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Dvě zastavení
Žijeme v době, která je v pohybu. Dnešek
příliš nepřeje těm, kdo by se chtěli loudat,
natož pak „kulhavým poutníkům“, kteří sobě
a druhým kladou otázku: „Odkud a kam?“
Jistě nejsem sám, kdo si ve shonu všedních
dní mnohdy jen obtížně vybavuje, co dělal
před pěti či deseti dny. I tak občas zažívám
chvíle, jež se mi při pohledu zpět jeví jako
kameny zvláštních tvarů, vyčnívající z rychle
uplývajícího proudu řeky času. V květnu jsem
prožil přinejmenším dva takové okamžiky.
První začátkem měsíce na ranním vítání ptačího zpěvu na vrchu Ládví. Druhý koncem
měsíce při večerním koncertě barokní hudby
v ďáblické kapli. Co způsobilo, že mi obě události znovu a znovu přicházejí na mysl? Jistě
to byl čas. Sobotní ráno i nedělní večer jsou
vhodnou dobou k tomu, abychom se věnovali
něčemu nevšednímu. Určitě to bylo místo.
Navštívit ptačí sousedy znamenalo sejít
z cesty a postát na místech, která při procházkách ďáblickým hájem většinou míjíme bez
povšimnutí. Vyslechnout koncert znamenalo
ponořit se do nitra půvabného sakrálního prostoru, ukrytého před zraky kolemjdoucích za
omšelým průčelím. Bezpochyby to byly tóny.
Nerozpoznám po hlasu jediného zpěvného
ptáka, pohvizdování a cvrlikání opeřených
sousedů však znělo jako pozdravení, na které
se slušelo odpovědět: „Zdravím tě ptáku něhy
a usmání, ptáku prvního laskání, nezapomenu
nikdy tvůj smích, seděl jsi jak na věži vysoko
ve větvích...“ Pramálo rozumím barokní
hudbě, směle vystavěné a mistrně zahrané
skladby mi však daly nahlédnout do nitra
nádherných lidí minulosti, jejichž rozum a cit
dokáže i přes propast staletí rozezvučet struny
našich duší. Především to však bylo ztišení...
Za chvíle, kdy „bez hnutí jsem sledoval, jak se
svět hýbe“, děkuji paní Simoně Dvořákové
a Alžbětě Mošničkové, panu Martinu Smrčkovi
a všem dalším organizátorům obou nevšedních zastavení.
Za pomoc při psaní úvodního slova děkuji
Josefu Čapkovi, Jacquesi Prévertovi
a Ou-jang Siouovi.
Dušan Andrš

Obsah... Zprávy z radnice / Paralelní dráha RWY06R/24L na letišti Praha–Ruzyně / Výsledky dotazníkové akce
sociální komise ...2–3 Přípravný kurz pro předškoláky / Zumba maraton / Vítání ptačího zpěvu / Pálení čarodějnic 2011 ...4
Florbal Cup / Školní poklad nalezen / Evakuace MŠ a ZŠ v Ďáblicích / McDonald’s Cup / Rytířské klání v MŠ ...5
Nezapomínáme na vás / Fotbalový oddíl ...6 Školení a cvičení na raftových člunech / Ke svatodušním svátkům ...7
Napsali jste nám / Mratínský potok ...8 Pohotovostní motorizovaná jednotka PČR Praha ...10 Pozvánky ...14

Informace ze zasedání
rady městské části
Pro informaci vybíráme nejdůležitější body z jednání rady.

2. května 2011

l Rada schválila text vypracovaný starostou pro uplatnění připomínek
k Zásadám územního rozvoje Středočeského kraje k vedení silničního
okruhu kolem Prahy, který je přílohou usnesení.

Zprávy z radnice

MČ Ďáblice, stejně jako další městské části okraje Prahy a některé
obce Středočeského kraje, nesouhlasí s dosavadním trasováním silničního okruhu kolem Prahy, odvolávají se mimo jiné na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a Ministerstva pro místní rozvoj, a žádají řešit
problém tranzitní dopravy ČR v širším kontextu, nutně a logicky ve
spolupráci Prahy a Středočeského kraje. Aktivně předkládají i svůj
návrh řešení (tzv. severní variantu), který byl v procesu posuzování
vlivu na životní prostředí vyhodnocen jako výhodnější a mnohé
ukazuje také na ekonomickou výhodnost.
l Schválila žádost o grant pro záměr „Ďáblický drak“ včetně příloh, která
byla podána na základě výzvy nadace Proměny.

Na základě dosavadních laických a odborných ohlasů si troufám říci,
že se v krátkém čase podařilo vypracovat velmi kvalitní projekt, který
má nosnou myšlenku. Je to první zkušenost MČ tohoto druhu a do
budoucna bude nutné se touto činností zabývat ještě více. Náš první
pokus se ocitá v mimořádné konkurenci. Celkem bylo podáno
52 žádostí, 33 je z českých měst, 19 z moravských. Nejvíce žádostí,
celkem 9, pochází z Moravskoslezského kraje, následují Praha, Středočeský a Ústecký kraj. Prahu reprezentuje vedle Ďáblic dalších šest
městských částí. Děkuji všem, kteří se na vypracování projektu podíleli, zejména předsedkyni komise životního prostředí Ing. Lence
Stroblové.
l Pověřila tajemníka ÚMČ na základě usnesení rady hl. m. Prahy č. 471
z 22. 4. 2008 zajistit vyjmutí ze seznamu provozoven (ve kterých je
možno provozovat výherní hrací automaty) provozovny, které jsou umístěny v objektech svěřených do péče Městské části Praha–Ďáblice.
l Souhlasila se zněním vyjádření ke zjišťovacímu řízení dle zákona
č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr
„Ďáblické rezidence“.

Děkuji za všechny Vaše dotazy, připomínky, informace pamětníků i za
velké množství vynaloženého času a kvalifikované práce, které jsou
vidět v článcích zpravodaje k tomuto tématu a které byly využity také
k sestavení připomínek Ďáblic v rámci povinného „zjišťovacího řízení
k posouzení vlivu záměru na životní prostředí“. I v tomto čísle Ďáblického zpravodaje shledávám řadu zajímavých informací. A snad nejvíce
děkuji za fotografii Janu Havrdovi u článku „Obce v povodí Mratínského potoka“, která má velkou vypovídací hodnotu a provokuje
např. k otázkám „jak kvalitně byl zpracován územní plán?“, „jsou
nově shromážděné informace a názory mylné, nebo detailní urbanistická studie Ďáblic z roku 2000 (která sloužila jako podklad pro
územní plán) řešení lokality mezi statkem a skládkou podcenila či
zanedbala?“ a „bylo při jejím zpracování shromážděno dost kvalitních
informací např. právě o prameništích v této lokalitě, aby mohlo být
rozhodnuto minimálně na desítky let dopředu o výstavbě?“, „jak
vysoké budovy měly být v těsném sousedství městské památkové zóny
povoleny a v jakém množství?“, „jakou hodnotou je pro společnost
i pro nás samotné voda? Je správné o ni pečovat jako o veřejný
statek? Jak, aby nebyla dotčena i oprávněná vlastnická práva?“,
„co Ďáblice výstavbou získají? (před několika dny MČ obdržela

nabídku společnosti Ďáblické rezidence na uzavření smlouvy o spolupráci, ve které v různých podobách nabízí, vedle vlastní výstavby,
v obci investovat cca 20 mil. Kč – kanalizace, pozemek a budova malé
školky, ...),“ co Ďáblice výstavbou nenávratně ztratí? Dobře se prosím
na fotografii dívejte – očima, citem i rozumem a sdělte nám prosím
své názory. Děkuji.
l Vzala na vědomí podané odvolání proti Územnímu rozhodnutí
sp. zn. 102009/2010/OV.L ze dne 7. 4. 2011, kterým bylo rozhodnuto
o dělení pozemku p. č. 1729/35 k. ú. Ďáblice a o umístění stavby „Nové
Ďáblice III – a infrastruktura“, Praha Ďáblice, ul. Zářijová na p. č. 1729/35
k. ú. Ďáblice na pozemcích p. č. 194/1, p. č. 1729/115 a p. č. 1799/256
v k. ú. Ďáblice.

Bohužel musím konstatovat, že ani po deseti letech od výstavby lokality „pod lesem“ společnost Ekospol nezajistila tam žijícím občanům
slibované veřejné osvětlení, nepředala komunikace. Obdobné problémy z dlouholeté nedokončenosti stavby zažívají naši sousedé
v oblasti ulic Srpnová, Červencová atd. To však ani stavebnímu odboru
Prahy 8, ani investorovi (Ekospol) nevadí v tom, aby dali zelenou další
výstavbě – bude probíhat stejně jako ta předchozí? Co nás a budoucí
obyvatele asi čeká za nová překvapení?
Věřte, že hájit veřejné zájmy zpětně po tolika letech je časově náročné
a hlavně velmi málo účinné. Přesto těmto problémům chceme
průběžně i nadále věnovat pozornost.
l Jmenovala paní Janu Kacovskou a Petru Sládkovou za členky Sociální
komise MČ Praha–Ďáblice.

9. května 2011

l Rada rozhodla zahájit výběrové řízení na službu „Údržba veřejné
zeleně – Městská část Praha–Ďáblice“.

Před několika dny skončilo vyhodnocení výběrového řízení a v době
vydání tohoto čísla již bude uzavřena smlouva s vítězem, kterým jsou
Pražské služby a.s. V roce 2010 Ďáblice vynaložily na údržbu zeleně
cca 1,7 mil. Kč. Náš rozpočet pro rok 2011 počítal s 1,6 mil. Kč, plán
rady byl hospodařit s částkou pod 1 mil. Kč, pro II. pololetí 2011 byla
nakonec vysoutěžena částka cca 300 000 Kč.
Současně se omlouváme za dílčí nedostatky v dosavadní údržbě, zejména za opožděný sestřih živých plotů na konci května, který způsobil
zhoršenou viditelnost při výjezdu vozidel z vedlejších komunikací
na hlavní.
Celé zápisy z jednání rady, a všechna usnesení včetně příloh jsou
k dispozici na www.dablice.cz, texty v modrých boxech jsou komentáře
starosty MČ Praha–Ďáblice pana Miloše Růžičky.

Kontejnery v obci
Oznamujeme občanům, že v sobotu 18. a v neděli 19. června 2011
budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na obvyklých stanovištích:
na Koníčkově náměstí, v ulici Legionářů, v ulici Na Terase,
v ulici Květnová a v ulici Na Blatech.
Do velkoobjemových kontejnerů lze odkládat pouze odpad,
který se pro své rozměry nedá odložit do sběrných nádob (popelnic).
V žádném případě do kontejnerů nepatří:
výkopová zemina, stavební suť, pneumatiky, lednice, autobaterie, staré
televizory, monitory a jiné nebezpečné odpady. Vyzýváme občany,
aby tento odpad, do velkoobjemových kontejnerů neukládali!
Odvoz kontejnerů proběhne v neděli ve 17 hodin.
Připomínáme, že velkoobjemový kontejner na bioodpad je po
cca dvoutýdením výpadku na začátku května opět umístěn
v prostoru před skládkou Ďáblice (A.S.A.).
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rádi bychom vás pozvali na veřejné zasedání zastupitelstva naší městské
části, které se bude konat ve středu 20. června 2011 od 18 hod.
v atriu ZŠ U Parkánu 17 v Ďáblicích.

Paralelní dráha RWY06R/24L
na letišti Praha–Ruzyně
Již od roku 2005 probíhá kontroverzní proces posuzování vlivů na životní
prostředí a zdraví obyvatel (EIA) u záměru na rozšíření letiště v Ruzyni
o novou paralelní dráhu.
A právě v těchto dnech se rozhoduje o konečném stanovisku Ministerstva
životního prostředí k záměru rozšíření letiště o paralelní dráhu
RWY06R24L. Proto také MČ Ďáblice bude ve svém vyjádření trvat na
respektování zákonů, na vypořádání všech oprávněných připomínek
k dokumentaci a k posudku a na jejich zohlednění v konečném stanovisku ministerstva.
Chyby a nedostatky posudku
Posudek neodstranil a ani neřeší následující základní nedostatky záměru
a jeho posouzení:
l nepřiměřená koncentrace veškerého leteckého provozu
l v severní, sz. a sv. části Prahy (viz též můj starší článek ve
l zpravodaji „Hluk ze čtyř letišť?“)
l nebyl posouzen vliv leteckého provozu po roce 2020
l záměr by způsobil trvalé omezení práv na ochranu zdraví
l obyvatel (netýká se zatím bezprostředně Ďáblic)
l nebyla stanovena maximální kapacita letiště a ani nebyl
l vymezen další rozvoj letiště
l nebyla posouzena únosnost záměru pro životní prostředí
l záměr má zásadní rozpory s platnou územně plánovací
l dokumentací
l v průběhu procesu EIA byly uplatněny protiprávní postupy
Záměr letiště je přidat další dráhu a rozšířit povolené nadlimitní hlukové
pásmo tak, aby jeho provoz na obou drahách nebyl v budoucnu ničím
a nikým omezován a to ani ve dne ani v noci, což by negativně ovlivnilo
všechny trvale bydlící obyvatele v severní, sz. a sv. části Prahy a přilehlých částech Středočeského kraje.
Informace pro upřesnění vlastního názoru můžete získat na internetových
stránkách letiště, vyjádření k posudku můžete podat také cestou společných vyjádření, např.prostřednictvím www.nerwy.cz a www.antihluk.cz.
Posudek, který je nyní připomínkován je dostupný na www.mzp.cz/eia,
kód záměru MZP 090, ale i na stránkách některých městských částí, v listinné podobě na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2.
Každý může do 24. 6. 2011 doručit písemné vyjádření na adresu Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10. Ústně bude možné se k posudku vyjádřit
též při veřejném projednání, jehož místo a termín určí ministerstvo a není
v čase uzávěrky známo.
Děkuji všem, kteří se kriticky zamýšlí nad smyslem rozšiřování mezinárodní nákladní letecké dopravy nad našimi hlavami a domovy, kdy Praha
nebude cílovou stanicí, ale pouhým překladištěm zvyšujícím komfort
dopravních společností. Rád bych věřil tomu, že se mýlím. A jaký je váš
názor?
Miloš Růžička, starosta MČ Praha–Ďáblice

Výsledky dotazníkové akce
sociální komise
S dubnovým číslem Ďáblického zpravodaje jste našli ve svých schránkách
prázdné archy dotazníku nazvaného „Podpořme život tam, kde bydlíme!“
Z rozdaných asi 2 000 dotazníků se nám vrátilo 55 vyplněných. Mohlo by
se říci, že je to málo, ale výsledky vyhodnocení nám ukázaly, že i názory
poměrně menšího počtu lidí mohou mít značnou vypovídací hodnotu.
Proto vám všem, kteří jste vyplněné dotazníky odevzdali, upřímně děkujeme.
O své názory se s námi podělilo 41 žen a 14 mužů ve věku 17–89 let,
průměrný věk respondentů byl 67,5 let.
Z odpovědí na první dvě otázky jsme se dozvěděli, jaký by mohl být zájem
o organizované akce.
Zde jsou jednotlivé aktivity seřazené podle množství zájemců.
kulturní akce mimo obec
výlety po Praze i mimo Prahu
kulturní akce v obci
sport a zdravotní cvičení
občasná setkání seniorů
výuka práce na počítači
trénink paměti

23
22
21
19
19
17
16

přednášky na různá témata
plavání
výuka cizích jazyků
tvoření a ruční práce
pravidelná setkání seniorů
tanec – plesy, tancovačky

16
14
9
8
6
4

Zajímalo nás také, zda by lidé byli ochotni finančně přispět na účast na
některých akcích. 31 dotázaných odpovědělo ano, 11 ne a 13 se
nevyjádřilo.
Velmi nás potěšila nabídka 15 lidí příležitostně věnovat své schopnosti
a dovednosti druhým lidem a pomoci s přípravou a vedením některých
aktivit. Všem těmto lidem obzvlášť děkujeme a v brzké době s nimi
navážeme spolupráci.
K otázce bezbariérovosti a schůdnosti Ďáblic se sešlo 20 připomínek. Většina z nich upozorňovala na nedostatečný úklid sněhu v zimních měsících, a to zejména v bočních ulicích a v oblasti nových domů.
Obyvatelé Ďáblic konstatovali, že chodníky i silnice jsou v zimních
měsících špatně schůdné a zvláště pro vozíčkáře těžko sjízdné. Také jsme
se dozvěděli, že chybí bezbariérový přístup na úřad MČ a do místních
obchůdků.
Na poslední otázku v dotazníku – jak by se dal zlepšit život
v Ďáblicích – jsme obdrželi 46 nejrůznějších odpovědí. Pro přehlednost
jsme je uspořádali do pěti tématických skupin a předkládáme vám
i některé konkrétní názory:
lepší možnosti nakupování (13)
chybí samoobsluha se základním sortimentem, zejména v horní části obce
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Vážení spoluobčané, milí sousedé,

lepší péče o veřejný prostor (13)
úprava a kultivace veřejných prostranství, která dosud nejsou upravena,
údržba veřejných prostranství brigádně, vymezení prostoru pro venčení
psů, úprava okolí hvězdárny aj.
zamezení vandalismu a větší dohled na veřejný pořádek (8)
častější pochůzky a hlídky policie proti vandalům, opravit dlouhodobě
nefunkční přístřešek na zastávce Květnová, řešení otázky bezdomovců
v okolí místního hřbitova aj.
širší nabídka v oblasti sportu, kultury a volného času (6)
vedle hřišť pro děti vybudovat cvičební prvky pro seniory, knihovnu
Ďáblice zapojit do systému Městské knihovny aj.
různé připomínky (6)
křižovatka ulic Ďáblická a Kostelecká je nebezpečná pro pěší i pro auta aj.
Vašimi názory a podněty se budou zabývat členové občanských komisí
a také naši zastupitelé MČ Praha Ďáblice a společně s vámi budeme hledat způsob, jak zlepšit kvalitu života tam, kde bydlíme. Nezkrácené
vyhodnocení dotazníkové akce je přístupné na webových stránkách obce:
www.dablice.cz.
Za sociální komisi Barbara Tranová
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Přípravný kurz pro předškoláky
Vzhledem k tomu, že každoroční pořádání přípravného kurzu pro děti
předškolního věku je pro naši základní školu již tradicí, nemohlo tomu být
jinak ani v roce letošním. Kurz probíhal v době od 21. března do 18. dubna. Celkem se uskutečnilo šest vyučovacích hodin, které se konaly každé
pondělí. Účast v letošním roce byla opravdu hojná. Dětí bylo přihlášeno
více než šedesát, musely být tedy rozděleny do třech skupin. Pro každou
skupinu byly připraveny pracovní listy, díky kterým si děti vyzkoušely
základní činnosti, které by měly zvládnout před vstupem do školy.
Nicméně cílem tohoto kurzu bylo především seznámit děti se školou,
s učitelkami, vychovatelkami a také s novými
spolužáky. Snažili jsme
se hlavně o to, aby děti
neměly obavy z neznámého prostředí a z neznámých činností, aby
se dozvěděly, jak to ve
škole vypadá a co se
tam od nich očekává.
Myslím si, že tohle
všechno se nám s dětmi podařilo zvládnout velmi dobře, a to snad i díky
tomu, že pro většinu z nich to nebyla žádná velká neznámá. Takže, milí
budoucí prvňáčci, těšíme se na naše zářijové setkání tady u nás ve škole.

Dominika Holásková, vychovatelka ŠD

Zumba maraton
V pátek 29. dubna se v tělocvičně základní školy uskutečnila sportovně
společenská akce zaměřená na něžnější pohlaví – Zumba maraton.
Zumba přináší radost z pohybu, uvolnění a dobrou náladu a tento duch
prodchnul celé podvečerní cvičení. Pod vedením certifikované lektorky
Jany Pácalové mohl začít „zumbit“ i úplný začátečník. Účastnice potěšilo
malé občerstvení, u něhož si mohly odpočinout mezi cvičebními bloky.
Večer zpříjemnilo i vystoupení děvčat sportovního aerobiku z FC HŠ, které
předvedly své soutěžní sestavy v plné kráse. Na podzim plánujeme zopakování této akce a budeme se těšit zvláště na ty, které si na jaře ještě
netroufly přijít.
Za sportovní komisi Markéta Bouzková

Vítání ptačího zpěvu
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Kdo si ráno v sobotu 7. května přivstal a dorazil na sedmou hodinu
k úřadu v Ďáblicích, určitě nelitoval. Pěkné počasí ještě umocnilo okouzlující atmosféru ranního probouzení přírody. Monotónní hukot aut doléhající od Cínovecké, který zpočátku doprovázel naše kroky, ptačí zpěv
i poutavý výklad odborníků v oboru ornitologie, bohužel nebyl tím správným doplněním pohody,
kterou ranní putování
přinášelo. Teprve když
jsme zašli hlouběji do
neudržovaného porostu,
který ptákům poskytuje
ideální úkryt, mohli jsme
vnímat ticho přerušované
pouze zpěvem ptáků.
Poprvé v životě jsem na
vlastní oči viděla, jak se
chytají ptáci do sítí a jak se kroužkují, aby pak opět mohli vzlétnout
s označením „Národní muzeum“ na kroužku a objevit se za pár týdnů
třeba ve Francii. Netušila jsem, kolik druhů zpěvných ptáků má na Ládví
a v okolí svůj domov, dokonce jsem slyšela i slavíka. Chtěla bych touto
cestou poděkovat organizátorům akce, jmenovitě pánům Smrčkovi
a Hajšmanovi z Ďáblic a také panu Smolovi a Doc. Zdeňku Pincovi,
proděkanovi Fakulty humanitních studií UK za nevšední zážitek.

Táňa Dohnalová

Pálení čarodějnic 2011
I letos se mohli ďábličtí občané 30. dubna v podvečer sejít v parku
„U Holců“ a při country hudbě, pivu a buřtech u ohně oslavit příchod
jara. Letošní Pálení čarodějnic bylo poprvé v režii nové Kulturní a školské
komise, proto, jak jste jistě zaznamenali, došlo v programu akce k jistým
změnám. Poté, co se komise rozhodla, že v tradici Pálení čarodějnic bude
pokračovat, dali jsme se do práce. Zamysleli jsme se nad tím, co bychom
oproti minulým létům chtěli udělat lépe. Výsledkem tohoto našeho zamyšlení bylo zajištění profesionálního prodeje občerstvení bez dlouhých front,
posezení alespoň pro část návštěvníků, dětský program se čtyřmi zručnostními disciplínami a oblíbenou výtvarnou dílnou pod vedením Moniky
Píchové. Věříme, že se nám podařilo vše úspěšně zrealizovat a že jsme
občanům nabídli kvalitní zábavu.
Komise se také shodla na tom, že letos nebudeme organizovat ohňostroj.
Ten by náš rozpočet značně zatížil, a proto jsme se rozhodli, že místo něj
raději zorganizujeme více menších akcí. Důstojnou náhradou bylo vystoupení šermířů a ohňová show. A že se nerozdávaly buřty zdarma? I toto
bylo jednomyslným rozhodnutím komise, byť
firma Sodexo byla jako
každoročně i letos
ochotna poskytnout
buřty jako sponzorský
dar (za což tímto ještě
jednou děkujeme).
Proč jsme odmítli?
Asi bychom se na tomto
místě měli zamyslet nad
tím, proč tuto akci vlastně organizujeme a navštěvujeme, co je pro nás
jejím hlavním přínosem. Jsou to skutečně ty buřty zdarma? – To by bylo
asi trochu málo...
Podle nás je Pálení čarodějnic jedinou ďáblickou akcí, která je určena pro
všechny ďáblické občany bez rozdílu věku. Přijít a pobavit se, popovídat si
se známými, které jsme dlouho neviděli, si zde mohou jak prarodiče
s vnoučaty, tak rodiče s dětmi, sousedé, známí... A o to přece jde: sejít se
a v přátelské atmosféře při hudbě a ohni společně zažít onu magickou
Filipojakubskou noc, kdy lidé zapalují ohně, aby se zbavili všeho zlého, co
se nashromáždilo v temném zimním čase a aby oslavili příchod světlého
období roku.
Pevně věřím, že s námi souhlasíte a že příští rok přijdete ve stejně hojném
počtu jako letos. Nezbývá, než poděkovat všem, kteří při organizaci
pomáhali chystat a uklízet, hlavně panu Španihelovi a jeho spolupracovníkům, dále kapele Karavan za příjemnou country hudbu a všem návštěvníkům a účinkujícím.
Simona Dvořáková, Kulturní a školská komise

A na co se můžete těšit v červnu?
Pro naše nejmenší jsme připravili Dětskou show s Majdou z Kouzelné
školky. Bude se konat ve čtvrtek 9. června v 16:30 hod. v sále ZŠ.
Vstupné ve výši 90 Kč můžete zakoupit v MŠ nebo v Mateřském centru.

Pod vedením paní učitelky Frankové bojovali naši mladší žáci ve florbalové soutěži. Oproti loňskému roku se výrazně zlepšili. Z pražského kola,
ve kterém byly 4 divize a v každé 8 škol, se probojovali do finále a z něho
postoupili do finále Středočeského kraje. Zde skončili na 10. místě. Mezi
naše úspěšné florbalisty z 1. stupně patří Lukáš Kohout, Václav Kotrč,
Matěj Bouček, Jakub Batěk, Slávek Štol, Zdeněk Macháň, Václav Trejbal,
Viktor Veniger, Samuel Werthaim, Jan Lapka, Dominik Cingel, Tomáš
Palička a Matyáš Stránský. Také jim patří poděkování za snahu a výkony.

Jana Chmátalová, zástupkyně ředitelky

Školní poklad nalezen
Co se děje ve škole po setmění? 3. B z naší ZŠ se to rozhodla zjistit. Ve
středu 11. května celá třída spala přímo ve škole. Po společně uvařené
večeři následovalo překvapení v podobě pana trumpetisty, který zahrál
několik písniček. Ve ztichlém
sále si pak děti vyslechly Pošťáckou pohádku, a když se už
dočista setmělo, vydaly se plnit
úkoly, které jim zanechal školní
duch. Vypátraly, že ve věži ukryl
svůj velký zlatý poklad a jen ten,
kdo přijde v noci, ho může získat. Naštěstí se to povedlo
a každý si mohl z velké truhly odnést svůj díl odměny. Maminky děti
vyzbrojily výbornými buchtami a koláči, takže se každý ráno před vyučováním dostatečně posilnil. Takže co se děje ve škole po setmění?
3. B už to ví!
Anna Součková, třídní učitelka 3. B

Evakuace MŠ a ZŠ v Ďáblicích
Každý rok pořádá sbor dobrovolných hasičů Ďáblice nácvik evakuace
v mateřské a základní škole v Ďáblicích. Také letos se podařilo datum a čas
evakuace utajit před všemi, vyjma obeznámených osob z vedení školky
a školy. Měli jsme tak možnost znovu zaznamenat a vyhodnotit bezprostřední chování dětí a odpovědných pracovníků v krizové situaci. Jen připomínáme, že evakuace je jeden ze základních způsobů ochrany obyvatelstva, je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířectva
a věcí (v daném pořadí priority), z ohroženého prostoru na jiné území.
Obě evakuace (MŠ i ZŠ) proběhly v jeden den a to 12. května dopoledne.
Nejprve byla evakuována mateřská školka, v 8:51. Po vyhlášení opouštěly
děti za dozoru učitelek spořádaně objekt školky a všechny osoby byly počítány. Děti ze žlutého pavilonu se řadily na vyhrazeném prostoru před
budovou a odcházely na určené seřadiště – Koníčkovo náměstí. Ostatní
děti z pavilonu zeleného, červeného a modrého odcházely za asistence
dozorujících hasičů, na určené seřadiště „U Holců". Po ukončení cvičení
byl počet osob kontrolován se stavem v třídnicích – nikdo nechyběl.
Během šesti minut bylo z objektu školky evakuováno 13 dospělých a 142
dětí. Čas šest minut byl rekordní za dobu, kdy evakuaci v MŠ nacvičujeme.
Dále následovala evakuace základní školy. Před vyhlášením se žáci a učitelé nacházeli ve třech patrech staré a nové budovy školy. Po vyhlášení
evakuace rozhlasem v 9:26 žáci bleskově opouštěli objekt za dozoru
vyučujících a hasičů. Při opouštění budovy byly opět všechny osoby počítány a po ukončení cvičení byl počet kontrolován a porovnáván se stavem
v třídnicích – opět nikdo nechyběl. Žáci ze staré budovy školy se řadili na
určeném prostoru v parku vedle budovy, žáci z nové budovy odcházeli na
určené seřadiště nad školou. Nácviku evakuace osob z ohrožených prostor školy se zúčastnilo 21 dospělých a 273 žáků. Základní škola byla
vyklizena ve výborném čase dvou minut.
Nácvik znovu prokázal připravenost dětí, žáků a všech pracovníků na případnou situaci, kdy budou nuceni rychle opustit prostory školky či školy.
Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci a všem vyučujícím se omlouváme za narušení výuky.
Sbor dobrovolných hasičů Ďáblice

14. ročník fotbalového turnaje
McDonald’s Cup
Fotbalového turnaje McDonald’s Cup se v letošním roce zúčastnila naše
škola opět v obou kategoriích.
Žáci 1. – 3. tříd se probojovali do finále Prahy 8 a celkově skončili na
4. místě. Školu v této kategorii reprezentovali žáci: Šimon Pácal, Adam
Tran, Bronislav Procházka, Lukáš Bezpalec,
Marek Husák, Matěj
Víšek, Pavel Muška,
Tomáš Böhm, Vladimír
Klimpelle, Petr Edl, Daniel
Vilímek a David Mihálik.
Za kategorii žáků 4. – 5.
tříd hráli Jan Lapka,
Dominik Cingel, Jakub
Kundrát, Viktor Veniger,
Jonáš Rys, Lukáš Slepička a Václav Trejbal. V základním kole vyhráli
všechny zápasy, postoupili do finále Prahy 8. V něm vybojovali 3. místo.
Družstvo mladších žáků mělo možnost si před turnajem zatrénovat na
fotbalovém hřišti v Ďáblicích pod vedením trenéra pana Jana Němce. Ten
pro ně zorganizoval také přípravný zápas. Trénink starších žáků pod vedením trenéra Richarda Lapky se z důvodu nepříznivého počasí přesunul do
tělocvičny školy.
Děkujeme fotbalistům za skvělé výkony. Děkujeme také všem, kteří
pomáhali s přípravou a během turnaje.

Jana Chmátalová, zástupkyně ředitelky
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Florbalový turnaj Florbal Cup

Rytířské klání v MŠ
V pátek 13. května naší mateřskou školu navštívila skupinka rytířů na
koních. Kouzlo středověku, souboje na zemi i na koních, rytířské souboje,
to vše nám předvedlo pět rytířů ze skupiny Ordo Kromen. S sebou přivezli
i dva nádherné koně.
Nejdříve nám páni rytíři ukázali
s čím a jak se dříve bojovalo.
Na ukázku měli pár sečných
a bodných zbraní. Poté vybrali
dvě paní učitelky. Jedna byla
pasována na kněžnu a rytíři
o ni svedli souboj v různých
rytířských disciplínách, jako
například trefit se sekerou na
dřevěný terč. Druhá paní učitelka posloužila jako „stojan“ na helmu, na
které byl připevněn věnec. Do toho se museli rytíři strefit kopím. Myslím,
že druhá paní učitelka má zážitek do konce života.
Představení se velice líbilo a to nejen dětem, které všechna vystoupení se
zaujetím sledovaly od začátku až do konce, ale i paním učitelkám, které
se celé představení dobře bavily. Páni rytíři byli milí a děti si uměli získat
během chviličky.
Takovéto představení bychom tady v MŠ Kučerové rádi uvítali znovu.
Poděkování za krásný zážitek patří nejen rytířům, ale hlavně paní Sýkorové, která celou akci pro školku zařídila.

Kristýna Nežerná, učitelka MŠ
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Nezapomínáme na vás
Počátkem května vzpomínáme na Pražské povstání a osvobození
Československa. U této příležitosti položili zástupci obce starosta
ing. Miloš Růžička a místostarostka paní Zdenka Fišmistrová věnec
u památníku v Ďáblicích, U Parkánu v blízkosti základní školy. Tento
památník byl vybudován 26. 9. 1920 Spolkem Žižka a spojenými korporacemi v Ďáblicích, na památku padlých spoluobčanů v první světové válce 1914–1918. Dodatečně byly na tento památník osazeny
dvě desky: Umučeným a padlým za vlast a svobodu 1939–1945
s uvedením 25 jmen a Hrdinům padlým za vlast a svobodu
5.–9. 5. 1945 s uvedením 12 jmen. Druhý věnec byl pak položen
zástupci obce u památníku Rudé armády, který se nachází u hřbitova
v Ďáblicích.

Fotbalový oddíl
Z výsledků
Nejúspěšnějšími týmy fotbalového oddílu jsou Muži B a mladší přípravka,
které si stále drží první místo ve svých soutěžích. Muži A vybojovali
remízu 1:1 ve Střešovicích a výhru 1:0 doma se Zbraslaví, a tak se přece
jen odpoutali od posledních míst v tabulce. Ale čekají nás těžké zápasy
venku, takže zatím není co slavit.
Poděkováním sponzorům
Opět děkuji ďáblické restauraci „Červený mlýn“ (Konětopská 102/3),
že podpořila zápas Muži A – Zbraslav, konaný 15. května, sponzorskou
večeří pro nejlepšího hráče zápasu.
Poděkovat bych chtěl také panu Boučkovi (grafikovi Ďáblického zpravodaje), který pro fotbalový oddíl vytvořil grafiku letního kempu – logo,
letáček a webové stránky.
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Veselé míče z Ďáblic –
letní sportovní kemp pro kluky a holky

Starosta ing. Miloš Růžíčka a místostarostka Zdneňka Fišmistrová
pokládají věnec u památníku u Ďáblického hřbitova (6. 5. 2011)
Příjezd rudoarmějců 9. května 1945 do Prahy budil nadšení a vojáci
dostávali od občanů šeříky. I po 66 letech vyvolává mezi válečnými
veterány i historiky osvobození Československa silné emoce. Při osvobozování padly desetitisíce rudoarmějců, ale i stovky Čechů a Slováků,
vojáků USA a západních spojenců.
Čechy, kteří bojovali na západní a východní frontě, spojovala krátce po
osvobození nesmiřitelnost s nacismem. Avšak několik let po válce byla
jediným osvoboditelem „prohlášena“ Rudá armáda. Západní vojáci
(letci, tankisté) dostali cejch darebáků – byli zavíráni a popravováni.
Ruští emigranti z 20. let, kteří měli československé občanství, byli po
válce násilně odváženi do Sovětského svazu, do lágrů na Sibiři. Situace
za demarkační čarou Karlovy Vary–Plzeň–České Budějovice, k níž
postoupila americká armáda, se brzy po válce také nepříznivě změnila.
Sověti považovali továrny na území Československa za válečnou kořist,
třebaže jsme patřili ke státům, které zvítězily nad hitlerovským Německem. Například závody Radiotechnický ústav v Tanvaldu a Telefot–
Smržovka, které experimentovaly s televizním vysíláním, o němž se
nám několik let po válce ani nezdálo, byly do posledního šroubku rozebrány a odvezeny do SSSR. Stejný osud potkal desítky strojírenských
podniků. Tímto rabováním i násilnou deportací ruských emigrantů na
Sibiř, získávalo osvobození už v roce 1945 hořkou příchuť. Emoce
vzbuzovalo i obsazení Podkarpatské Rusi a její odtržení od Československa. Postupně jsme se stali úplně politicky i hospodářsky závislí na
Sovětském svazu. Mnozí veteráni čs. armádního sboru v SSSR cítili velkou křivdu, že byli spojování se stalinským režimem. Mnozí z nich byli
zarytí antikomunisté, kteří si o Sovětském svazu nedělali žádné iluze
a většinou prošli peklem ruských internačních táborů.
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Zdeněk Sobotka, kronikář obce, foto autor

Na první turnus letního kempu již máme dvacet přihlášek a další rodiče se
průběžně informují, což je velmi pozitivní (maximální kapacita turnusu je
třicet dětí). Ohledně kempu dostáváme řadu otázek a tak některé, které
se opakují, uveřejňujeme:
Mohou se děti, které nehrají závodně fotbal ani tenis, kempu
účastnit?
Určitě ANO, kemp bude přizpůsoben i dětem, které se sportem začínají, či
s ním chtějí začít, kterým však sport není úplně cizí. Děti budou rozděleny
do skupinek po pěti, přičemž jedním z kritérií vytváření skupin budou
právě sportovní schopnosti. Kemp je určitě otevřen i úplným sportovním
začátečníkům!
Proč je na kempu němčina?
Němčina je pouze doplněk kempu. Děti po obědě potřebují klidovější
režim a určité zklidnění formou zábavné výuky cizího jazyka (zaměřené na
slovní zásobu z oblasti sportu) je přístup, který je doporučován odborníky.
Co v případě špatného počasí?
V případě špatného počasí bude realizován náhradní program, měla by
být zajištěna tělocvična, možnost návštěvy krytého bazénu atd.
Jak mohu přihlásit dítě?
Nejjednodušší způsob je prostřednictvím internetových stránek
www.veselemice.skdablice.eu, kde najdete další informace, včetně přihlášky.
Mohu na kemp čerpat kompenzační finanční příspěvek za provoz skládky?
ANO, pokud Vaše dítě tento příspěvek nečerpá v rámci školy/školky v přírodě, nebo jiné individuální rekreace, viz podmínky přidělování na rok
2011 zveřejněné v únorovém Ďáblickém zpravodaji.

Z náhradníků mezinárodní hvězdy –
účast mladších žáků na turnaji Golden City Cup
Golden City Cup je mezinárodní fotbalový turnaj pro mládežnické fotbalové týmy z celé Evropy (věkové kategorie 13, 15, 17 až 19). Ve dvou hracích dnech se utkávají týmy z celé Evropy ve 4 věkových kategoriích a ve
třech sportovních areálech v Praze.
Ve věkové kategorii do 13 let se letos zúčastnili i mladší žáci SK Ďáblice,
kteří využili toho, že organizátorům pravděpodobně některý z týmů
vypadl, a tak celou sobotu a neděli před Velikonocemi 23.–24. 4. 2011
kluci bojovali nejen za Ďáblice a Prahu, ale i za celou ČR.
Výsledky prvního dne turnaje:
Ďáblice – Dánsko 0:6, Ďáblice – Francie 0:0
Výsledky druhého dne turnaje:
Ďáblice – Hostivař 1:0, Ďáblice – Belgie 0:0 (5:4) penalty,
Ďáblice – Dánsko 0:10
Kluci nakonec zcela neočekávaně postoupili až do finále a hráli o první
místo s nejlepším týmem v dané kategorii – Dánskem, na který však již
neměli. Ale i tak bylo druhé místo pro všechny velkou zkušeností a pře-

Turnaj v Pečkách

Michal Mošnička, SK Ďáblice

V sobotu 7. května 2011 se mladší přípravka ročníku 2003 zúčastnila
silně obsazeného turnaje, který pořádal AFK Pečky. Na turnaj, kde se
hrálo systémem 5 +1, jsme dorazili v 7 hráčích. Tedy na střídání jeden
hráč. Když jsme viděli, že ostatní týmy mají na střídání po 5 hráčích moc
velké šance jsme si nedávali.
V základní skupině A jsme hned na úvod vyhráli s SK Benešovem 3:0.
Tato výhra nás povzbudila a i druhé utkání bylo vítězné. 5:0 jsme porazili
místní celek AFK Pečky. O postup ze skupiny jsme se utkali se Slavojem
Podolí, který jsme zdolali 3:0. Po desáté hodině nám z mini přípravky přijel na pomoc Martin. Na střídačce jsme měli rázem dva hráče. Počasí nám
přálo a kluci byli do dalších zápasů po 3 výhrách pěkně nastartováni.
V postupové skupině jsme narazili nejdříve na celek Bohemians Praha, se
kterým jsme zvítězili 4:1. AC Spartu Praha jsme zdrtili výhrou 7:1.
V souboji o první místo v tabulce jsme po nešťastném gólu prohráli
s AFK Milovice 0:1.
Kluci byli unaveni, ale spokojeni. S 15 body byli první v tabulce A. Po
obědě je přijela podpořit opora mini přípravky Alžběta a turnaj pokračoval
dalšími zápasy. V semifinále nás čekal soupeř Loko Chomutov, kterého
jsme porazili 3:0. Do předposledního zápasu jsme nastoupili proti Slávii
Praha, kde už nám docházely síly, a po dvou rychlých brankách jsme prohráli 0:2. O třetí místo jsme bojovali s Tempem Praha, na který už nezbyla
vůbec žádná energie a opět jsme byli poraženi 0:2.
Pro kluky byl tento turnaj zkouškou, zda dokáží obstát v silné konkurenci,
a také obstáli. Mnoho jiných silných celků zůstalo za námi, hodně týmů
jsme naší hrou překvapili. Všem, kteří nás reprezentovali, patří velké díky:
O. Kalhous, M. Kalhous, A.Němcová, Š. Němec, F. Kodet, D. Růžička,
P. Muška, J. Kantor, M. Víšek. Realizační tým, trenéři J. Vodák
a K. Kratochvíl.
Konečné pořadí
1. Slavia
2. Neratovice
3. Tempo
4. Ďáblice
5. Pečky

6. Chomutov
7. Podolí
8. Milovice
9. Benešov
10. Jestřábí Lhota

11. AC Sparta
12. Meteor Praha
13. Bohemians
14. AFK Pečky „B“

Jitka Tomková, vedoucí týmu

Den seslání Ducha svatého se označuje jako
vznik církve.

Počátky našeho zájmu o raftový vodácký sport a cvičení vodních záchranných technik jsou datovány do povodňového roku 2002. Tehdy jsme se
v rámci nasazení Integrovaného záchranného systému zúčastnili záchranných prací v zaplavené Libni, kde jsme se pohybovali právě na raftových
nafukovacích člunech. Tam jsem se rozhodli, že bohaté praktické zkušenosti, získané při této živelné katastrofě, zdokonalíme a prohloubíme.
Prvním krokem bylo pořízení veškerého chybějícího vodáckého vybavení,
abychom dostáli všem bezpečnostním požadavkům, a to jak pro samotný
pohyb na divoké vodě,
tak pro plnění náročných
záchranných úkonů. Dalším krokem bylo školení,
které jsme absolvovali
u agentury Adventura.
Na tomto náročném školení jsme si doplnili veškeré vodácké teoretické
znalosti, doplněné
o zásady poskytnutí první pomoci na vodě. Na umělém kanále v Tróji jsme
pak prošli praktickým školením a nácvikem jak samotné jízdy, tak i vodní
záchrany na divoké vodě.
Následně jsme se začali zúčastňovat raftových závodů, kde jsme
v náročné konkurenci profesionálních záchranných složek vždy reprezentovali se slušným výsledkem. Konkrétně se jedná o Mistrovství republiky
hasičského záchranného sboru ČR v raftové jízdě na divoké vodě a Jarní
splutí Sázavy, které každoročně pořádá Sportovní klub Hasiči Praha.
Pro zdokonalení znalostí a dovedností využitelných při práci na vodě pak
pořádá naše SDH školení a cvičení na raftech pro členy jednotky požární
ochrany. Cvičení probíhá každým rokem na horním toku řeky Vltavy. Letos
se konalo o víkendu 13.–15. května, trasa vedla z Vyššího Brodu do
Českého Krumlova. Během školení a nácviku jsme si opakovali teoretické
znalosti, nacvičovali záchranné techniky a předávali znalosti novým
členům jednotky.
Vlastní program školení a cvičení vypadá následovně:
l teoretické znalosti – vybavení a výstroj, údržba výstroje, ovládání
člunu, vodácká terminologie, zdravověda, vodní záchrana l nácvik
záchrany tonoucího l nácviky na sjezd a slalom v kategorii R4 – raft se
čtyřčlennou posádkou l techniky jízdy na klidné vodě – přímá jízda,
změny směru l techniky jízdy na tekoucí a divoké vodě – přímá jízda,
otáčení, nájezdy z proudu do protiproudu přejezdy proudu, průjezd válce,
přejezd válce.
Sbor dobrovolných hasičů Ďáblice, www.hasicidablice.cz

Duch svatý je neviditelná Boží síla a moc,
která působí tvůrčím způsobem na člověka,
volá k životu nebo k soudu, je to síla, která
působí ve stvoření i v dějinách.
H. Küng

Ke svatodušním
svátkům
V neděli 12. června 2011 slavíme Hod Boží
svatodušní na památku seslání Ducha svatého, které je popsáno v knize Skutků apoštolských v Novém zákoně přibližně takto –
o svátku letnic (židovský svátek „šavuot“,
připomínka předání Desatera) byli apoštolové,
kteří pobývali v Jeruzalémě, naplněni Duchem
svatým a začali ve vytržení mluvit jazyky. V té
době bylo v Jeruzalémě velké shromáždění lidí
z mnohých národů a přesto, že mluvili různými
jazyky, byli schopni apoštolům porozumět.

Školení a cvičení
na raftových člunech

Zprávy z Ďáblic

kvapením. O to větším, že na finálovém vyhlášení byly SK Ďáblice jediným
českým týmem, který ze všech kategorií 13,15,17 a 19 let získal medaili.
Klukům jsem samozřejmě slíbil, že v Ďáblickém zpravodaji uveřejním
sestavu a fotky z turnaje. Bohužel, foťák je v opravě, ale snad se do příštího vydání zpravodaje podaří fotky zachránit a dodat, takže příště!
Myslím si, že tento turnaj si zaslouží být ve dvou číslech.
Každopádně dík patří trenéru Mirku Rysovi a vedoucí Magdě Mašikové,
kteří s kluky na tomto turnaji strávili celou sobotu a neděli.

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost,
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon
neobrací.
List Galatským 5. kap.

El Greco – Seslání
Ducha svatého,
kolem 1610
(Duch sv.
znázorněn jako
holubice)

Zveme vás na bohoslužby o Hodu Božím
svatodušním 12. června 2011
v 9 hodin, při kterých bude udělena
svátost křtu.
Renata Wesleyová, farářka
Náboženská obec Církve
československé husitské
v Praze–Ďáblicích
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Vše jen pro blahobyt?

Mratínský potok

Žijeme v rozvinuté společnosti, kde vznikly nové profese, nové instituce. To vše pro
větší blahobyt člověka. Výstavba sídlišť se děje podle územních plánů připravovaných odborníky. Při tvorbě nových sídelních celků se posuzuje vliv staveb na životní
prostředí i na udržitelný rozvoj.

Základem života byla a je voda. Proto
lidé v dávné minulosti vyhledávali vodní
toky, zvláště ty menší a usídlovali se
u nich. Z drobných vodotečí získávali jak
vodu užitkovou, tak pitnou. Dnes si jen
obtížně dokážeme představit, že bylo
zcela přirozené napít se bez obav z jakéhokoli pramene. V současné době stále
dochází vlivem nadměrného a neuváženého tlaku člověka na přírodní prostředí
k vážnému ohrožení těchto často nenápadných vodních zdrojů. Také v Ďáblicích
jeden takový zdroj máme, pramen
Mratínského potoka.

Napsali jste nám

O účelnosti rychle se rozvíjejících českých obcí a měst ze zákona rozhodují radnice, odborné
orgány, občanské iniciativy i jednotlivci. Významné slovo při rozhodování co stavět mají vlastníci
pozemků. Restituenti zemědělských ploch v České republice dostali v minulých desetiletích možnost svobodně se svým vlastnictvím naložit. Radní, kteří by chtěli, aby nová zástavba uspokojovala nejen jednotlivce, ale i občany jako celek, nemají dostatek peněz potřebných k vykoupení
lokalit pro plánovanou tvorbu vybavenosti – parky, školy, atd. Dle schopností a zájmu starostové
mohou o finanční prostředky žádat u různých fondů.
Naše společnost se za dvacet let sociálně diferencovala. Otvírají se tzv. sociální nůžky. Lidé za své
vydělané peníze chtějí lépe bydlet, chtějí vlastnit svůj dům, svoji zahradu. Pořídit si bez půjček
vlastní nemovitost může jen menší procento lidí. Ti jsou jednou čelistí oněch nůžek. Touhu žít ve
větším blahobytu má však každý člověk. Méně majetní se zadlužují. Stavební firmy nabízejí
nepřebernou škálu domů a bytů.
A jak je to v Ďáblicích?
Přes všechny zmíněné výdobytky moderní společnosti u nás dochází k tomu, že dle (v minulých
20ti letech) schválených územních plánů rozvoje se začíná stavět na místech, která řada obyvatel
naší obce za přinejmenším sporná. Je skutečně vhodné stavět mezi historickou částí, skládkou
a prameny Mratínského potoka bytový komplex pro skoro 900 lidí?
A to přesto, že ani dvacet let od konce totalitního socialistického režimu nejsou v okolí zmíněné
části Ďáblic vyřešené vlastnické vztahy (majetek Křížovníků), rozpadá se zde socialistický kravín,
místo kdysi původních krásných zelených cest se musíme v současnosti k prameni jediného
potoka Ďáblic brodit rozbahněným polem a prodírat bodláky na podivně vzniklé skládce zeminy
mezi silnicí Ďáblickou druhým přítokem potoka.
Jak se zdá, vše směřuje k tomu, aby právě na tomto krajinářsky cenném místě došlo přímo
k explozi výstavby „potřebných“ bytů. Naše společnost stárne, čeští občané nechtějí mít více než
jedno nebo dvě děti. Zájemce o nové bydlení musíme hledat jinde – mezi cizinci, imigranty z chudých zemí. Ale bude jich stále tolik, aby volné byty a domy obsadili? Bytů přibývá, zájemců
o nezadlužené bydlení již méně.
Na mapě Ďáblic z druhé poloviny 19. století jsou okolo pramene Mratínského potoka zakresleny
obdělávané plochy. Dle selského rozumu to bylo místo půdou, zdrojem vody nejvhodnější pro
zemědělství, pěstování plodin a chov dobytka. Dnes je to prý nejlepší místo na stavění. Potraviny
chybějící na našem trhu můžeme dovézt ze zahraničí, například i z Číny, kde cestou moderního
vykořisťování lidí a enormního znečišťování krajiny vznikají levné výrobky, které ocení chudší část
obyvatel naší republiky. Vše je odborně řízené, posuzované a proto můžeme šťastně žít.
V pořadu „Jak to vidí“ hovoří na podobná témata každé pondělí mezi 8.30 a 9 hod. na ČR 2
komentátor Ivan Hofman. Dne 23. května řekl: „Musíme se bránit“. V Ďáblicích, kde žije přibližně 3 300 obyvatel je stále možné dění ovlivňovat, bránit se. Je možné tvořit prostor pro spolupráci s aktivními občany, odborníky, komunikovat s občany o tvářnosti obce. Společně se bránit
špatnostem, které jí ničí život.
A proto
prosím pana starostu a vedoucí komisí, kteří v současném volebním období chtějí alespoň částečně napravit přehmaty minulých zastupitelů, aby občany ve zpravodaji nadále informovali
o výsledcích snažení ochránit zbytky přirozené krajiny na katastru Ďáblic. Děkuji jim předem
a doufám v jejich výsledky. I o činnost nového zastupitelstva Ďáblic je vhodné se zajímat. Bez
aktivních spoluobčanů se žádná komunita neutváří k dobré kvalitě.
Milada Stroblová
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Mratínský potok v datech
Na území Prahy je evidováno devadesát devět
drobných vodních toků o celkové délce 338 km.
Velkou většinu tvoří přítoky Vltavy (například
Botič, Rokytka, Šárecký potok, Motolský potok,
Drahaňský potok). Pouze deset toků odvádí své
vody do Labe. Z nich nejvýznamnější je bezesporu potok Mratínský, jehož horní tok od pramene až po soutok s Třeboradickým potokem,
je podle historického mlýna někdy označován
jako Červenomlýnský potok. Řidčeji je též označován jako potok Ďáblický. Potok pramení
v severní části Ďáblic a po patnácti kilometrech
se u Kostelce n. L. vlévá do Labe. Plocha jeho
povodí činí 174 km2. Průměrný průtok potoka
je 0,1 m3. Potok je též rybářským revírem a to
od soutoku s Líbeznickým potokem v obci
Mratín až k pramenům. K revíru patří i tři
nádrže: nádrž v Hovorčovicích, zámecký
rybník v Čakovicích a cukrovarský rybník
v Čakovicích. Pro Ďáblice je významné, že
takřka celý jejich katastr je odvodňován právě
touto vodotečí. Kvalita vody na horním toku
Mratínského potoka se výrazně zlepšila po
vybudování splaškové kanalizace v letech
1991–1995, do této doby byla čistota vody
více než špatná.

Prameniště Mratínského potoka
Velká většina našich toků pramení v lesích. Prameny dochované ve volné krajině jsou poměrně
vzácné. Pokud se na jednom místě vyskytuje
více pramenů z téhož podzemního zdroje, označuje se místo jako prameniště. Prameniště Mratínského potoka se skládá ze tří hlavních
pramenů, které jímají vodu z jednotlivých svahů
vlastní pramenné pánve, která se nalézá na
území mezi historickým jádrem obce a skládkou. Pramen západní je sycený vodou stékající
od místa zvaného Na skřivánčí, pramen jižní
odvádí vody ze svahu Ládví a od rybníku Parkán
a pramen severní je dotován vodou proudící
z mírného březiněveského návrší. Existenci tří
pramenů dokládá i výskyt tří pásů hlinitých uloženin, vzniklých v prostředí tekoucí vody, které
zachycují podrobné geologické mapy území.
Dnes potok vytéká z malé vodní nádrže vybudované na západním z pramenů mezi roky
1953–1973. Nevelký rybníček zde byl založen
patrně v druhé polovině padesátých či v průběhu šedesátých let minulého století. Na starších leteckých snímcích Ďáblic (snímkování
probíhalo v roce 1938 a 1953) a na historických mapách žádná vodní plocha v tomto prostoru není patrná. Zobrazeny jsou pouze pole,
sad a zahrady, které patřily k hospodářskému
zázemí křížovnické rezidence (zámečku). V současnosti je do nádrže svedena voda potrubím.
Zmíněné potrubí přivádí vodu ze západní části
pramenné pánve, jejíž horní okraj se nachází na
nízkém pozvolném hřbítku zvaném Na skřivánčí. Nevýrazný hřbet s nadmořskou výškou
307 m n. m. však tvoří rozvodí dvou největších
českých řek Labe a Vltavy. Veškerá voda stékající od tohoto místa směrem k západu směřuje
do Vltavy. Součástí prameniště byla v minulosti
i drobná vodoteč, která odváděla vodu ze severovýchodních svahů Ládví. Tato vodoteč, která
je zobrazena i na historických mapách, byla
později přeložena k východu a povrchová voda
v současné době odtéká umělou strouhou,
která směřuje od hospodářských budov ďáblického statku směrem k jihu. Vody z těchto pramenů se stékají před Ďáblickou ulicí. Voda ze
třetího, severního pramene je též svedena do
potrubí. Na povrch se vynořuje nedaleko za
hrází rybníčka, aby se po pár metrech spojila
s vodotečí, která odvodňuje zmíněnou vodní
plochu. Za pramennou oblast Mratínského
potoka nelze tedy pokládat pouze nejbližší,
respektive západní okolí rybníčku, z kterého
potok vytéká. Součástí tohoto prameniště je též
území rozkládající se severním a jižním směrem
od rybníčku. V prostoru prameniště na nepropustných jílových horninách podzemní voda
vytváří souvislou hladinu spodní vody. Dle
hydrogeologického vrtného průzkumu se její
hladina pohybuje v hloubce pouhých
0,8–1,5 m.
Ohrožení prameniště
Část území s prameny má být zastavěno
v rámci megalomanského projektu „Ďáblické
rezidence“, jehož součástí by dle plánů developerů mělo být i rozsáhlé podzemní parkoviště,

které vznikne propojením garáží pod několika
čtyřpodlažními domy. Jakékoliv větší stavební
zásahy významně změní hydrologický režim pramenné pánve Mratínského potoka, naruší proudění spodních vod a ohroženo bude
prameniště zmíněné vodoteče. Nezbývá než
doufat, že zmíněný projekt bude realizován ve
znatelně menším rozsahu než je ten, který je

v současnosti posuzován. Zajímavé je srovnání
současného stavu Mratínského potoka s péčí
o jinou pražskou vodoteč, Ctěnický potok.
V roce 2006 koupilo hl. město Praha 16 hektarů zemědělsky obhospodařované orné půdy
v místech, kde Ctěnický potok původně pramenil. Celé území prameniště bylo citlivě upraveno
tak, aby se přiblížilo původnímu přirozenému
stavu před meliorací. Postupně tu vznikají
zamokřené plochy a hlubší tůňky. Vodě zde
dokonce bude umožněn přirozený neregulovaný
rozliv. Projekt vypracovali odborníci z Fakulty
životního prostředí České zemědělské univerzity. Rád bych věřil, že Mratínský potok pramenící v Ďáblicích nebude v příštích letech
přezdíván „strouha mezi skládkou a sídlištěm
s garážemi“, ale že se jeho podoba alespoň
vzdáleně přiblíží zmíněnému potoku
Ctěnickému.
Jan Havrda, foto autor

Obce v povodí Mratínského potoka
Mratínský potok je též geografickou páteří sdružení obcí, kterému dal i své jméno. V roce 1999
založilo osm starostů obcí severní části bývalého okresu Praha-východ sdružení obcí s názvem
Region povodí Mratínského potoka. Postupně se počet členů sdružení zvětšoval. Jeho souvislé
území je již větší než samotné povodí a rozprostírá se od Vltavy ve Zdibech až k Labi v Kostelci
nad Labem. Rozloha území tohoto mikroregionu je přes osm tisíc hektarů a žije zde více než dvanáct tisíc obyvatel. V současné době svazek sdružuje celkem 14 obcí: Bašť, Bořanovice, Čakovičky, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Měšice, Mratín, Nová Ves, Sedlec, Sluhy, Veleň,
Zdiby a Zlonín. Svazek byl založen k ochraně společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při
prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.

Rybníky na horním toku Mratínského potoka
Ve středověku se přímo v Ďáblicích nacházely rybníky, které by bez Mratínského potoka nemohly
existovat. Byly pravděpodobně vybudovány křížovníky ve 2. polovině 13. století a ve století 14.
Znalosti potřebné ke stavbě takovýchto často náročných technických děl byly zpravidla šířeny
prostřednictvím církevních řádů. To, že se zde rybníky skutečně nalézaly, dokládají výkopy v historickém jádru obce, při kterých bylo nalezeno tmavé bahno, které muselo vzniknout přirozeným
ukládáním materiálu na dně nádrží se stojatou vodou. V Ďáblicích se nacházelo více rybníků,
z nichž největší se rozkládal v nejnižší části obce. Dnes se na jeho místě mezi Čakovicemi a Ďáblicemi nacházejí pole. Kromě chovu ryb měly rybníky význam pro plynulý přísun vody pro mlýny.
Jeden z nejstarších pražských mlýnů byl Červený mlýn na severovýchodním okraji ďáblického
katastru. Přesnou dobu vniku mlýna neznáme. Založen byl patrně již ve středověku. Ač později
prošel četnými přestavbami, patří ve svém jádru bezesporu k nejstarším ďáblickým stavbám.
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Pohotovostní motorizovaná
jednotka PČR Praha
Krajské ředitelství Policie Praha

Zprávy z Ďáblic

V poslední době se často stávám terčem kritiky ze strany
některých ďáblických spoluobčanů, která vyplývá z neznalosti
práce příslušníků útvaru Policie ČR
sídlícího v Ďáblicích.
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Tito spoluobčané mi vytýkají, že příslušníci PMJ nehlídkují na křižovatce
ulic Ďáblická – Kostelecká a nekontrolují vozidla která, jedou na skládku
a nemají náklad přikrytý plachtou nebo sítí. Pokusím se vás tedy seznámit
s prací Ďáblických policistů.
Začneme trochu v minulosti, lépe řečeno v roce 1956. V kronice PMJ, kam
jsem měl díky vedení útvaru možnost nahlédnout, se na první stránce mimo
jiné píše: „...v souvislosti s vývojem bezpečnostní situace se ukázala nutnost
vytvoření celoměstského akceschopného a mobilního útvaru, který by byl
schopen rychle reagovat a řešit problémy a situace v oblasti veřejného
pořádku a kriminality na celém území hl. m. Prahy.“
Vzhledem k uvedeným důvodům byla dne 1. 6. 1956 vytvořena Speciální
pohototovostní jednotka (SPJ). V roce 1965 byla SPJ MS VB Praha přejmenována na Pohotovostní jednotka OPS MS VB Praha (OPS MS VB =
odbor pořádkové služby Městské správy Veřejné bezpečnosti).
Rozhodnutím tehdejších orgánů státní správy dochází dne 1. 12. 1978
k navýšení systemizovaného stavu příslušníků PJ, a dochází i k přejmenování útvaru na Pohotovostní motorizovanou jednotku MS VB Praha.
V květnu 1979 dochází ke stěhování útvaru PMJ do současného areálu
v Praze–Ďáblicích, Ďáblická 64, tak jak ji znáte v současnosti.
Nyní něco o práci PMJ. V současné době zde slouží 375 policistů. Mezi
policisty PMJ slouží i několik policistek, které jsou potřeba hlavně při
zadržení a osobní prohlídce žen. Policisté PMJ konají službu v hl. m. Praze
ve dvou nebo tříčlenných hlídkách 24 hodin denně. Po celou dobu služby
jsou tyto hlídky k dispozici operačnímu důstojníkovi v předem daném
Pražském obvodě, to znamená, že celou službu stráví např. v obvodě
Praha 4.
Každá hlídka má svůj volací znak a operační důstojník na lince 158 ví, že
tento znak mu je po dobu služby k dispozici pro daný obvod. Tito policisté
vykonávají běžnou hlídkovou službu v obvodě, kam byli veleni. V případě
„vašeho“ volání na linku 158 je okamžitě kontaktuje operační důstojník
a posílá je na místo, které bylo volajícím označeno.
Mohu vás ubezpečit, že se v žádném případě nenudí. Jako první přijíždějí
k různým hospodským šarvátkám, přepadením bank nebo spoluobčanů,
obtěžováním ze stran bezdomovců, sebevrahům na Nuselském mostě,
domácím hádkám a násilí, řidičům pod vlivem drog nebo alkoholu apod.
Nezřídka musí předvést své umění dříve, než přijede Záchranná služba,
a profesionálně se o osobu potřebující pomoc lékaře postarat.
Mezi příslušníky PMJ je již řada policistů, jímž naši spoluobčané vděčí za svůj
život. Jedna z posledních novinek stará několik měsíců (pro výkon služby příslušníků PMJ) a kterou vozí policisté ve vozidlech během služby je „mobilní
defibrilátor“. Tento velice chytrý přístroj se po připojení k osobě nejevící
známky života sám rozhodne, zda je nutné využít jeho služeb. Ze strany policistů tedy nehrozí, že by neodbornou manipulací s přístrojem pacientovi
spíše ublížili, než pomohli.
K tomu, aby operační důstojník věděl kde se daná hlídka přesně nachází
jsou vozidla PMJ vybavena systémem GPS a poloha každého takto vybaveného vozidla se operačnímu důstojníkovi zobrazuje na velkoplošné
obrazovce. V současné době je jako jediná jednotka v Praze vybavena ve
vozidlech čtecími dotykovými obrazovkám, které využívají k lustracím
kontrolovaných osob nebo automobilů.
Náhodně vytypované vozidlo jedoucí před policisty tak může být kontrolováno a případný pachatel krádeže motorového vozidla vůbec netuší, že
jej za ním jedoucí hlídka může lustrovat za jízdy bez nutnosti spolupráce
s operačním důstojníkem.
Toto zařízení bude v budoucnu rozšířeno o kamerový systém a navigaci,
která usnadní a zrychlí policistům jízdu k místu zákroku. Veškeré lustrace

jsou automaticky evidovány, aby nemohlo
docházet ke zneužívání
systému. Dále jsou vybaveni prostředky pro zjišťování požití alkoholu
a drog.
Samozřejmě procházejí
intenzivní tělesnou
a střeleckou přípravou,
nácvikem spolupráce s letkou ministerstva vnitra apod. Proč nácvik spolupráce letkou MV? Ďábličtí policisté často zasahují jako první u velkých
dopravních nehod, nebo zde pomáhají řídit silniční dopravu. Je-li potřeba
služby Letecké záchranné služby – helikoptéry pro převoz zraněného jsou
vycvičeni jak zajistit místo pro přistání a dovedou se domluvit s pilotem
pouhou gestikulací! Mezi příslušníky PMJ jsou i aktivní vyjednávači, na
jejichž umění často závisí životy rukojmích nebo osob pokoušejících se
spáchat sebevraždu.
Jak poznáte policisty PMJ? V současné době využívají pro výkon služby
osobní automobily Škoda Octavia II 1.8 turbo stříbrné barvy s modrožlutými přerušovanými pruhy o výkonu 118 KW (160 ks). Každé vozidlo
z Ďáblic je označeno na předním a zadním okně žlutým trojúhelníčkem.
Příslušníci PMJ nosí ve službě černou taktickou kombinézu a baret oproti
policistům z místních oddělení, kteří nosí standardní stejnokroj. Dá se
konstatovat, že PMJ Ďáblice je v zavádění novinek u Policie ČR na jednom z prvních míst v celé republice, ne-li na prvním místě vůbec! Takto
by dalo popsat ještě mnoho stránek textu, chtěl bych ještě vzpomenout
největší tragedii v novodobých dějinách PMJ.
Ve čtvrtek 15. června 1997 byla hlídka ve složení podpraporčík Luboš
Kozár a podpraporčík Michal Braniš vyslána operačním důstojníkem na
zákrok na náměstí Bratří Synků.
„Čeká tam na vás oznamovatel. Nějaký mladík se mu pokusil prodat
šperky, a když je odmítl, začal mu pachatel vyhrožovat zabitím.“ Pachatel
zatím nasedl do tramvaje číslo 11 a odjížděl směrem na Nuselskou ulici.
„Jsme Nuselská 118 a tramvaj jsme zastavili“. To byla poslední slova,
která operační důstojník od policistů slyšel. Nikdo mimo policistů a cestujících v tramvaji netušil, jaká tragedie se v tu chvíli v tramvaji odehrávala.
Operační začal volat zmíněnou hlídku. Bez odezvy. Na nic nečeká,
a vyzývá na pomoc jejich kolegy z PMJ kteří se pohybují po celé Praze.
Ale už za chvíli se nese éterem „máme oznámení o střelbě Nuselská 118.
Zranění policisté. Hlídka se mi nehlásí. Kdo jede na pomoc?“
V tu chvíli se vysílačky netrhnou. Nabízejí se další a další hlídky. Osádky
vozidel vyrážejí na plný plyn. Bez váhání, naprosto samozřejmě, jen aby
mohli svým zraněným kolegům pomoci v nouzi.
První hlídka, která dorazila na místo, musela ale podat kritické hlášení
„nacházejí se zde dva těžce zranění policisté, mrtvý pachatel (později bylo
zjištěno, že se jednalo o nebezpečného vraha Zounka) a starší muž
s lehčím zraněním.“
Na scénu nastupují pracovníci záchranné služby. Předvádějí svůj koncert
a snaží se zachránit postřeleným policistům život. Poté, co zajistí jejich
základní životní funkce, odváží je do nemocnice. Jejich stav je vážný. Poté,
co vstoupili do tramvaje,
jim Zounek nedal
žádnou šanci. Začal po
nich střílet bez jediného
varování, jediného
náznaku...
Luboš Kozár se ze svých
zranění léčil rok. Michal
Braniš svůj boj o život
bohužel po týdnu prohrál. Zůstal po něm tehdy sedmiměsíční syn Daniel a družka Veronika.
Stal se první obětí z řad policistů pohotovostní motorizované jednotky
v Praze od roku 1989*.
Proto bych vás chtěl jménem všech policistů a to nejen z PMJ požádat,
pokud uvidíte, a uslyšíte policejní automobil se zapnutým majákem,
umožněte jim rychlý průjezd. Stejně tak vozidlům rychlé záchranné služby

Příslušníky PMJ bylo zadrženo pachatelů:

2009

2010

Pro trestnou činnost
Hledané osoby
Hledaná vozidla
Podnapilí řidiči
Řidiči pod vlivem drog
a zákroky po volání na l. 158

2913
1394
421
791
466
21953

3037
1174
447
584
830
23058

Z těchto čísel vyplývá, že Ďábličtí policisté z PMJ při svém vytížení na lince
158 opravdu mohou jen těžko řídit dopravu na křižovatce ulic Ďáblická –
Kostelecká nebo kontrolovat nákladní auta jedoucí na skládku ASA.
Dopravní situaci na zmiňované křižovatce by pomohlo vybudování dlouhodobě slibované světelné signalizace. Náklaďáky jezdící na skládku by
z Ďáblic vytlačila změna dopravního značení a pomoc Městské policie
Praha, která by prováděla pravidelně kontroly těchto aut u vjezdu na
skládku.
Ladislav Stárek
*) částečně převzatý a upravený text

Zprávy z Ďáblic

a hasičům. Nikdy nevíte, zdali jejich pomoc v tu chvíli nepotřebuje někdo
z Vašich blízkých. Bohužel se v poslední době stává oblíbenou zábavou
některých řidičů tato vozidla při jejich průjezdu zablokovat.
O práci příslušníků PMJ Praha vypovídají i následující čísla za poslední
dva roky jejich práce.
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Kulturní a školská komise
Praha–Ďáblice zve děti
a rodiče na představení

Majda
z Kouzelné školky
ve čtvrtek 9. června 2011
v 16.30 hod.
v sále ZŠ U Parkánu 17,
cena vstupenky 90 Kč.
Vstupenky zakoupíte
v MŠ (zelený pavilón nahoře)
každý den od 12.15 do 13 hod.,
nebo v Mateřském centru
v úterý od 10 do 11.30 hod.

Pozvánky

Novinky v knihovně – květen 2011
Berry Steve
Callen Gayle
Callen Gayle
Clark Mary Higgins
Collins Jackie
Cornwell Patricia
Delinsky Barbara
Garlock Dorothy
Howard Linda
Jeffries Sabrina
Keleová-Vasilková
Kelk Lindsey
Kellerman Jonathan
Kubelka Susanna

Císařova hrobka
Falešný vévoda
Nevinná
Kdo tě hlídá
Miláček žen
Faktor Scarpettová
Lež, která nás rozdělila
Otevřená náruč
Strážce úsvitu
Skotova zajatkyně
Já a on
Zbožňuju New York
Klam
Druhé jaro Mimi Tulipanové

Chceš být cool?
Nauč se street dance
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Všechny -náctileté ale i starší či mladší zájemce zveme dne 15. června
od 17 hod. do tělocvičny naší základní školy na hodinu tohoto tanečního stylu.
Na začátku vystoupí tanečníci Free dance studia z Letňan, kteří předvedou své taneční umění, poté nacvičí jednoduchou choreografii se všemi
návštěvníky.
Free dance studio je úspěšnou taneční školou v Letňanech zabývající se
výukou street dance.
Za svou teprve tříletou existenci její tanečníci dosáhli mnoha úspěchů,
například na Mistrovství středních Čech – v kategorii hip-hop Junioři –
získali 1. místo. Tanečníci Free dance studia jsou také vicemistři středních
Čech v kategorii hip-hop dospělí.
V základních kurzech pro úplné začátečníky kurzisté získávají základní
taneční dovednosti a seznamují se s různými tanečními technikami (hip-hop, house dance, MTV Style, funky, r’n’b, dancehall, wacking, new jack
swing, break dance).
Všechny dovednosti pak tanečníci zúročují na vystoupeních (různé kulturní a sportovní akce) a samozřejmě reprezentací na soutěžích.
Street Dance, nazývaný také pouliční tanec, je zastřešující pojem, který se
používá pro pojmenování tanečních stylů, které se vyvinuly mimo taneční
studia, přímo v ulicích, školních dvorech a tanečních klubech. Začal se
objevovat ve Spojených státech po roce 1970. Tyto tance stále více získávají na popularitě, lidé je berou jako formu umění, lze v nich soutěžit,
a významným kladem je též zlepšení fyzičky tanečníků. Pojem street
dance v sobě spojuje mnoho moderních tanečních stylů například hip-hop, new jack swing, old school, r’n’b, MTV Style, locking, break dance,
house dance apod.

Hvězdárna Ďáblice
zal. 1956
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, tel.: 283 910 644
e-mail: hvězdárna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program na červen 2011
Otevírací doba:
pondělí 13.30–15.30 hod., 18–21 hod., úterý a středa 13.30–15.30 hod.,
čtvrtek 13.30–15.30 hod., 17–19 hod., čtvrtek 9. 6. 22–23 hod.,
neděle14–16 hod., středa 15. 6. 21–24 hod. úplné zatmění Měsíce.
Přednášky astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hod.
13. 5. Ing. Václav Přibáň – LETNÍ OBLOHA – souhvězdí, zajímavé
úkazy a objekty
Filmové večery v pondělí od 18.30 hod.
6. 6. Země náš kosmický domov, Karlův most – paprsek staletími
20. 6. Sluneční soustava, Míry a váhy
27. 6. APOLLO 10, APOLLO 11
Pozorování oblohy dalekohledy:
pondělí a úterý 13.30–15.30 hod., čtvrtek 13.30–15.30 hod., 17–19 hod.,
neděle 14–16. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami
Venuše – za dobrých podmínek
Noční obloha: Měsíc, Saturn, dvojhvězdy, vícenásobné soustavy
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) se koná promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového
vybavení hvězdárny.
Hromadné návštěvy:
vždy ve čtvrtek 16–17 hod. mohou hvězdárnu navštívit
předem objednané skupiny návštěvníků
(5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování Slunce, Venuše nebo promítání filmů spojené
s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
Školní pořady:
v pondělí, úterý, ve středu, čtvrtek a v pátek v 8.30 a 10.30 hod.
pro předem objednané školní výpravy.
Vstupné: 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Bližší informace a objednávky na tel. 283 910 644.
Pohádky pro nejmenší a další školní pořady je možné si objednat
i individuálně na č. 283 910 644 v pracovní dny
v časovém termínu dle dohody.
Vstupné:
na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež, důchodci 25 Kč
filmové večery, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež, důchodci 30 Kč
Doprava:
z konečné MHD sídliště Ďáblice (autobus 136, tramvaje 10 a 17) –
10 min. pěšky. Zastávka Ďáblický hřbitov nebo Květnová,
autobus (od metra C Ládví) 103, 345, 368 – 5 min. pěšky.
Zastávka U spojů, autobus 202 – 10 min. pěšky.

Řádková inzerce
l Čtyřčlenná rodina hledá byt, příp. domek
v Ďáblicích, nebo blízkém okolí (do osobního
vlastnictví). Tel.: 607 659 773.
l Hledám pravidelnou práci na 5 hodin týdně,
zastanu všechny práce v domácnosti.
Jsem šikovná a spolehlivá – doporučení dodám.
Děkuji. Tel.: 724 744 970, 284 689 190.

Záda + šíje 200 Kč, masáže medové,
baňkové, lávovými kameny, rašelinový
zábal, parafín na ruce. Nabízíme
dárkové poukazy. Nápoj v ceně.
Tel.: 777 763 605

SK Ďáblice pořádá pro holky a kluky
míčový kemp zaměřený na fotbal, tenis
a zábavnou výuku základů němčiny.
Kemp je určen dětem od 5 do 13 let.
Program bude probíhat ve sportovním areálu
SK Ďáblice – Kokořínská 400/32, Praha 8.
Termín konání:

1. turnus: 18.–22. července 2011
2. turnus: 25.–29. července 2011
Kemp trvá od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin.
Svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim jsou zajištěny.
Cena kempu 2 500 Kč za dítě na týden.
O děti se bude starat odborný tým trenérů a aktivních hráčů.
Vedoucí kempu: Michal Mošnička a Jan Němec.
Kontakt: nemec@protetika.cz, mobilní tel.: 603 267 237
www.veselemice.skdablice.eu
Oficiální míče kempu

Jsme Vám blízko...

Inzerce

Masáže Ďáblice

Realitní kanceláﬁ
a správa nemovitostí ëáblice
Na Terase 5,
tel.: 283 910 917,
605 437 305,
776 259 557,
e-mail:
info@realitydablice.cz

...a nabízíme
vysokou profesionalitu,
serióznost a spolehlivost.

Čáma-spol. a.s.
U Parkánu 28 (areály bývalých JZD), Praha 8-Ďáblice

nabízí své služby:
 sběrné suroviny (železné a neželezné kovy, papír)
 prodej mulčovací kůry
 prodej písku, štěrku, kačírku
 odvoz suti, odpadu
 zajistíme betonové, maltové směsy
 demontáž menších technologických celků
Kontakt: 602 284 298, 283 910 864, www.cama-spol.cz
Provozní doba: PONDĚLÍ – ČTVRTEK 7–17 hodin, PÁTEK 7–12 hodin, SOBOTA 8–12 hodin
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SOUTOĚLENOU NA FARM

Prodejní zastávky:

OV.mlekozfarmy.cz
OD
na www

ĎÁBLICE

každý čtvrtek

více

Mléko z farmy.
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Na pravidelných prodejních zastávkách si můžete zakoupit
čerstvé mléčné výrobky přímo z farmy: pasterované selské
mléko, jogurt, tvaroh, selský sýr, balkánský sýr, sýrové
pomazánky či naši specialitu – ,,dnešní sýr”.

Skalnická – U Hájovny
• 14:50 – 15:00
Županovická – Dražetická
• 15:05 – 15:15
Koníčkovo náměstí
• 17:15 – 17:25
Na Terase – Kučerové
• 17:30 – 17:45
Lobečská – Chřibská
• 17:50 – 18:05
Červnová (u dětského hřiště)
• 18:10 – 18:20
Ořechová – Březová

Poznejte rozdíl mezi
bílou vodou v krabici
a skutečným mlékem!

• 18:25 – 18:35

www.mlekozfarmy.cz
y.cz
z
Kompletní seznam zastávek a další informace naleznete na www.mlekozfarmy.cz

Plavání kojenců,
batolat a předškoláků
v Ďáblicích
V září/říjnu pro vás otevíráme
nové centrum pro celou rodinu
v Ďáblicích
Nabízíme

 Plavání dětí od 6 měsíců
 Cvičení pro nejmenší
 Pohybové a výtvarné hrátky pro děti od 3 let
 Cvičení pro maminky a pro těhotné (ve vodě)
 Saunování
 Poradny a besedy s odborníky
 Aqua aerobik
 Cvičení pro seniory
Kde: Legionářů 514, Praha 8–Ďáblice
Jak: děti plavou v malých skupinkách
podle věku a pokročilosti
Technické parametry: bazén vyhovuje
normám pro kojenecké
plavání, voda je čištěna chlorem a UV lampou
Sauna: pouze pro naše klienty

Nabídka inzerce
v Ďáblickém zpravodaji
Inzertní podklady je nutné odevzdat 15 dní
před datem zveřejnění!
Hotové inzeráty lze dodávat
– ve formátech PDF (v rozlišení pro tisk – neseparovaný
s pasovacími znaky), nebo TIFF (vždy v nejvyšším možném
rozlišení – s možností komprimace,
– na adresu Městské části na CD/DVD, s diskem je nutné
dodat poslední výtisk inzerátu a předávací protokol
s uvedením příslušných termínů zveřejnění,
– mailem na adresu zpravodaj@dablice.cz, zprávu je
nutné vybavit datem zveřejnění inzerátu.
Řádková inzerce – soukromá inzerce 3 řádky zdarma.
Společenská kronika – na šířku sloupce 1x 30–60 mm
zdarma.
Formáty inzerce
1/1 strany (výška) – 210x297 mm (na spad),
1/2 strany (šířka) – 210x148 mm (na spad),
1/2 strany (výška) – 105x297 mm (na spad),
1/3 strany (výška) – 70x297 mm (na spad),
1/3 strany (šířka) – 210x99 mm (na spad),
1/4 strany (výška) – 105x148 mm (na spad),

Můžete se těšit na komplexní péči v novém středisku.

1/4 strany (šířka) – 210x74 mm (na spad),

V naší recepci si můžete odpočinout u drobného občerstvení.

dvousloupec – 120x180 mm (do zrcadla)

www.rehaklub.eu

2/1 prostřední dvoustrana – 420x297 mm (na spad)

NÍZKOENERGETICKÉ
RODINNÉ DOMY A DVOJDOMY

II. etapa v prodeji od 1. 5. 2011

• nízkoenergetické domy třídy „A“
• výměry domů od 122 m2 do 180 m2 s dispozicí 4+kk a 5+kk
• velikost pozemků od 415 m2 do 1 155 m2
• měsíční náklady na topení a TUV od 1150 kč do 1500 Kč
• tepelná čerpadla, rekuperace či podlahové topení ve standardu
• výborné spojení do Prahy po dálnici D8 nebo MHD
• CENY JIŽ OD 4 980 000 Kč vč. DPH

17. - 18. 6. - Den otevřených dveří

www.novysedlec.cz
PRODEJCE:

DEVELOPER:

800 227 227

www.konhefr.cz
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MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL
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Plně akreditovaná škola s povolením od MŠMT
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