení na firmy i soukromé osoby. 

www.mfdnes.cz, www.lidovky.cz
– nejoblíbenější české noviny v in-
ternetové verzi.

www.cro.cz – nejen programy
Českého rozhlasu – také vysílání po
internetu a spousta zajímavých in-
formací.

www.czech-tv.cz – i Česká tele-
vize je na internetu.

www.google.com – najde pro vás
všechno, co lze na světovém inter-
netu vůbec najít.

Připravila Tereza Adámková
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Nejprve bych se ráda ohlédla za
koncem roku 2003 a vyslovila podě-
kování všem žákům 1. stupně ZŠ a je-
jich učitelkám za přípravu krásných
vánočních besídek a také všem rodi-
čům, kteří se přišli podívat. Zvláštní
pochvala náleží žákům 9. třídy za pří-
pravu programu „Vánočního dne“ pro
žáky 1. i 2. stupně. Vydařil se a všem
se moc líbil. Za přípravu besídek ná-
leží poděkování rovněž dětem a uči-
telkám mateřské školky a rodičům za
účast na nich. Besídka v MŠ měla no-
vý, netradiční ráz a myslím, že všech-
ny nadchla. Ráda bych poděkovala
rovněž všem, kteří se podíleli na vá-
noční výzdobě školy a školky, zejmé-
na paní učitelce Jelínkové.

Rovněž bych chtěla ocenit přístup
všech žáků školy a školky i jejich ro-
dičů během havarijní situace 16. 1.
2004, kdy v Ďáblicích netekla voda.
Pražské vodárny nedodaly slíbenou
cisternu, takže obě naše zařízení byla

bez vody. Většina rodičů na naši pros-
bu nechala děti doma nebo si zařídila
hlídání, takže se nám kritickou situaci
podařilo zvládnout poměrně dobře.
Rovněž žáci, kteří zůstali v ZŠ i MŠ,
nám svým zodpovědným chováním
k hladkému zvládnutí situace velmi
pomohli. Ještě jednou moc děkujeme.

A teď již k aktuálním informacím.
V mateřské školce nastala změna. Pa-
ní učitelka Tymichová odešla do MŠ
v Chabrech zastupovat tamější ředi-
telku, která je na mateřské dovolené.
Vedoucí učitelkou v Ďáblické MŠ se
stala paní učitelka Věra Hajšmanová.

Dne 5. 2. 2004 proběhl „Zápis“ dětí
do 1. třídy ZŠ. Se svými rodiči přišlo
celkem 32 dětí, z nichž 7 žádá o od-
klad. První třída pro školní rok 2004 –
2005 bude mít tedy 25 žáků. U zápisu
děti předvedly své znalosti, získané
jak ve školce tak doma. Všechny byly
velice šikovné a dáreček, který pro ně
připravili žáci školní družiny, si jistě

zasloužily. Od 19. 2. probíhá již tra-
dičně cyklus přípravných hodin pro
vstup dětí do školy. Letos se přihlási-
ly téměř všechny děti. Cílem této ak-
ce je především seznámit děti s bu-
doucími spolužáky, učitelkami, vy-
chovatelkami a především s novým
prostředím, které je od září čeká.

Zápis do mateřské školy proběhne
8. dubna 2004 od 15.00 do 19.00 ho-
din v budově MŠ. Také v MŠ se na
nové žáčky všichni velice těší a paní

učitelky s dětmi pro ně chystají malá
překvapení na památku.

V termínu 22. 2. – 29. 2. 2004 vy-
jeli žáci 7. – 9. třídy na lyžařský kurz
do Krkonoš na Petrovu boudu. Všich-
ni se moc těšili na dostatek sněhu
a hezké slunné počasí. 

Tak jako každý rok i letos připra-
vuje ZŠ i MŠ výjezd do školy v příro-
dě a to na květen a začátek června. ZŠ
pojede ve třech turnusech do Bedři-
chova v Jizerských horách, MŠ do
Pece pod Sněžkou v Krkonoších.
Bližší informace podáme při třídních
schůzkách a také v dalším Zpravodaji.

Ještě bych se chtěla zmínit o problé-
mu záškoláctví, který je v současné do-
bě probírán snad ve všech mediích.
Jsem velice ráda, že mohu konstatovat
– výbornou spoluprací školy s rodiči té-
to problematice úspěšně předcházíme.
Věřím, že úspěšní budeme i nadále.

Poslední informace se týká průběž-
ných výsledků pražských škol ve sbě-
ru papíru a PET-víček. V pořadí škol
podle průměru na žáka se naše MŠ ve
sběru PET-víček umístila na 7. místě,
ZŠ na 20. místě. Ve sběru papíru pak
ZŠ na 10. místě. Myslím, že je to vel-
mi hezký výsledek, který si pochvalu
určitě zaslouží.

Milada Bulirschová
ředitelka školy

Ze školních lavic

Výzva spolužákům
Sraz třídy po 20-ti letech.
Všichni, kdo jste navštěvovali ďáb-

lickou školu v letech 1976 až 1984,
ozvěte se!
Věra Těžká (Turková)
(tel. 737 718 178, 326 994 130)
Věra Malá, Renata Skořepová
(Braunová) (tel. 606 371 334)

OZNÁMENÍ
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V naší místní knihovně přibyly
v lednu 2004 tyto knižní přírůstky:
Bauerová A. – Sluneční cesta

Bósských králů
Bordove B. – Král mučedník
Briscone C. – Velký holky nepláčou
Burbett D. R. – Cesta do Arnhemu
Coben H. – Nadobro ztracený
Crombie D. – Případ nevěrné

manželky
Crichton M. – Kořist
Crusie J. – Šokující odhalení
Formáčková M. – Dopisy Heleně
Formáčková M. – Helena na cestách
Goldberg L. – Mozkové vlny
Hessová A. – Oidipův návrat
Ibbulden C. – Císař brány Říma
Jennigs G. – Podzim Aztéků
Luminet J. P. – Alexandrijská 

knihovna
Naymanová M. – Aklimatizace
Patterson J. – Druhá šance
Robardsová R. – Senátorova žena
Roberts N. – Srdcová dáma 
Scalia J. M. – Poslední německá mise

do Japonska
Štěpnička M. – Velký rybí receptář

Ivana Midlochová, knihovnice

Co si můžeme
nového přečíst

Pět hudebníků z formace s neobvy-
klým jménem „Naslouchejte hlasu
vypravěče“ připravilo hrstce návštěv-
níků ojedinělý zážitek. Kdo ve středu
19. února našel cestu do sálu naší ško-
ly, snad nebyl zklamán. Tedy pokud
se nenechal obelstít zmíněným jmé-
nem kapely a nepředpokládal, že nám
bude některý z bývalých národních
umělců recitovat básně.

Kapelník Jan Hlaváč i zbývající
členové skupiny nám zahráli písně
většinou z vlastní autorské dílny, ale
také dva songy Boba Dylana. Jejich
folkrockový projev (říká se mu mož-
ná spíš písničkářský nebo renesanční
rock) byl nejbližší těm, kteří mají rádi
hudbu skupin a jedinců jako jsou Blu-
esberry, Ivan Hlas či až Vladimír Mi-
šík a jeho ETC. Jen škoda, že techni-
ka trochu selhávala a na poslední pís-
ničky musel kapelník odložit španěl-
ku a věnovat se výhradně zpěvu. 

Stínem na koncertu byl velmi malý
zájem ďáblické veřejnosti. Nikoho ne-

můžeme nutit účastnit se našich akti-
vit, ovšem proč si někdy nezajít na
kvalitní filmy nebo koncert, který je
navíc díky péči obce pro návštěvníky
zdarma a koná se ve velmi příjemném
prostředí. Svůj podíl viny mají i od-
povědní pracovníci radnice, kteří přes
opakované výzvy a sliby neoznamují
připravované kulturní pořady v míst-
ním rozhlase, nebo jen sporadicky
a v časech, kdy je většina ďáblických
občanů ještě v práci.

Těžko na naše pódium dostaneme
Karla Gotta nebo Helenku Vondráč-
kovou, ale pro komornější prostředí
školy jsou právě kapely typu „Na-
slouchejte hlasu vypravěče“ ideální.
A kvalitou v ničem nezaostávají. Je-
jich hudba přitom je schopná oslovit
jak mladou, tak hlavně střední genera-
ci. Bohužel, v sále se tísnilo asi pat-
náct diváků a musel jsem se před
účinkujícími stydět. Odvedli kvalitní
výkon a určitě si to nezasloužili.

Martin Smrček

„Auto je v hlavě mý, 
a blues mi v uších zní...“

(úryvek textu)

Celosvětový fenomén rozvoje di-
gitální fotografie posledních několi-
ka málo let souvisí s téměř exploziv-
ním vývojem digitálních fotoaparátů
nejrůznější značek, technické a ce-
nové úrovně. V neposlední řadě k to-
mu přispěl trvale probíhající rozvoj
výpočetní techniky a rychle se rozši-
řující pronikání počítačů i do domác-
ností. I já osobně patřím k těm, kteří

vážná většina fotografií v našem
Ďáblickém zpravodaji.

V těchto dnech máme přímo
v Ďáblicích možnost se na vlastní oči
přesvědčit právě o možnostech digi-
tální fotografie. Je to výstava pana Ji-
řího Nováčka (✸ 1959), která je od za-
čátku února tr. situována do společen-
ského sálu Diakonie v Obecním do-
mě. Autor je projektovým manažerem
v telekomunikacích a jeho trvalý zá-
jem o malování a fotografování vyús-
til právě v bezprostřední souvislosti

se zvládnutou výpočetní technikou
právě do fotografie digitální.

Vystavovaný soubor fotografií je
pojmenovaný Sierra Madre a vznikl při
autorově hledání a poznávání míst, ne-
dotčených civilizací, ve více než dva-
ceti národních parcích USA a Mexika.
Z vystavených fotografií je dostatečně

patrná snaha autora zachytit v detailu
i velikosti nekonečné proměny a barev-
nost světa, který nás obklopuje.

Pro technické „fajnšmekry“ dopl-
ňuji, že všechny snímky byly poříze-
ny digitálním fotoaparátem NIKON
990 Coolpix (se středně velkou rozli-
šovací schopností 3,34 Mpixels).

Výstava trvá do 19. března tr., tak-
že je příležitost ještě vše stihnout. Vy-
stavené snímky jsou prodejné, potřeb-
né informace poskytne paní Lydie
Veselá z Diakonie.

Jan Kolář

Výstava fotografií
KULTURA V ĎÁBLICÍCH

celoživotní zájem o klasickou foto-
grafii (využívající především svitko-
vé filmy) nahradili v poslední době
moderní výkonnou fotografií digitál-
ní (nevyžadující filmy a jejich labo-
ratorní zpracování), ale dovolující
bezproblémové ukládání a zejména
všestranné zpracování fotografií pří-
mo v počítači. Digitální technikou je
také pořizována a zpracovávána pře-
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CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

Ryze Česká soukromá společnost
REMAK se sídlem v Rožnově pod
Radhoštěm je výrobcem a zároveň pro-
dejcem širokého sortimentu vzducho-
technických komponentů a zařízení.

Za deset let svého působení se RE-
MAK zařadil mezi přední evropské
výrobce vzduchotechnických zaříze-
ní, více než polovina produkce je ex-
portována do 15 zemí Evropy a Asie.
Společnost REMAK je držitelem cer-
tifikátu ISO 9002.

Na začátku roku 2003 byl zahájen
provoz v nové výrobní a skladovací
hale. Vznikl tak nejmodernější závod
na výrobu vzduchotechnických zaří-
zení v České republice a REMAK se
svými 140 zaměstnanci patří k výz-
namným zaměstnavatelům v regionu.
Hlavní výrobkovou řadu tvoří klima-
tizační jednotky, určené pro komfort-
ní vzduchotechniku a klimatizaci
včetně čistých prostor.

Naše výrobky jsou charakteristické
dokonalým provedením, estetickým
designem, tichým chodem a bohatou
technickou výbavou. Jednotka XP by-
la na mezinárodním odborném veletr-
hu Aqua-therm v Praze vyznamenána
Zlatou medailí za nejlepší výrobek.
Druhou základní řadu tvoří potrubní
jednotky Vento, které umožňují reali-
zovat komplexní a levnou vzducho-
techniku např. v obchodech, restaura-
cích, jídelnách apod.

Společnost REMAK dodává rov-
něž na trh dveřní a vratové clony Do-
orMaster, což jsou vzduchotechnická
zařízení, která v zimě bráni pronikání
studeného vzduchu do budovy a v létě
naopak brání unikání chlazeného
vzduchu mino objekt. Clony tak zajiš-
ťují významné energetické úspory.

Základní strategií společnosti je po-
skytnout zákazníkům a partnerům
spolehlivé kvalitní služby a výrobky
se zárukou 5 let.

Naše společnost REMAK, která
vloni oslavila 10 let svého trvání, bu-
duje svoje zastoupení v Praze již téměř
6 roků. Práce pražské kanceláře spočí-
vá hlavně v podpoře prodeje našich
výrobků v Čechách. Zahrnuje to pod-
poru REMAK a.s. v oblasti projekční,
obchodní a realizační v návaznosti na
servis a provoz našich výrobků.

Jak se postupně zvyšuje zájem
o naše zboží, tím se úměrně zvyšují
nároky na prostorové i personální
obsazení. Proto jsme se v dubnu

2002 rozhodli změnit naše dosavad-
ní působiště v Holešovicích a pře-
sídlit právě do Ďáblic do objektu na
Ďáblické ulici 41/42. Tento dům je
na první fotografii, když další dva
obrázky představují objekty – Vyso-
čanskou radnici a novou budovu
Obvodního úřadu v Praze 10, které

jsou příkladem referenčních staveb
pro komplexní dodávky naší společ-
nosti. Obecně se naše aktivity orien-
tují na obchody, restaurace, nemoc-
nice, administrativní a průmyslové
objekty.

Ing. Martin Nejtek
REMAK a.s.

Dnes REMAK a.s.
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Pozvánka do kina
25. 3. 2003 v 19 hodin
“Piráti z Karibiku“

Konečně film pro všechny gene-
race, kde si na své přijdou děti, je-
jich rodiče i prarodiče. Jeden z di-
vácky nejúspěšnějších filmů minu-
lého roku se strhujícím výkonem
Johnyho Deppa v hlavní roli. Nevá-
hejte, stojí to za to.

Promítáme v sále ZŠ Ďáblice,
vstup volný!

Všechny srdečně zve ŠKK

Přesto, že počasí už občas zahraje
na vlídnější notu, kulturní
sezóna diva-
del, koncertů
a plesů ještě
zdaleka nekon-
čí. Kam v břez-
nu vyrazit za
kulturou?

Jste-li příznivci
country a trampské
hudby, můžete zamí-
řit například do Kul-
turního domu Krakov, kde
na březen připravili následují-
cí program:
9. 3. út 19.00 hod. Spirituál Kvintet

24. 3. st 19.00 hod. Pavlína Jíšová
30. 3. út 19.00 hod. Rédl, Samson,

Janoušek
Máte raději divadlo? Můžete si

vybrat z bohaté nabídky pražských
divadel, jejichž interaktivní progra-
my najdete například na stránkách
http://divadla.365dni.cz. 

Já osobně vám mohu doporučit zá-
bavnou komedii s Janem Hrušínským
v hlavní roli, kterou uvádí divadlo
ABC – Charleyova teta. Tuto hru pro-
slavil především Oldřich Lipský, kte-
rý hrál hlavní roli v původní inscena-
ci, uvedené na scénu divadla ABC
v roce 1969. I v dnešním nastudování
uvidíte Oldřicha Lipského, ovšem
v trochu jiné roli. 

V Divadle pod Palmovkou můžete
shlédnout proslulou hru Johna Stein-
becka O myších a lidech nebo novin-

ku v programu tohoto divadla v režii
Jiřího Kracíka – Návrat do pekla. 

Za zmínku
jistě stojí
i kouzelné

představení Bl-
bec k večeři.

Příběh, který
možná znáte ve fil-

mové podobě, se
Divadlu bez zábradlí

podařilo velmi pove-
deně zinscenovat. V re-

žii Jiřího Menzla vás po-
baví Václav Vydra, Josef

Carda, Veronika Freimanová a další. 
Máte-li rádi komedie nenechte si

rozhodně ujít představení Divadla Na
Vinohradech, nazvané Brouk v hlavě
(opět v režii Jiřího Menzla). Herecký
koncert Viktora Preisse a Ivana Troja-
na nenechá oddechnout vaší bránici. 

Pro náročnějšího diváka je tu napří-
klad inscenace Činoherního klubu,
nazvaná Ďáblova houpačka. V lehce
surrealistické hře vás na okolnosti,
které mohou člověk přivést až na kraj
šílenství, nechá pohlédnout Jan Dula-
va, Nela Boudová, Ondřej Vetchý
a další. 

Mírně depresivní, ale korunovaná
vynikajícím výkonem Oldřicha Kai-
sera, je Gogolova hra Hráči, kterou
uvádí Divadlo bez zábradlí. 

Divadelní nabídka v Praze je široká
a mohu jen doufat, že vám třeba moje
tipy usnadní rozhodování, které diva-
dlo zvolit. 

Tereza Adámková

Kam za kulturou?Koupím pozemek pro výstavbu rod. domu,
nebo starší dům k rekonstrukci na území Ďáblic, 

případně v blízkém okolí.

Přímý zájemce, žádná RK.

Platím hotově/rychlá domluva, případně zajistím výměnu za byt + doplatek.

Tel.: 724 429 223 (Placená inzerce)

HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 768

tel.: 283 910 644, 233 376 452, linka 141
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz

http://www.planetarium.cz

PROGRAM na BŘEZEN 2004 
Otevírací doba: Po 10–12, 18–21, Čt 19.30–

21.30, Pá 10–12 , 12. 3. a 26. 3. 19–21, Ne 14–16. 
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné

a cestopisné v pondělí od 18.30:
8. 3. MUDr. Rudolf Procházka: Severní Korea.

22. 3. Petr Adámek: Zajímavé úkazy a objekty jarní
oblohy

FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30:
1. 3. Pohyby Země, Zdánlivé pohyby planet, Hle-

dání vesmírného řádu.
15. 3. Slunce, Člověk a nebeská mechanika, Perseus.
29. 3. Planeta Země.

POZOROVÁNÍ OBLOHY - dalekohledy
Po 10–12, Čt 19.30–21.30, Pá 10–12, 12. 3. a 26. 3.
19.30–21.30, Ne 14–16, Po 1. 3., 15. 3. a 29. 3.
20–21.
Denní obloha: Slunce - povrch se skvrnami

Venuše - po celý březen odpoledne
Noční obloha: Měsíc - od 1. 3. do 7. 3. a od 24. 3.

do 31. 3.

Merkur - koncem března
Venuše, Mars, Jupiter, Saturn - po celý březen
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý měsíc 
Hvězdokupy, mlhoviny - za bezměsíčných večerů

PROGRAM na DUBEN 2004
Otevírací doba: Po 10–12, 18–21, Čt 10–12,

20–22, Pá 10–12, 9. 4. a 23. 4. 20–22, Ne 14–16,
Po 12. 4. zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné
a cestopisné v pondělí od 18.30:
19. 4. prof. Lubomír Linhart: Národní par-

ky Jižní Afriky a Zimbabwe.
26. 4. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů

2003.
FILMOVÝ VEČER v pondělí od

18.30:
5. 4. Komety, Vstříc hvězdám, Hledání

vesmírného řádu.
POZOROVÁNÍ OBLOHY - daleko-

hledy:
Po 10–12, 5. 4. 20–21, Čt 10–12, 20–22, Pá
10–12, 9. 4. a 23. 4. 20–22, Ne 14–16.
Denní obloha: Slunce - povrch se

skvrnami
Venuše - v odpoledních
hodinách

Noční obloha: Měsíc - od 1. 4. do 6. 4. a od 22. 4.
do 30. 4.

Merkur - začátkem dubna
Venuše, Mars, Jupiter, Saturn - po celý duben
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý měsíc
Hvězdokupy,mlhoviny - za bezměsíčných večerů

Podmínkou úspěšného pozorování je pokud mož-
no jasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo)
se koná promítání filmů, spojené s prohlídkou pří-
strojového vybavení hvězdárny.
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Datum hodina číslo popisné Datum hodina číslo popisné Datum hodina číslo popisné

1. 3. 2004 8 1 až 6 22. 3. 2004 8 321 až 326 14. 4. 2004 8 609 až 614
9 7 až 12 9 327 až 332 9 615 až 620

10 13 až 18 10 333 až 338 10 621 až 626
11 19 až 24 11 339 až 344 11 642 až 647
13 25 až 30 13 345 až 350 13 648 až 653
14 31 až 36 14 351 až 356 14 654 až 659
15 37 až 42 15 357 až 362 15 660 až 665
16 43 až 48 16 363 až 368 16 679 až 684

3. 3. 2004 8 49 až 54 24. 3. 2004 8 369 až 374 19. 4. 2004 8 685 až 690
9 55 až 60 9 375 až 380 9 691 až 696

10 61 až 66 10 381 až 386 10 697 až 702
11 67 až 72 11 387 až 392 11 703 až 708
13 73 až 78 13 393 až 398 13 709 až 714
14 79 až 84 14 399 až 404 14 715 až 720
15 85 až 90 15 405 až 410 15 721 až 726
16 91 až 96 16 411 až 416 16 727 až 732

8. 3. 2004 8 97 až 102 29. 3. 2004 8 417 až 422 21. 4. 2004 8 733 až 738
9 103 až 108 9 423 až 428 9 739 až 744

10 109 až 114 10 429 až 434 10 745 až 750
11 115 až 120 11 435 až 440 11 751 až 756
13 121 až 126 13 441 až 446 13 757 až 762
14 127 až 132 14 447 až 452 14 763 až 768
15 133 až 138 15 453 až 458 15 769 až 774
16 139 až 144 16 459 až 464 16 775 až 780

10. 3. 2004 8 145 až 150 31. 3. 2004 8 465 až 470 26. 4. 2004 8 781 až 786
9 151 až 156 9 471 až 476 9 787 až 792

10 157 až 162 10 477 až 482 10 793 až 798
11 163 až 168 11 483 až 488 11 799 až 804
13 169 až 174 13 489 až 494 13 805 až 810
14 175 až 180 14 495 až 500 14 811 až 816
15 181 až 186 15 501 až 506 15 817 až 822
16 187 až 192 16 507 až 512 16 823 až 828

15. 3. 2004 8 193 až 198 5. 4. 2004 8 513 až 518 28. 4. 2004 8 829 až 834
9 199 až 205 9 519 až 524 9 835 až 840

10 237 až 242 10 525 až 530 10 841 až 846
11 243 až 248 11 531 až 536 11 847 až 852
13 249 až 254 13 537 až 542 13 853 až 858
14 255 až 260 14 543 až 548 14 859 až 864
15 261 až 266 15 549 až 554 15 865 až 870
16 267 až 272 16 555 až 560 16 871 až 876

17. 3. 2004 8 273 až 278 7. 4. 2004 8 561 až 566 3. 5. 2004 8 877 až 882
9 279 až 284 9 567 až 572 9 883 až 888

10 285 až 290 10 573 až 578 10 889 až 894
11 291 až 296 11 579 až 584 11 895 až 900
13 297 až 302 13 585 až 590 13 901 až 906
14 303 až 308 14 591 až 596 14 907 až 912
15 309 až 314 15 597 až 602 15 913 až 918
16 315 až 320 16 603 až 608 16 919 až 924

Harmonogram výplaty příspěvku 
na odvoz domovního odpadu

Příspěvek na odvoz odpadu
Dovolujeme si oznámit občanům MČ Praha Ďáblice, že příspěvek na

odvoz domovního odpadu ve smyslu usnesení 026/03/ZMČ z 13. 3. 2003
bude vyplácen v pokladně ÚMČ Praha Ďáblice od 1. 3. 2004 do 3. 5. 2004.

Výplata bude prováděna v úředních dnech, tedy v pondělí a ve středu
oprávněným osobám na základě předložení platné uzavřené smlouvy

a dokladu o zaplacení celoročního poplatku na rok 2003. Bude probíhat
podle zde uvedeného harmonogramu (rozpisu), který je setříděn vzestup-
ně dle čísel popisných.

Příspěvek pro bytové domy (nájemní byty) bude uplatňovat vlastník
objektu, popř. jeho zplnomocněný správce a příspěvek bude podléhat
vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu.

PŘÍSPĚVEK PRO OBČANY
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Uzávěrka dubnového čísla pro příspěvky i inzerci bude 26. března 2004. 
3. číslo vychází 9. dubna 2004. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

◆ Osobní jednání o individuálních po-
třebách těch, kteří hledají pomoc
◆ Poskytování služby či pomoci jedno-
rázově, krátkodobě i dlouhodobě
Co nabízíme:
◆ Pomoc při zajištění základních život-
ních potřeb - například:

- pomoc při hygieně
- donáška a podání jídla
- nákupy
- pomoc při udržování domácnosti
- asistence

◆ Dovoz a doprovod k lékaři, na pedi-
kůru, ke kadeřníkovi atd.

◆ Podávání obědů v jídelně Diakonie
◆ Zapůjčení kompenzačních pomůcek

- toaletní židle
- invalidní vozík
- chodítka
- francouzské hole
- polohovací postele

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

Trvalá nabídka sociálních 
služeb Diakonie v Ďáblicích

Z HISTORIE

Ďáblické Ladví

Zelený vrcholek mezi Kobylisy
a Ďáblicemi má jakoby na šešulce če-
pičku. Říkalo se jí rozhledna. Už
v minulých dobách vznikl název Lad-
ví z Hledví (hleděti a věděti). A při-
tom je to jeden z mála bodů měřičské
sítě, určující nadmořskou výšku nad
Středozemním mořem v Terstu. Z to-
hoto bodu je pak odvozena ostatní ze-
měměřičská sít v celé mapovací ob-
lasti. Síť těchto základních bodů má
svůj původ ve 13. století na tak zva-
ných portulánových mapách. Je to
v době, kdy byl objeven kompas. 

Poprvé na Voglově mapě střed-
ních Čech z roku 1712 se objevuje

jako pomocný mapovací bod vrch
Ladví mezi obcemi Dablicz,Profík
(pravděpodobně Prosek) a Charate-
ruby (pravděpodobně Chabry). Na
mapě jsou označeny oba vrcholky,
jak dnešní věže, tak současné hvěz-
dárny. V Müllerově mapě Čech z ro-
ku 1720 je již Ladví zakresleno, ale
jako bezlesnatý kopec mezi obcemi
Czimitz, Bohnitz, Kobylis a Stržiž-
kov. Mapa má měřítko l : 132 000.
Všechna ostatní měření pak navazují
na měřičský bod Ladví, kam bylo
přeneseno i měření nadmořské výšky
s kótou 359 m nad Středozemním
mořem.

Podíváme se nyní na geologické
složení, na to, proč vrch Ladví a s ním
i Čimický vrch vystoupily tak z kra-
jinného reliéfu - tváře krajiny. Nejde
pouze o zmíněné dva vrchy, ale i roz-
sedlinu mezi nimi. Ladví 359 m nad
mořem je spojeno tak zvanou lavicí
s Čimickým vrchem s kótou 333
m.n.m. Oba kopce jsou vytvořeny
algonkickým buližníkem, kdežto sed-
lo a Chaberská pláň jsou tvořeny štěr-
kopískovými nánosy třetihorního
předchůdce naší Vltavy. Třetihory
jsou období vývoje naší země a to od
našeho věku vzdálené 3-5 minut (geo-
logických). Každá geologická minuta
představuje asi 50 milionů let. Naše
nynější Vltava měla své koryto v sed-
le dnešní vozovny Kobylisy asi před
150 – 250 miliony let. Člověk - lido-
op - se objevuje asi před 1,8 vteřiny,
to je asi l a půl milionu let. Tato
mladší pliocenní Zdibská terasa leží
120 – 140 metrů nad hladinou dnešní
řeky. Když se uvolnila severní hráz
moře u Děčína, našla si i dnešní
Vltava pohodlnější cestu západně od
Čimického vrchu.

V tehdejší době si však řeka prorazi-
la cestu mezi Čimickým vrchem a Lad-
vím a zanechala několik desítek metrů
silný štěrkopískový nános, na němž
stojí dnešní vozovna a z druhé strany
bývalá pískovna. Od Chaber až po
Krušnohoří se rozlévalo severní jezero. 

Vlastní skalní masiv Ladví, jak jej
můžeme vidět obnažený v dnešním
lomu, tvoří tmavošedý buližník.
V těchto buližnících se podařilo Rodi-
čovi nalézt mikroskopické skořápky
mřížovců a tak potvrdil názor, že bu-
ližníky vznikly nahromaděním bilio-
nů křemičitých skořápek mořských
prvoků. Dnešní vědecké metody roz-
borů struktury tento objev potvrdily.

Směrem k hvězdárně vytvořily bu-
ližníky mohutné čočky v okolních še-
dých algonkických břidlicích, které bě-
hem nesčetných tisíciletí vytvořily
v krajinném reliéfu svou odolností ost-
ré hřbety a tak zvané suky. Na konci
hřebenu najdeme několik zakulacených
buližníkových balvanů. Jsou to pravdě-
podobně zbytky příbojové činnosti kří-
dového moře, nad které zpočátku vy-
čnívalo Ladví jako ostrov. U jezírka
jsou nad buližníky místy zachovány
světlé písčitohlinité zvětraliny, které
jsou asi posledním zdejším zachova-

lým zbytkem původních křídových se-
dimentů. Ve splavených hlínách svaho-
vých ve spraších nalezneme drobné
ulity plže Pupilla moscorum. Spraše le-
ží na závětrné straně hřbetů a proto
z této polohy při jižním svahu můžeme
usuzovat, že větry vanuly od severu od
míst zalednění. Kromě toho je ve spra-
ši mnoho zaoblených úlomků černého
buližníku, které jsou nápadně ohlazeny
činností stepních větrů plistocenních.
To je období ve vývoji země asi před
750 miliony lety. 

A všechny tyto zbytky minulosti,
zkamenělé vteřiny vývoje naší země,
jsou na dosah ruky - na našem Ďáblic-
kém Ladví. Až půjdete na skalky
a stráně Ladevských kamenných hře-
benů, vzpomeňte si, že stojíte upro-
střed přírodního muzea, kde příroda
nashromáždila exponáty stamilionů let.

(Kettner: Paleontologie; Příroda-
Pour Connaitre, Ljubljana 1979)

PhDr. Miloslav Wimmer
kronikář obce

V pátek dne 26. března 2004 v době od 14 do 18 hodin
proběhne v DIAKONII v Ďáblicích Ke Kinu 159/7

PRAVIDELNÁ SBÍRKA ŠATSTVA A VĚCÍ
Z DOMÁCNOSTÍ PRO LIDI V NOUZI

POKUD BY NĚKDO CHTĚL DAROVAT OBUV, MUSÍ BÝT
Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ NOVÁ ČI ZÁNOVNÍ

Jako vždy žádáme, abyste nám šatstvo předávali uložené
v krabicích, nejlépe banánových
PRACOVNÍCI SKP DIAKONIE

tel.: 283 910 424

OZNÁMENÍ

ZAMYŠLENÍ

Vcelku vtipně pojatá televizní re-
klama, ve které se syn dotazuje otce,
proč netřídí odpad, a dozvídá se, že
by měli doma nepořádek (přičemž
otec sedí u pracovního stolu ob-
klopen odpadky) patří k těm
podařenějším. Otázkou zů-
stává, kolik lidí osloví
a kolik z nás si z ní vezme
prosté poučení.

Odpad je nutné třídit.
Podle skeptických pro-
gnostiků hrozí, že během
pár desítek let vyprodukuje lidstvo ta-
kové množství odpadu, že ho už ne-
bude kam ukládat. Tvrdí dokonce, že
lidstvo nevyhyne v důsledku válek

nebo jaderné katastrofy, ale produkce
odpadů.

Třídit odpad je nutné i z jiného dů-
vodu. Primární zdroje ubývají a po-

kud nebudeme recyklovat ales-
poň základní z nich, záhy do-

jdou. A mnohé dosud nedo-
kážeme nahradit.

Proč dnes o tom všem
píšu? V naší obci máme
na několika místech při-
stavené kontejnery na se-
parovaný sběr: papír, sklo

a plasty. Pokud tak dosud nečiníte,
začněte je využívat. Nepomůžete tím
jen sobě, ale i svým potomkům.

Martin Smrček

Třídíte odpady?

Fo
to

: M
. S

m
rč

ek
 (

2x
)


