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Zprávy z rady městské části
68. jednání rady MČ dne 26. 6. 2013

Zprávy z radnice

l Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku. Rada po

projednání schválila účetní závěrku a hospodářský výsledek příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ U Parkánu 17/11 za rok 2012.
l Rozdělení daru 200 000 Kč na povodně. Rada na základě pověření
ZMČ rozdělila dar obcím postiženým povodněmi následovně: 50 000 Kč
– obec Křešice, 50 000 Kč – sdružení Camphill České Kopisty, 50 000 Kč
– MČ Zbraslav-Lahovičky, 50 000 Kč – sdružení Člověk v tísni.
l Žádost TS Andrea. Rada na základě předložené žádosti souhlasí
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu s Tanečním studiem Andrea –
kurs Pilátes v sále Obecního domu do 31. 12. 2013.
l Nahlášení porušeného chodníku v ul. U Parkánu. Paní zástupkyně informovala o zaslání požadavku firmě Elpo kabelové sítě, s.r.o.
na opravu chodníku v ul. U Parkánu v rámci jejích prací a o protokolární
předání konečného stavu chodníků po dokončení úprav.
l Návrh na jmenování Ing. Davida Tomance za člena KVI.
Rada na základě návrhu Ing. Taubela jmenovala pana Ing. Davida
Tomance členem Komise výstavby a investic.
l Návrhy dopravního značení, zeleň, umístění laviček.
Slečna Vojtová předložila RMČ tři cenové nabídky na nákup a umístění
laviček. Rada po projednání souhlasí s předloženou cenovou nabídkou
firmy K-TECH za celkovou cenu 34 380 Kč (bez DPH).
l Ing. Dvořák upozornil na ležící posekanou trávu u dětského
hřiště v ul. Kostelecká. Rada pověřila sl. Vojtovou prověřením situace.
l Paní Dohnalová přednesla požadavky Komise životního prostředí
a dopravy: posunutí radaru v ul. Šenovská; obnovení značení přechodu
ul. Myslivecká a Statková; přesunutí kontejnerového stání v ul. K Náměstí.
Dále na základě požadavku KŽPD rada pověřila
sl. Vojtovou urgovat údržbu zeleně na pozemcích MHMP u hvězdárny.
l Oznámení o vlhkosti bytu. Rada na základě oznámení R. Tarčáka,
U Parkánu 18 rozhodla poslat na místo pana Dytrycha, aby prověřil stav
a navrhl řešení.

69. jednání rady MČ dne 1. 7. 2013
l Žádost o vyhotovení smlouvy. Rada na základě předložené žádosti

o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro propojení novostavby
RD ul. Čenkovská p.č. 781/2 k.ú. Ďáblice souhlasí s uložením kabelů
na pozemku MČ.
l Žádost o prověření pozemku p.č. 373/1 k.ú. Ďáblice.
Paní zástupkyně informovala radu o nemožnosti zřízení parkovacího místa
nebo přesunutí kontejnerů na tříděný odpad. Pan Kovacs na určeném
pozemku také nesmí parkovat.
l Žádost o půjčku. Rada na základě žádosti schválila poskytnutí půjčky
panu Štefanu Lukácsovi, bytem Ďáblická 339/14, na překlenutí tíživé
životní situace, ve výši 17 000 Kč. Půjčka bude uhrazena do 31. 12.
2013.
l Žádost o přemístění kontejnerů na tříděný odpad z ulice
K Náměstí. Rada na základě žádosti paní Ing. Aleny Marušiakové
pověřila RŽP prověřením situace.
l Žádost o projednání nájmu restaurace Květnová. Rada rozhodla
předat žádost pana Miroslava Lomoze k projednání na zasedání
Zastupitelstva MČ dne 18. 9. 2013.
l Havarijní stav bytového domu. Rada pro projednání souhlasila
s opravou římsy bytového domu v ul. Ďáblická 339/14 firmou TRZAM.
l Rozdělení kompetencí členů RMČ. Pan starosta předložil na
základě předchozího projednání konečnou verzi rozdělení kompetencí
jednotlivých členů Rady MČ Praha-Ďáblice. Přítomní radní tuto verzi
schválili.

l Pan starosta informoval o předání nesouhlasného stanoviska MČ Praha-

Ďáblice k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1163 v k. ú. Ďáblice Rytířskému
řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
l Pan starosta informovat radní o situaci spojené s revitalizací
Mratínského potoka.

70. jednání rady MČ dne 9. 7. 2013
l Žádost o vyjádření k řízení o vydání rozhodnutí. Pan starosta

předložil radě žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Polyfunkční
pozemní stavba ZÁZEMÍ ĎÁBLICKÉHO PARKU na parcelách č. 1223,
1224/1, 1224/2 katastrální území Praha – Ďáblice“. Rada dokumentaci
schválila v předložené podobě a se záměrem souhlasí.
l Dodatek č. 1 pojistné smlouvy. Rada schválila uzavření dodatku
č. 1 k pojistné smlouvě č. 8055159710 uzavřené na pojištění majetku
MČ Praha Ďáblice s ČSOB Pojišťovnou, a. s.
l Vyjasnění vlastnických vztahů k pozemkům v k.ú. Ďáblice.
Pan starosta seznámil RMČ s návrhem společnosti SHAGGA, spol.
s r. o. ve věci vyjasnění vlastnictví k pozemkům p. č. 1548/118 a 1580/21
formou odkoupení nebo směny a k možnosti odkoupení pozemků
p. č. 1548/150 a 1548/151. Rada rozhodla, že žádost bude předložena
na zářijovém zasedání ZMČ a vyzvala zároveň k doplnění žádosti o upřesňující informace, jaké záměry s uvedenými pozemky předpokládají.
l Žádost Jiřiny Růžičkové o řešení stavu bytu. Pan starosta seznámil radu se zápisem z kontroly bytu provedené na žádost nájemkyně bytu
č. 6 ul. Legionářů č. p. 88/51. Rada některé úpravy schválila.
l Stav obsazení bytu č. 13. Rada konstatovala, že nebyla doručena
žádná nabídka na obsazení bytu č. 13 ul. Ďáblická 339/14.
l Informace o přípravě Metropolitního územního plánu hl. m.
Prahy. Pan starosta informoval o předpokládaném harmonogramu přípravy Metropolitního plánu, o potřebě předat úvodní návrh „charakteru
městské části“ na URM v průběhu září 2013.
l Sodexo s r.o. – žádost o zrevidování rozhodnutí. Pan starosta
seznámil radu se žádostí Sodexo, spol. s r. o. o zrevidování rozhodnutí
k ukončení smluv o zajišťování služeb v oblasti školního stravování.
Rada potvrdila své stanovisko z 12. 6. 2013.
l Ukončení smlouvy o partnerství. Rada vzala na vědomí vyjmutí
projektu „eGovernment v Praze“ z Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost (OPPK), znění dohody o ukončení smlouvy o partnerství
a znění dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce předložené odborem
informatiky MHMP.
l Dodatek č. 1 k smlouvě s Telefonica Czech Republic, a.s.
Pan tajemník seznámil radu s návrhem na úpravu tarifů mobilních telefonů v souvislosti s novou cenovou politikou Telefonica Czech Republic,
a.s. Rada schválila uzavření dodatku č. 1 na dobu dvou let.
l Žádost ředitelky ZŠ. Pan radní Dvořák informoval o žádosti ředitelky
ZŠ zajistit rozšíření chlapeckého WC v 1. patře ZŠ z důvodu nárůstu počtu
žáku. Rada přijala rozhodnutí zavázat se k zajištění této rekonstrukce
z prostředků MČ.

71. jednání rady MČ dne 15. 7. 2013
l Žádost o poskytnutí finančního daru. Rada na základě žádosti

Centra Sovička, o. s. schválila dar ve výši 5 000 Kč na konání zábavného
dne pro děti a jejich rodiče dne 24. 8. 2013.
l Zahájení veřejné diskuze k územnímu plánu. Rada na základě
informací a článku pana starosty z Ďáblického zpravodaje rozhodla zahájit veřejnou diskuzi k novému územnímu plánu (Metropolitní plán HLMP)
a vyzývá občany k podávání návrhů změn a připomínek k územnímu
plánu. Příjem připomínek – kancelář starosty MČ. Veřejná beseda – 12. 9.
2013 od 18.30 hod. v sále ZŠ U Parkánu 17. Zveřejnění na stránkách
MČ Praha-Ďáblice, na informačních tabulích MČ a v rozhlase.
l Podněty k údržbě bytových domů. Pan starosta předložil přehled
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72. jednání rady MČ dne 7. 8. 2013
l Žádost o vyplacení příspěvku SDH Ďáblice. Rada na základě

žádosti a po projednání schválila dar ve výši 10 000 Kč na činnost
dětského oddílu mladých hasičů SDH Ďáblice dle schváleného rozpočtu
2013.
l Cenový propočet na akci „Obecní dům a radnice MČ PrahaĎáblice“. Paní zástupkyně předložila radě cenovou nabídku firmy
Jindřich JANSA na vypracování cenového propočtu akce „Obecní dům
Ďáblice“. RMČ s nabídkou souhlasila.
l Podpis licenční smlouvy na akci „Pálení čarodějnic“. Rada po
projednání odsouhlasila návrh licenční smlouvy o veřejném provozování
na akci „Pálení čarodějnic“ Ochranného svazu autorského pro práva
k dílům hudebním, o.s.
l Žádost manželů Mikešových o ukončení nájmu garáže. Rada
odsouhlasila žádost manželů Mikešových o ukončení nájmu garáže
v ul. Ďáblická 161 k 31. 7. 2013.
l Vyjádření Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Paní zástupkyně seznámila
radu s kladným stanoviskem ÚR HLMP k záměru „Cyklostezka a rekonstrukce chodníku k hvězdárně v MČ Praha-Ďáblice“. Dále sdělila, že
stavba cyklostezky bude vyžadovat územní a stavební řízení, rekonstrukce
chodníku ke hvězdárně stavební povolení. Rada na základě předložených
informací rozhodla požádat firmu Pro-consult s.r.o. o vypracování projektové dokumentace stavby ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele
a kontrolního rozpočtu investora.
l Investiční požadavky MČ pro návrh rozpočtu. Rada na základě
žádosti odboru rozpočtu MHMP projednala a schválila přehled investičních požadavků dlouhodobého výhledu.
l Vyjádření k vyhodnocení koncepce. Rada souhlasí s finální verzí
vyjádření MČ Praha-Ďáblice k Vyhodnocení koncepce „Dopravní
sektorové strategie 2. fáze“

Pozvánka na veřejné zasedání
zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Po prázdninách máme před sebou další zasedání zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 18. září 2013
od 18 hodin v sále Základní školy, U Parkánu 17.
Na programu jako vždy bude hned na začátku „volný mikrofon“ pro podněty a připomínky občanů. Důležitým bodem
programu, který doporučujeme vaší pozornosti, bude např.
příprava nového Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy
z pohledu dalšího rozvoje naší městské části, aktuální informace o soudním sporu se společností A.S.A., nebo projednávání žádosti investora zatím největšího projektu Ďáblic
„Koňská louka Ďáblice“, který by mohl zajímat mnohé z vás.
Srdečně zve Rada Městské části Praha-Ďáblice

Rada městské části Praha-Ďáblice děkuje panu Vladimíru
Sailerovi a pracovníkům jeho zámečnické firmy za bezplatné
provedení prací na opravě oplocení mateřské školky a na
údržbě a instalaci mobiliáře ve vlastnictví naší městské části.
Tomáš Dvořák, radní

MČ Praha-Ďáblice děkuje tímto panu R. Čámskému ze společnosti Čáma a.s., U Parkánu 24, Ďáblice za darování písku na
dětská hřiště v Ďáblicích.
Zdeňka Fišmistrová, radní

Anketa mezi zastupiteli
Tentokrát jsme zastupitele požádali, aby odpověděli jen v případě, mají-li
čtenářům co sdělit.
Můžete se s námi podělit o nějakou prázdninovou zkušenost,
která se týká Ďáblic nebo kterou bychom se v Ďáblicích mohli
inspirovat?
Tatjana Dohnalová – radní (Volba 2010)
Pobyt v Ďáblicích o prázdninách znamená pro mne větší klid a ticho.
Méně automobilů v ulicích (kromě páteřních komunikací), a tím i méně
hluku v obci. V naší ulici jsem vídala více cyklistů a běhajících Ďábličáků.
Takže hned mě napadlo – proč nepřenést takový způsob života i do všedních dní? Cesta pěšky do školy, na poštu, na úřad, na hřiště za fotbalem,
projít se po Ďáblicích a potkávat se se sousedy. Že to dnes není již
možné? Málo času?
K tomu bych ještě přidala to, o co se snažíme i v Komisi životního prostředí a dopravy – zklidnit dopravu v Ďáblicích. Inspiraci najdeme v okolních městských částech a obcích. Ostrůvky a retardéry na průjezdních
komunikacích jsou nejen v Dolních Chabrech, Kobylisích, ale např. i v Klecanech, nyní nově v Čakovicích. Tak když to jde tam, proč by to nešlo
i u nás?

Zprávy z Ďáblic

nedostatků bytových domů MČ. Rada rozhodla předat tento přehled
Ing. Dytrychovi.
l Správa Ďáblického hřbitova. Rada pověřila pana tajemníka řešením
správy Ďáblického hřbitova.
l Žádost o vydání stanoviska vlastníka dotčeného pozemku
k projektu. Rada po projednání předběžně souhlasí s umístěním
navrhovaného opatření „Studie proveditelnosti: Mratínský potok –
Eliminace povodňových průtoků přírodě blízkým způsobem“ na pozemcích ve vlastnictví MČ Praha-Ďáblice.
l Zpráva o stavu mostu v ul. U Červeného mlýnku. Pan tajemník
radu informoval, že na základě společného šetření s Ing. Dytrychem
není třeba pro normální provoz dělat žádná opatření.
l Ekospol a.s. – obnova jednání. Pan starosta radu informoval o jednání se zástupci společnosti Ekospol a.s. konaného dne 11. 7. 2013.
l Opravy v Mateřské škole. Ing. Dvořák informoval o požadovaných
stavebních úpravách vedením MŠ. Přesný soupis bude radě zaslán
písemně paní ředitelkou.

Venkovní fitpark
V Ďáblicích v areálu U Holců budou v říjnu umístěny
čtyři stroje, které v návaznosti na sebe budou tvořit
základní část fitparku-venkovní posilovny. Budou
sloužit nejen k zábavě, ale i k procvičení celého těla,
v souladu s heslem: „Zábava v kombinaci se
sportem pro všechny generace.“
Na strojích jsou informační etikety s návodem
na použití. Stroje jsou celokovové s pevnou konstrukcí
všech částí a všechny ocelové části jsou chráněny před
korozí galvanickým zinkováním a následně povrchově
upraveny komaxitem – práškovým lakováním.
Pevné konstrukční řešení a celkové kvalitní zpracování
zaručuje dlouhodobou ochranu před poškozením
vandaly a klimatickými vlivy. Sestava se v budoucnu
může rozšířit o další stroje a zařízení. Park U Holců
je do budoucna určen ke sportovně volnočasovým
aktivitám a fitpark bude smysluplným doplňkem
tohoto prostoru. Radou jsem byl pověřen
vyhotovením této akce.

Výzva

Marcel Janek, radní

Žádáme občany Městské části Praha-Ďáblice, kteří od září 2013
neobdrží ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJ, aby to oznámili na Úřad městské části
Praha-Ďáblice. Ďáblický zpravodaj zpravidla vychází v první polovině
měsíce. Děkujeme.
Kontaktní osoba: Monika Forková, ÚMČ Praha-Ďáblice, Květnová 553/52,
182 00 Praha 8-Ďáblice, e-mail: monika.forkova@dablice.cz
telefon: 283 910 723–5
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Ze zápisníku
starosty

Zprávy z Ďáblic

Ještě jednou o povodních –
poděkování ďáblickým hasičům
Kolegy starosty postižených městských částí
a obcí stále ještě zaměstnávají povodně. Ještě
se vyhodnocuje, účtuje, žádá o peníze, vyhlašují
se různá místní zdokonalená evakuační a další
opatření ... a v místních zpravodajích se děkuje.
Děkuje se mnoha bezejmenným pomocníkům,
dárcům, sousedům, školám, zaměstnancům
úřadů, členům povodňových štábů a mnoha
dalším. Právem.
Také já bych chtěl ještě jednou vyzdvihnout
velmi obětavou a účinnou pomoc naší jednotky
dobrovolných hasičů jak z doby samotných
povodní, tak následně při likvidaci škod způsobených v Ďáblicích silnými dešti a větrem.
Jménem svým i jménem kolegů v Radě děkuji
všem členům ďáblické jednotky.
Poděkování ďáblickým občanům
a kolegům
Dovolte, abych touto cestou veřejně poděkoval
všem vám spoluobčanům, kteří jste v uplynulých jarních měsících znovu projevili důvěru
v mou osobu, podpořili mne i kolegy v Radě
v další práci a umožnili nám smysluplně rozběhnout připravené a dokončit již probíhající akce.
Stejně tak děkuji kolegům za důvěru a za
ochotu podstoupit mnohá rizika a pokračovat
v práci pro obec.
Hlavní přírodní dominantou Ďáblic
je vrch Ládví – jak jste spokojeni s jeho
údržbou? S tím, jak vypadá? Všimli jste
si nových laviček a opravené studny?
Na mapách je vrchem Ládví označováno nejvýše položené místo uprostřed Ďáblického háje.
Když se ale řekne „jdu na Ládví“, pak to pro
nás, rodilé ďábličáky a pro místní patrioty (bez
ohledu na to, za jak dlouho se jimi stali) znamená vyšlápnout si kopec ke hvězdárně, kterou
stavěli naši dědové (prý i ten můj) a k dalekému

výhledu do české kotliny od „křížku“. Výhled
nám ovšem velmi zarůstá. Prý je to tak odborně
v pořádku a je to správné. Já si to zatím stále
nemyslím.
Jak pamatujete Ládví vy? Jak se vám jednotlivé
jeho partie líbí a jak se vám líbí jako celek? Jak
hodně a čím by měl být porostlý? Dnešními keři,
nebo uvolnit prostor stromům? Kde, do jaké
výšky? Měly by se obnovit původní výstupové
pěšiny od východního pole, od ovčínu, od
hájovny? Skoro vše již zarostlo.
Myslím, že právem tato místa považujeme za
naše místní přírodní bohatství a tak jsme,
z iniciativy paní radní Tatjany Dohnalové
a komise životního prostředí, požádali Prahu
o svěření jejich pozemků na Ládví do přímé
péče naší městské části, mj. z důvodu dosavadní neschopnosti Prahy se o pozemky řádně
starat. Žádost byla odmítnuta, ale přesto jsme
alespoň částečně byli úspěšní. Správce těchto
pozemků si po několika desetiletích najednou
všiml, že v džungli přerostlých keřů nad ovčínem se skrývá a stále obdivuhodně prosperuje
malý ovocný sad a odstraněním keřů a prořezávkou jej zpřístupnil našim pohledům a slunci.
Možná jste na něj zapomněli i vy? Přijďte se na
něj k ovčínu podívat při některé vaší příští procházce. Posaďte se na nově umístěnou lavičku
a třeba zkuste posoudit, jak příjemné je zákoutí
udržovaných švestek kolem nově opravené
obecní studně.
Veřejná debata k úpravám územního
plánu a tvorbě Metropolitního plánu –
připomenutí a plán dalších besed
do konce roku 2013
Připomínám: a) možnost podávat k projednání
a k uplatnění podněty a návrhy na změny
a novou podobu územního plánu;
b) termín úvodní besedy a veřejné diskuse
k územnímu rozvoji Ďáblic – 12. září v sále
ZŠ, od 18.30 hodin. Pro nás všechny a pro
naši budoucnost velmi důležitá témata, navíc
s odborně fundovanými a atraktivními hosty.
Prostor bude jak pro drobné nápady a informace, tak pro představení největšího novodobého projektu Ďáblic – „Koňské louky Ďáblice“.

Setkání budou pokračovat až do konce roku –
termíny dalších besed: 17. října,
14. listopadu a 12. prosince.
Informace jsou průběžně zveřejňovány na informačních nástěnkách, na webu MČ, v místním
rozhlase i zpravodaji.
Ďáblické náměstí, etapa I. – aneb park,
hřiště a bývalá hospoda U krále Holce –
projekt revitalizace celého prostoru
úspěšně pokračuje
Původní záměr byl odstranit již zcela vybydlený
a zničený objekt hospody a výstavba nového
parkového a rodinného komunitního centra
s funkcí zázemí parku a sportovišť. Díky získání
grantu na výstavbu multifunkčních sportovišť
(děkuji za výbornou spolupráce s TJ), díky podpoře zastupitelů a odbornému vedení projektu
radním T. Dvořákem se podařilo všechny přípravné práce uvažovaných etap revitalizace
spojit. A tak současně připravujeme nákup
a osazení části parku venkovním posilovacím
nářadím pro seniory (viz též článek na str. 3),
připravujeme přestavbu asfaltové plochy na
multifunkční hřiště s umělým povrchem, připravujeme bourání a výstavbu nového „pionýráku“
(jak se dříve říkalo). To považuji za velmi pozitivní výsledek práce posledních týdnů.
Spor A.S.A. versus Ďáblice o 6 mil. Kč
má za sebou první ústní jednání
A.S.A., spol. s r. o. zažalovala MČ Praha-Ďáblice
o zaplacení 6 179 650 Kč s příslušenstvím pro
bezdůvodné obohacení ze strany městské části,
které spočívalo v přijímání nájemného na
základě nájemní smlouvy za pozemky, které
nebyly v době plnění ve vlastnictví, resp. ve svěřené správě městské části, a ta nebyla oprávněna je pronajímat. Tento stav trval mnoho let,
nárok na vydání části nájmu je promlčena,
žalobce vymáhá zpět část plateb za roky 2007
až 2010, kdy po mém nástupu do funkce
žalobce (A.S.A.) přestal nájemné platit.

S přáním příjemného prožití babího léta
Ing. Miloš Růžička, starosta

Přijměte prosím srdečné pozvání ke společné besedě
občanů se starostou Milošem Růžičkou a jeho hosty na téma

Ďáblice a územní plán – kudy dál?
● historická, současná a budoucí podoba naší obce
● výstavba – společenský život – veřejná prostranství v proměnách času
● seznámení s aktuálním stavem již realizovné a připravované výstavby
● debata k podnětům a připomínkám občanů

Jak vidí budoucí podobu Ďáblic pražští politici a plánovači? Čím jsou
pro ně Ďáblice zajímavé a užitečné? Máme svou představu o tom, jak má
vypadat místo, kde vychováváme děti, pracujeme, podnikáme, bavíme se
a vzájemně potkáváme? Co chceme zlepšit? Co chránit? Co měnit? Jak?
Hlavní hosté: Ing. arch. Jan Kasl, exprimátor Prahy, expert na územní plánování, člen Rady ÚRM
Ing. arch. Petr Hlaváček, proděkan FA ČVUT, člen Rady ÚRM
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12. září 2013 v 18:30 hodin v sále Základní školy, U Parkánu 17
Pořádá a na setkání se těší Rada MČ Praha-Ďáblice

Na samém počátku byla připomínka jednoho
staršího ďáblického občana k možnostem odpočinku při procházkách Ďáblicemi, hlavně směrem ke hvězdárně. Po výstupu do kopce nebylo
kde spočinout. V Komisi životního prostředí tak

Ďáblicemi sníženou
rychlostí?
Členové Komise životního prostředí a dopravy
v minulém roce navrhli Radě městské části snížit rychlost na nejfrekventovanějších komunikacích v obci z 50 na 40 km v hodině. Jednalo se
konkrétně o ulice Ďáblická, Šenovská a Hřenská. Důvodem návrhu bylo zejména nedodržování nejvyšší povolené rychlosti významným
počtem projíždějících automobilů. Nedodržování rychlosti způsobuje vedle zhoršení bezpečnosti chodců větší hlukové zatížení obyvatel
okolních domů.

vznikl nápad oslovit občany prostřednictvím
Ďáblického zpravodaje a současně požádat
o spolupráci referát životního prostředí. Před
rokem byla zveřejněna výzva našim občanům,
aby podávali návrhy na doplnění laviček
v Ďáblicích. Obdrželi jsme jeden podnět.
Společně s referátem životního prostředí jsme
vytipovali místa pro osazení nových laviček.
Po schválení Radou městské části a odsouhlasení potřebných finančních prostředků v rozpočtu na rok 2013 došlo konečně k realizaci
záměru. U cesty stoupající ke hvězdárně
a v okolí hvězdárny, v ulici K Lomu a také na
zastávce autobusu Liběchovská, se začátkem
srpna objevily nové lavičky. Umístění proběhlo
pod dohledem pracovnice referátu životního
prostředí Kateřiny Vojtové. Náklady na pořízení
deset laviček činí 47 650 Kč (vč. 21% DPH),
zatímco v centru obce u Battistovy cihelny šest
laviček pořídilo minulé vedení v roce 2009 za
202 169 Kč (vč. 19% DPH). Věříme, že tyto
podstatně levnější lavičky stejně dobře poslouží
všem unaveným poutníkům.
Komise nevyhovující situaci opakovaně projednávala a Radě navrhla několik možných úprav,
které by vedly ke snížení rychlosti projíždějících
vozidel. Vedle již zmíněného návrhu na omezení
rychlosti to byl návrh na instalaci zpomalovacích vyvýšených prahů (rychlostních retardérů),
umístěných na přechodech pro chodce, či na
instalaci ostrůvků zužujících profil komunikace,
které by zvýšily bezpečnost přecházejících
a znemožnily předjíždění.
Výsledkem tohoto snažení, kterému významně
napomohla iniciativa radní paní Dohnalové
a zástupkyně starosty paní Fišmistrové, byla
instalace dopravních značek omezujících
rychlost v ulicích Šenovská a Hřenská na 30 km

Budeme rádi, pokud nám napíšete, zda se
vám nové lavičky a jejich umístění zamlouvají,
případně, kde vám v Ďáblicích lavičky ještě
chybějí. Své připomínky můžete zasílat na
email komisezp@dablice.cz.

Tatjana Dohnalová, předsedkyně
Komise životního prostředí a dopravy,
radní pro oblast životního prostředí
Komise životního prostředí a dopravy i nadále
zastává názor, že je nutné učinit taková opatření, aby došlo k faktickému snížení rychlosti
vozidel projíždějících na hlavních komunikacích
Ďáblic. Je evidentní, že dopravní značky
doplněné o informativní měření omezení
rychlosti nezajistí.
Smysluplnost výše uvedených návrhů potvrzuje
mimo jiné petice, jejímž prostřednictvím požadují občané bydlící v domech v Ďáblické ulici,
resp. ulici Nad Akcízem, snížení rychlosti na
30 km v hodině na ulici Ďáblická (v úseku od
ulice Učitelská, resp. od „nového“ Ďáblického
hřbitova směrem do Ďáblic).
Petice rovněž upozorňuje na nevyhovující
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Je-li vám libo,
můžete se posadit

Na Šenovské ulici byly
instalovány značky
s maximální povolenou
rychlostí 30 km
v hodině. V popředí
zakrývá panel udávající
rychlost projíždějících
vozidel koruna stromu.

Informativní panel
měřící rychlost projíždějících vozidel není
dobře funkční, čísla
nejsou čitelná.

Hlavním opatřením, které má na ulicích
Ďáblická a Šenovská řidiče přimět ke snížení
rychlosti, jsou dosud pouze radary informující
o aktuální rychlosti vozidla. Toto opatření
komise nepovažuje za dostačující. Značná část
řidičů, kteří projíždějí po jmenovaných komunikacích, informaci o překročení povolené
rychlosti ignoruje. Panely navíc nejsou vždy
plně funkční a bohužel ani dobře viditelné.
Důležitým faktorem je také skutečnost, že
kontrola rychlosti policií ČR v těchto lokalitách
probíhá pouze sporadicky.

v hodině (původně navrhované omezení rychlosti na 40 km v hodině platné předpisy neumožňují). Tyto dopravní značky jsou umístěny
zejména tam, kde se předpokládá větší pohyb
chodců, tedy v blízkosti autobusových zastávek
a přechodů pro chodce. Členové komise však
s politováním přijali informaci o tom, že požadované snížení rychlosti v Ďáblické ulici nebylo
povoleno Odborem dopravy Praha 8. Také na ní
je překračování rychlosti 50 km v hodině zcela
běžným jevem. Vyslyšeny nebyly ani návrhy na
další výše uvedená opatření.

stav přechodů pro chodce ve směru do ulice
Učitelská a u Akcízu.
Automobilová doprava bude stále více ovlivňovat životní prostředí a bezpečnost obyvatel
Ďáblic. Komise životního prostředí a dopravy
přivítá jakoukoli reakci a návrhy občanů
na zlepšení situace v této oblasti.
Své připomínky či návrhy můžete zasílat
na email komisezp@dablice.cz.
Lenka Stroblová,
Komise životního prostředí a dopravy,
foto Jan Havrda
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Začátek školního
roku očima žáků
Prázdniny skončily a je tu školní rok. Letos mezi
nás přišlo asi 60 nových prvňáčků a s nimi
i nové paní učitelky. Pro I.A Iva Krečmerová,
I.B Miloslava Krsková a I.C Nikol Kvapilová.
Několika novým spolužákům jsem dal pár
„záludných otázek“:
1. Těšil/a ses do školy?
2. Kdo tě do školy doprovodil?
3. Máš tu nějakého kamaráda ze školky?
4. Co se ti ve škole líbí?
Většina odpovědí byla stejných, děti se do školy
těšily, přišly s maminkou a tatínkem, někteří
dokonce s prarodiči a se sourozenci.
Mezi spolužáky mají i své kamarády ze školky.
Nejvíce se jim líbila paní učitelka a pěkné třídy.
Přeji jim mnoho úspěchů v jejich školních
začátcích.
M. Vondřich (VII. A)

Začátek školního
roku očima učitelů
Ano, prázdniny skončily a začal nový školní rok?
Pro učitele začal o něco dříve než pro děti.
Využili tzv. přípravný čas a nachystali dětem
několik novinek. Některými museli splnit pokyny
„shora“, některé vymysleli sami a s chutí
přistoupili k jejich realizaci.
Upravené školské předpisy nám předepsaly učit
od tohoto školního roku povinně druhý cizí
jazyk. Leště loni si žáci 7. ročníku mohli vybrat,
zda chtějí začít komunikovat v němčině, či zda
dají přednost jiné oblasti. Letos je to jinak.
Studium druhého cizího jazyka (tím prvním je
angličtina) čeká všechny sedmáky a osmáky.
Rádi podporujeme zájem žáků o anglický jazyk,
nabízíme navíc oproti povinným osnovám volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce.
V loňském školním roce žáci zkusili komuniko-

Mateřský klubík
Na kopečku zahajuje
třetí ročník svého
působení v Ďáblicích
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Dáváte přednost hračkám ze dřeva, ovčí vlny
a látek? Chcete si něco vytvořit z přírodních
materiálů, jako jsou ovčí rouno, papír, včelí vosk
apod.? Máte rádi říkadla a pohádky? Zajímáte
se o zdravou výživu či alternativní výchovné
směry? Přijďte mezi nás do mateřského
klubíku Na kopečku.
V Obecním domě v Ďáblicích se už po dva roky
každý pátek v 9.30 hodin schází děti se svými
maminkami (a občas i tatínky) ke společně prožitému dopoledni. Vítá je skřítek cinkáním
svého kouzelného zvonečku. Nechybí říkadla,
hrátky, tvoření pro maminky ani pohádka.
„Ve svém pojetí je klubík Na Kopečku unikátní.

vat s kamarády z francouzské mezinárodní školy
u nás v Ďáblicích, letos v projektu spolupráce
budeme pokračovat a naše děti zavítají k nim.
A proto vědí, že je pro ně hodně důležité zdokonalovat se v konverzačních schopnostech.
Abychom v dětech probouzeli a podporovali
sociální cítění, abychom je vedli k přemýšlení
o jednání svém i druhých, zavádíme od šesté
třídy nový předmět – Etickou a osobnostní
výchovu.
Žáci od 6. do 9. tříd v tomto školním roce zažijí
stěhování. Nebudou se učit stále ve stejné
učebně. Z jednotlivých běžných učeben se staly

V té záplavě akcí okolo vytváří ucelená a ojedinělá koncepce kroužku s říkadly, společnými
svačinkami, tvořením pro maminky a závěrečnými pohádkami pro děti skvělý výchovný
prvek,“ říká Magda Žáková, maminka Honzíka
a Simonky, jedna z organizátorek pravidelných
setkávání. Maminky si totiž připravují program
svépomocí, samy pro sebe a své děti, ale také
pro ostatní návštěvníky. Jedná se čistě o nekomerční aktivity. Tomu odpovídá i příspěvek na
klubík ve výši 70 Kč / dopoledne pro celou
rodinku.
Koncepce mateřského klubíku je inspirována
waldorfskou pedagogikou Rudolfa Steinera:
volná hra podněcuje u dětí tvůrčí fantazii; společná svačinka uspokojuje silnou potřebu sounáležitosti; pomocí silného zážitku z pohádek,
přírody a říkadel má dítě možnost prožít sebe
sama v kulturních i přírodních souvislostech. To
vše přispívá k harmonickému rozvoji dítěte
předškolního věku s důrazem na oblast citovou

učebny poloodborné. Někde se bude učit
angličtina, jinde dějepis, v jiné třídě výtvarná
výchova apod. Do učebny přírodopisu jsme
instalovali novou interaktivní tabuli. Do učeben
jsme soustředili pomůcky vhodné pro výuku
daného předmětu, v duchu vyučovacího předmětu upravili i výzdobu, zkrátka chceme děti
více motivovat a probouzet v nich zájem o to,
k čemu výuka daného předmětu směřuje.
Chceme podporovat spolupráci žáků různého
věku, proto o přestávkách dostali k dispozici
stůl na stolní tenis. A nejen to. Během roku je
čekají různé akce, při nichž budou právě spolupracovat napříč ročníky, ať už to budou projekty
vzdělávací nebo sportovní. I v mateřské škole
máme přes sedmdesát nových dětí, které si
pomalu zvykají být bez maminky. Až zvládnou
školkový režim, přijdou se s nimi seznámit
i školáci. A naopak školní děti zase pozvou
do školy předškoláky.
Novinkou, která zajímá veřejnost asi nejvíc, je
změna v provozování školní jídelny. Stravování
žákům roky obstarávala soukromá firma
Sodexo, od září je školní jídelna součástí školy
a začíná fungovat plně v její režii. K úplnému
ukončení vztahů se Sodexem ještě chybí dořešení otázky navrácení záloh za staré čipy, které
sloužily k odběru obědů. Podrobnosti k tomuto
problému se dozvíte na webových stránkách
školy.
Nový školní rok je i ve znamení návratu za
kamarády a známými učiteli, zároveň je
i o seznámení s lidmi novými. Kromě prvňáčků
65, o kterých píše v jiném textu Matěj, přišli
i další noví žáci a přibyli i noví učitelé, nejen
jim přeji do nového školního roku hodně sil.

Iveta Horáčková
a kolektiv učitelů základní a mateřské školy

Veškeré informace týkající
se ZŠ i MŠ najdete na
www.skoladablice.cz
i morální. Ani maminky nepřijdou zkrátka.
Aktivity v klubíku a výměna zkušeností s dalšími
maminkami jsou pro každou z nás velkým
zdrojem inspirace.
Občanské sdružení Našim dětem, o.s. připravuje
nejen mateřský klubík, ale nabízí i jiné aktivity,
především roční slavnosti, které dětem v přijatelné formě zprostředkovávají pravidelný rytmus
celého roku. Pevný životní rytmus je základem
pro vnitřní jistotu dítěte a pomáhá od malička
budovat smysl pro pořádek.
Žil, byl jednou jeden skřítek v domečku Na
Kopečku. A ten skřítek měl ze všeho na světě
nejraději dětský smích. Pošeptal to jedné
mamince a ta svolala do domečku Na Kopečku
děti a jejich maminky, aby si tam mohly společně hrát, smát se a radovat. Nevěříte? Přijďte
se přesvědčit na vlastní oči... Více informací
najdete na www.nasimdetem.eu
Těšíme se na vás.
Markéta Salajová a Kateřina Hrazdirová
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Centrum Sovička
má svoji SOVIČKU

zvířátky, Chytrou sovičku a další). Rozpis našich
aktivit najdete na straně 11, vše další na webových stránkách www.centrum-sovicka.com.

Již třetím rokem jsou ďábličtí senioři zváni
k účasti na aktivizačních kurzech, které pro ně
organizuje sociální komise naší městské části.
Noví zájemci se mohou přihlásit e-mailem:
socialni.komise@dablice.cz, na tel.
čísle 728 227 384, nebo osobně u paní
Zemanové v Obecní knihovně. Účastnický
poplatek za každou lekci je 20 Kč,
u rehabilitačního cvičení je to 40 Kč.
Angličtina
Suterén obecního domu, Ke kinu 7,
čtvrtek 9–10 hodin. Začátek kurzu: 5. září.
Počítačové kurzy
Obecní knihovna, Osinalická 30, pondělí
13.30–15 a 15–16.30 hodin.
Začátek kurzů: 3. října.
Rehabilitační cvičení
Horní sál Obecního domu, Ke kinu 7, pondělí
17–18.30, úterý 17–18.30 hodin.
Začátek kurzů: 1. a 7. října.
Plavání
Sociální komise poskytuje příspěvek na plaveckou permanentku seniorům, kteří chodí pravidelně plavat do některého z bazénů v okolí
Ďáblic.
Cvičení Tai Chi
Stále hledáme instruktora (instruktorku),
který by od října mohl pokračovat v seniorském
cvičení Tai Chi.

Pozvánka na výlet aneb
z Konopiště na Jemniště

Dovolujeme si vám představit
naši Sovičku, která vás a vaše děti
bude provázet během jednotlivých aktivit, připravovaných jednorázových akcí (např. při
Dýňových strašidýlkách, Svatomartinském posvícení, Mikulášské nebo při zdobení vánočních
ozdob) a při zimním a letním pobytu. Sovičku
pro nás vymyslel a ilustroval Adolf Dudek, ilustrátor dětských časopisů Sluníčka a Mateřídoušky, který se zároveň stal naším patronem.
Těšíme se na naši spolupráci.
Pevně věříme, že si děti Sovičku oblíbí a bude
jejich věrnou kamarádkou, která jim „řekne“
více, než jen název.
Pro tento semestr jsme pro vás připravili jak
vaše oblíbené aktivity (Dramaťáček, Malé šikuly,
Hrátky nejen výtvarné, Pohybové hrátky, Cvičení
miminek), tak i nové aktivity, které napomohou
rozvíjet a obohacovat vaše děti (Anglické
hrátky, Hrátky s francouzštinou, Jógu se

a složili zde 50 Kč jako nevratnou zálohu na
výlet. V případě volných míst se výletu mohou
zúčastnit také senioři nebydlící v Ďáblicích.
Ti pak kromě zálohy zaplatí vstupné do jednotlivých objektů, které během výletu navštíví
(vstupné činí dohromady 240 Kč a hradit
se bude až v den výletu).
Odjezd autobusu bude 5. října 2013 již
v 7.30 hodin z obvyklého místa v blízkosti
restaurace Battistova cihelna v ulici Hořínecká.
Předpokládaný návrat je mezi 17.30 a 18 hod.
Výlet se bude konat za jakéhokoliv počasí.

Pěkný výletní den přeje sociální komise
MČ Praha-Ďáblice

Společný Nordic walking
v Ďáblickém háji
Zveme všechny příznivce Nordic walking neboli
severské chůze na společnou vycházku do
Ďáblického háje v doprovodu instruktorky.
Připomeňme si, jaký vliv může mít pravidelná
chůze s hůlkami na náš organismus. Při
tomto typu chůze se zapojují svaly celého těla,
zatímco klouby dolních končetin jsou odlehčeny. Zpevňují se nám zejména svaly bederní,
zádové, krční a ramenní a tím zlepšujeme
správné držení těla. Posiluje se také dýchací
a oběhový aparát a tělo se zbavuje nadbytečného tuku. Aby procházky s holemi přinesly
kýžený užitek, je nezbytné naučit se používat
správnou techniku. Nyní k tomu budeme mít
dobrou příležitost, neboť mezi nás opět přijede
instruktorka České asociace Nordic walking
paní Markéta Matušíková, aby nám připomněla,
jak správně chodit. Přiveze též hole, které si
mohou zapůjčit ti, kdo se chtějí s tímto
novým sportem teprve seznámit.
Sraz účastníků je ve čtvrtek 19. září v 16 hod.
před Obecním úřadem, Květnová 52.

Zprávy z Ďáblic

Vzhledem k tomu, že jsme byly ďáblickými
seniory vyzvány, aby se podzimní výlet konal
v pozdějším termínu, a vzhledem k tomu, že

v měsíci říjnu jsou zámky a hrady otevřeny
pouze o víkendech, koná se tradiční podzimní
výlet seniorů v sobotu 5. října.
Prvním cílem tohoto výletu bude zámek
Konopiště, který je známý především jako
hlavní a poslední sídlo rakouského arcivévody
Františka Ferdinanda d’Este, dědice trůnu
Rakousko-Uherské říše, jehož zavraždění v Sarajevu bylo záminkou rozpoutání první světové
války. Navštívíme nejstarší prostory zámku
s gotickými a renesančními klenbami, dále
alkovnu, kapli a samozřejmě i zbrojnici, jejíž
zbraně patří k nejcennějším a nejvýznamnějším
ve střední Evropě. Přivítá nás také lovecká
chodba s osobním výtahem arcivévody,
knihovna a bezesporu i kuřácký salon. Cestu
k autobusu si zpříjemníme prohlídkou zámeckého parku a hradního příkopu, ve kterém našel
od května 2011 svůj domov medvěd Jiří.
Poobědváme v staročeském Švejk restaurantu u Zimů, který je v okolí Benešova
proslulý nejen svou staročeskou kuchyní,
ale i příjemnou obsluhou.
Po obědě se přesuneme na zámek Jemniště,
který je rodovým sídlem hraběcího rodu Sternbergů, jenž patří k nejstarším českým
šlechtickým rodům v zemi. V současné době
obývá levé křídlo zámku jeho majitel Jiří Sternberg se svou rodinou, ale pravé křídlo je
připraveno pro naši návštěvu, stejně tak
i zámecký anglický park, ve kterém najdeme
nejen krásnou parkovou úpravu se spoustou
květin a vzácných stromů, ale i malou zoo
zahradu.
Podrobnější informace k cílovým lokalitám najdete na www.zamek-konopiste.cz,
www.meco.cz/svejk a www.jemniste.cz.
Prosíme seniory, kteří mají zájem se tohoto
výletu zúčastnit, aby se během měsíce září přihlásili u paní Forkové v podatelně Úřadu městské části Praha-Ďáblice, Květnová 52 (po–čt
7.30–12 hodin, po a st také 13–17.45 hodin)

Pozvání
na aktivity seniorů

Za sociální komisi zve Barbara Tranová
podkovou, střílení z kuší, výrobou erbů a korunek a nechybělo ani pasování princezen
a princů. Dokonce k nám zavítaly i pohádkové
korunky, které si zahrály v našich oblíbených
českých pohádkách. Korunky nám byly zapůjčeny spolu s maketami zbraní a rytířských praporů ze studií Barrandov. V poslední řadě
bychom rádi poděkovali sponzorům akce,
bez kterých by se odpoledne nemohlo uskutečnit. A největší díky patří vám a vašim dětem
za prožití krásného královského odpoledne.
Bez vás to nejde. Děkujeme!

Zábavné odpoledne
princezen, princů a rytířů
Za slunečného sobotního počasí se 23. srpna
konalo odpoledne přímo královské. Dorazili
k nám nejen opravdoví rytíři, princezna, šašek,
ale i malá princátka a „velcí – malí“ rytíři. Děti
si den užily na ponících, plněním soutěžních
disciplín, jízdou na dřevěných trakařích, házení
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Nazdar bratře
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Ano, tak jsme my, dnes sedmdesátiletí i starší, dědkové zdravili
neobyčejného obyčejného člověka: našeho cvičitele, občana
Ďáblic, bratra Karla Tůmu. Kdo byl ten, kterého si
dnes pamatují pouze přeživší příslušníci generace
seniorů či seniorek, který se dokázal tak výrazně
zapsat do historie obce? Odpověď je jednoduchá. Skromný sportovec tělem i duší, jak se dnes
říká, zcela oddaný sokolskému heslu: Ni zisk,
ni slávu a paže tuž, vlasti služ.
Měl jsem to štěstí, že v září 1946 můj děda, starý
Sokol, poradil mým rodičům, že čtyřletému neposedovi prospěje sokolský kolektiv, kde může
přebytek energie účelně využít a naučí se i odpovědnosti, kázni a slušnosti, bez nichž se slušný
člověk v životě neobejde. Tak jsem poprvé vstoupil do sokolovny v sále restaurace Na růžku. Tam
se tenkrát konaly všechny významné události
v obci. V pondělí a ve středu cvičily ženy, v úterý
a ve čtvrtek muži, v pátek, sobotu a neděli se sál
doplnil židlemi a promítaly se filmy, několikrát do
roka se tam konaly společenské zábavy a plesy
místních organizací.
Považuji za nutné trochu odbočit pro pochopení
té doby. Byl to rok po skončení 2. světové války,
státy se vzpamatovávaly z jejích následků, obnovovaly se vybombardované továrny, na veškeré
zboží byl přídělový systém, republika měla dvouletý plán hospodářské obnovy země, ale mezi
lidmi bylo obrovské nadšení a chuť uspořádat si
život v míru podle svých představ. Z dnešních hledisek by hygienik sokolovnu uzavřel, ale my jsme
cvičili. Komický by asi byl i pohled na naše oblečení: v létě trenýrky, často ušité z tátových likvidovaných košil, v zimě pak tepláky a doma
pletený svetr. V létě jsme byli bosí, v zimě pak co
kdo měl – bačkory, cvičky či tenisky byly často
dárkem za ocenění výkonu na veřejném cvičení.
Cvičitelé se převlékali ve skladu cvičebních
pomůcek, cvičenci v šatně kina. Voda byla jen
studená, a to u umyvadel na záchodech.
Pro nás to byl ale vysněný ráj.
Toto odbočení považuji za důležité pro dokreslení
podmínek, ve kterých tehdy pracovali cvičitelé
zcela zadarmo, ale s o to větším nadšením a obětavostí. Cvičení těch nejmenších dětí začínalo ve
čtyři hodiny, na pátou nastupovali mladší žáci,
v šest je střídali starší žáci, od sedmi nastupovali
dorostenci a v osm hodin začínala cvičení mužů.
Bratr Karel Tůma měl své civilní povolání a teprve
pak se mohl věnovat práci v Sokole. Byl cestářem, odpovídal za stav, údržbu a sjízdnost silnic
v obci. Po válce byly dlážděné kamennými kostkami pouze hlavní silnice, tedy dnešní Ďáblická
a silnice z Chaber do Čakovic, po níž se vozila
řepa do cukrovaru. Ostatní byly pouze štětované,
vydlážděné plochým lomovým kamenem (dnešní
Kokořínská a část Květnové), ostatní byly uježděné vozové cesty, např. ulice Legionářů, které si
občané stavěli sami svépomocí. V létě tak bratr
Tůma udržoval silnice a příkopy podél nich, na
zimní období připravoval zásněžky (byly dřevěné
a dlouho nevydržely), navážel škváru na zimní
posyp, ale zima pro něj byla náročná. Zajistit
sjízdnost výpadovky na Mělník někdy znamenalo

zapřáhnout sněžný pluh a silnici od Ďáblického
hřbitova do Březiněvsi prohrnout, potom posypat
škvárou a to tak, aby v 5 hodin ráno byla sjízdná.
Po válce toto Karel Tůma zajišťoval s panem
Hamralem a jeho koněm. Teprve když v obci ve
statku pana Firlingra vzniklo sídlo strojní a traktorové stanice, zbyla tam i malá místnost pro silniční správu, tedy cestáře. Během zimního období
míval jeden traktorista službu, a tak se práce
bratru Tůmovi trochu ulehčila.
V těchto podmínkách tedy vedl náš nejoblíbenější cvičitel své svěřence nejen ke sportu, ale
také k odpovědnosti ke kolektivu. Později, když
jsme prodělávali tzv. rošťácké období, jsme měli
možnost poznat i jeho
pedagogické schopnosti.
Nebyli jsme žádní svatoušci
a tak na nás měl účinné
metody. Jako současná žlutá
karta fungovalo deset
dřepů, kliků či shybů. Komu
to nestačilo, dostal červenou
kartu, které jsme se všichni
báli: byl to zákaz na 1–2
cvičení. Doma jsme se to
neodvážili přiznat, a tak
jsme raději seděli v šatně
a smutně záviděli těm, kteří
do sokolovny směli. Bratr Tůma byl pro nás ztělesněný zákon, o němž se nediskutuje. Později
jsme poznali jeho další výchovný prvek. Každý
cvik učil tím způsobem, že nám ho nejprve předvedl některý starší cvičenec a my jsme se ho snažili napodobovat. Všichni jsme se snažili každý
cvik zvládnout tak dobře, aby si nás bratr na
předcvičení vybral, což pro nás bylo velké vyznamenání. Aniž bychom si to uvědomovali, přirozenou formou dětské hry zasel semínko
soutěživosti, z něhož si začal pěstovat pomocníky. Nikoho nenutil, aby se věnoval gymnastice,
která patřila mezi základ sokolských cvičení, ale
preferoval všestrannost a tělesnou zdatnost.
Mezi jeho cvičence patřili nejen budoucí ligoví
fotbalisté, ale třeba i velmistr a reprezentant
v šachu Vlastimil Jansa. Celá skupina starších
žáků, kteří jsme cvičili na 1. spartakiádě,
byla jeho žáky.
Preferoval všestrannost a v roce 1 958 dokázal
na okresní závod do Běchovic připravit naše
družstvo tak dobře, že jsme přivezli vítězství.
V témže roce se po vzoru celostátní spartakiády
konaly v Bratislavě Slovenské sportovní slavnosti,
na něž nacvičil skladbu starších dorostenců pro
hromadné vystoupení. Z této skupiny během
dvou let vycvičil a vychoval pro cvičitelský sbor
zhruba 10 nových adeptů a pod jeho vedením
jsme úspěšně prošli náročnými zkouškami. V roce
1960 naše skupina dospěla do věku, kdy jsme šli
k vojenskému odvodu. Nové brance tradičně
doprovázel předseda Národního výboru, s námi
navíc šel i náčelník Jednoty, bratr Tůma. Součástí
odvodu byla i prověrka tělesné zdatnosti
v kasárnách na Náměstí Republiky.
Mazáci se nám posmívali a ochotně radili komisaři až do té doby, než jsme předvedli skrčku přes
koně na dél, 30 shybů na hrazdě v rytmu kvapíku
a šplh na laně nebo tyči bez přírazu sprinterským
tempem. Od zkoušejícího důstojníka se záhy

mazáci-poradci dozvěděli, že od následujícího
dne dostanou příležitost nás, budoucí bažanty,
překonat. To byla zásluha neobyčejného obyčejného sokolského cvičitele. Podařilo se mu pro
tělovýchovu a sport získat desítky kluků, mezi
nimi vychovat silný cvičitelský sbor, který se po
vojenské prezenční službě opět sešel v sokolovně
s minimálními úbytky, většinou vyvolanými
sňatkem nebo odchodem z obce.
Tak jsme začali sklízet plody toho, co nám dal
Sokol, ale hlavně zapálený cvičitel, nezištný bratr
Tůma. Vojenskou prezenční službu a její strašák –
přijímač jsme snadno zvládli, ale to nejdůležitější,
co jsme si do celého našeho aktivního života

odnášeli, byla houževnatost, bojovnost a odvaha.
Když píši o bratru Karlu Tůmovi, připomene si ho
pár pamětníků. Přibližme ho ale i těm, kdo se
narodili dávno po jeho smrti, aby věděli více
o obci, v níž žijí, o lidech, kteří její historii výrazně
ovlivnili a jejichž podíl by neměl být zapomenut.
Karel Tůma byl od mládí nadšeným sportovcem.
Jeho touhou bylo členství v Sokole a životním
programem cíle Tyrše a Fígnera. Místní sokolská
organizace, v jejímž čele stáli převážně obchodníci a živnostníci, ale neměla zájem vzít mezi
sebe obyčejného cestáře. Tak začal svou činnost
v Dělnické Tělocvičné Jednotě, která měla své
hřiště na pozemku v části obce nazývané Na parcelách. Bylo to volné místo mezi současnými ulicemi Sadařskou a Včelařskou, kde měli členové
DTJ dřevěnou boudu jako klubovnu, šatnu
a sklad nářadí současně, ale i své místo pro sportování. Tam bratr Tůma začínal své působení
v ďáblickém sportu před 2. světovou válkou.
Po válce se ale situace změnila. Skončilo nabubřelé sektářství a za války zakázaný Sokol se vrátil k aktivní práci. Funkcionářů byl přebytek, ale
chyběli cvičitelé. Bylo totiž podstatně těžší věnovat se sportu dvě odpoledne a dva večery týden
co týden po celý rok, než jedenkrát měsíčně prosedět hodinku na schůzi. Tak do Sokola přišli
i členové DTJ, včetně Karla Tůmy, který na sebe
vzal největší podíl práce. Když po roce 1948
odešli ze Sokola papíroví sokolové, kteří se snažili
doplnit živnostenský list sokolským diplomem,
stál před bratrem Tůmou obrovský úkol. Před
50 lety jsme se s ním rozloučili sokolským Nazdar
bratře, bohužel navždy, na ďáblickém hřbitově.
Přimlouvám se za to, aby v letopisech obce byl
za zásluhy o ďáblickou tělovýchovu v sokolském
duchu velkým zlatým písmem zapsán Bratr
Karel Tůma.
Ing. František Hamza
P.S.: Pan Karel Tůma zemřel 16. září 1963.

Info z fotbalového oddílu

Kemp fotbalové školy Individual football school
Pro kluky ve věku 10–17 let začal hned první den ve velkém stylu. Dopolední trénink vedl ligový trenér Martin Pulpit (naposledy trénoval Baník
Ostrava), poslední den kempu si pak s kluky celé dopoledne zatrénoval
Jiří Jarošík, hráč např. londýnské Chelsea nebo Sparty Praha. I když šlo
o I. ročník kempu IFS, vše klaplo na 100% a jsme přesvědčeni, že se
kemp povedl. IFS je výběrová fotbalová škola, kterou založil a provozuje
náš oddíl pro kluky, kteří se chtějí fotbalu intenzivně věnovat.

Soustředění
Letos vyrazilo na soustředění šest
týmů. Mladší dorost a Starší žáci
zvolili středisko Radost cca 7 kilometrů od jihočeské Blatné a Mladší
přípravky, Starší přípravka a Mladší
žáci byli na již osvědčeném místě na
Přimdě u Tachova. Tři kluky z Mladšího dorostu jsem vezl ze soustředění domů, a tak jsem v průběhu
cesty měl dost času zjistit, jak soustředění hodnotí. Dozvěděl jsem se
jen samá pozitiva. Trenérům, kteří si
ze své dovolené vyčlenili jeden
týden na práci s dětmi, moc děkuji.

Granty ve výši 1,7 mil. Kč pro Ďáblice

Letní kemp Veselé míče z Ďáblic
Letošní teploty, které dosahovaly tropických čtyřiceti stupňů, byly náročné
jak pro děti, tak i pro trenéry. Nicméně když končil druhý turnus, tak si již
některé děti samy domlouvaly, že se zase za rok sejdou, což je určitě
dobrá vizitka. Takže „příští rok zase na kempu“!

Zprávy z Ďáblic

Po dobu letních prázdnin řada z nás odpočívala, čerpala
dovolené, ale provoz na našem hřišti ani v klubu se nezastavil.
Hned druhý týden prázdnin začal kemp fotbalové školy Individual football
school. Další dva týdny probíhal již III. ročník příměstského kempu –
Veselé míče z Ďáblic a předposlední, poslední týden v srpnu proběhla
soustředění jednotlivých mládežnických týmů. Celkem jsme tedy v průběhu prázdnin zorganizovali aktivity pro 200 dětí! Konec prázdnin již byl
také ve znamení příprav na fotbalové soutěže, neboť do letošní sezóny
vysílá náš klub 10 týmů! Mimo to máme ještě dva týmy nejmenších –
Fotbalovou školičku a Minipřípravku, kteří ještě nesoutěží. Dále hodně
času a práce se zařizováním přidělených grantů od Magistrátu hl. města
Prahy a od Ministerstva školství a tak toto léto bylo nejen teplotně,
ale i pracovně hodně „horké“.

Grant od Magistrátu hl. města Prahy 1 milion Kč na dokončení finálního
povrchu hřiště s umělým povrchem III. generace již máme na účtu. Grant
na povrch minihřiště U Holců od Ministerstva školství prostřednictví
Fotbalové asociace ve výši cca 700 000 Kč je také schválen. Pro informaci
uvádím, že projekt realizace minihřiště Ďáblice bude realizován jako jeden
z osmi v celé ČR a jediný z Prahy! Získání grantů v letošním roce vnímám
jako ocenění práce, kterou Tělovýchovná jednota za poslední roky
v Ďáblicích udělala. Na získání obou grantů Tělovýchovné jednotě
pomáhal starosta ing. Miloš Růžička.

Den otevřených dveří zase v září
První dvě středy v září 4. a 11. 9. 2013 od 17 hodin opět otevíráme
hřiště a pořádáme nábor nejmenších fotbalistů do fotbalové školičky
2013/2014. Pokud tento termín nestihnete, nic se neděje, můžete přijít
každou středu v průběhu září a října.

Tým Starší přípravky hledá nové hráče, kamarády
K doplnění týmu potřebujeme dva, tři kluky ročníku 2003 a 2004.
Přijď se na nás podívat v pondělí nebo ve středu na hřiště Kokořínská 400
v Ďáblicích! Kontakt: vedoucí týmu Jitka Tomková, tel.: 603 803 635,
jitka-tomkova@seznam.cz

Poděkování
Děkuji společnosti A.S.A. za dar 45 000 Kč na podporu fotbalového
oddílu.
Michal Mošnička – předseda TJ Ďáblice

9

Pozvání

Předsevzetí k zahájení
školního roku
Novoroční předsevzetí je pojem. Předsevzetí k zahájení školního roku
asi ne. Jsem pro, aby se o něm začalo uvažovat. Takto jsem přemýšlela
s ubývajícími dny měsíce srpna. Proč? Podnět mi dal zážitek, který
v sobě nosím již od jarní výstavy bonsají v botanické zahradě v Troji.
Návštěva této zahrady je vždy pro mě povznášejícím aktem. Obzvláště
když jdu obdivovat bonsaje a krásu rozkvetlých rododendronů v japonské zahradě. Už cestou do Troje se ve mně probouzí příjemná energie.
Letos, když jsem z horní bohnické části zahrady sestupovala prudkým
svahem k japonské zahradě, míjela jsem zde několik rodin s malými
dětmi. „Nechoď tam! ... Pojď sem! ... Spadneš! ... Nelez tam! ... Je tam
velká housenka! Sežere tě!“ takto pokřikovali rodiče na své děti. Smršť
těchto vět mě zasáhla během několika málo minut. Moje příjemné naladění se rozplynulo. Cestou mezi květy rododendronů se mi do hlavy
stále vkrádal nepříjemný pocit ze slov, kterými rodiče upozorňovali děti
na nebezpečí svahu. Od té doby jsem si více a více uvědomovala, jak je
potřeba, abychom si my rodiče, my pedagogové uvědomovali, že obsah
i forma naší řeči děti formuje. Jakými větami je spoluvytváříme nebo
postupně negativně manipulujeme?
„Dospěláci“! Mohli bychom se chvíli zastavit, ztišit a hledat nová vyjádření? Pravdivá a dětem srozumitelná? Jestliže chceme pomoci při
vytváření osobnosti dítěte, měli bychom se rovněž snažit stimulovat děti
k poznávání jejich jedinečných osobních kvalit, jejichž rozvinutí je podmínkou pro celkový pozitivní životní pocit a z něj vyplývající úspěšnost
v rodinném i profesním životě.
Tak co, dospěláci, budeme na sobě pracovat, abychom byli lepšími rodiči
a prarodiči? Dáme si předsevzetí?
Milada Stroblová

Kalendář akcí
4. a 11. září od 17 hodin Den otevřených dveří na fotbalovém hřišti
12. září od 18.30 hodin beseda na téma Ďáblice a územní plán –
kudy dál? v sále ZŠ U Parkánu
14. září od 14 hodin Dětské odpoledne plné překvapení
na fotbalovém hřišti
18. září od 18 hodin Veřejné zasedání zastupitelstva v sále ZŠ
U Parkánu
19. září v 16 hodin Nordic walking, sraz před Obecním úřadem
5. října v 7.30 hodin podzimní výlet seniorů

Blahopřání k životnímu jubileu
Dne 17. září 2013 se dožívá 85 let paní Věra Dědečková. Do dalších let
hodně zdraví a spokojenosti přeje rodina Šulcova a Dědečkova.

Cvičení s Leonou
Začínáme cvičit 1. 10. 2013
ÚTERÝ v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8
18–19 hodin ZUMBA (taneční hodina pro začátečníky i pokročilé)
19–20 hodin PCLASS (aerobní zahřátí a posilování)
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STŘEDA v Rehaklubu Legionářů 514, Praha 8
19–20 hodin POWER YOGA
Více info: Mgr. Leona Trejbalová, tel.: 775 107 679, www.aerobic-lea.cz

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

Program na září a říjen
Otevírací doba
Září: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 20–22, čtvrtek 13.30–15.30,
20–22, neděle 14–16 hodin. V pátek 27. 9. 20–22 hodin Noc vědců.
Říjen: pondělí 18–21, středa, čtvrtek 20–22, neděle 14–16 hodin.
V neděli 27. 10. a pondělí 28. 10. zavřeno. Úterý 29. 10. a středa
30. 10. podzimní prázdniny: otevřeno 10–12, 13.30–15.30 hodin.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
16. 9. Ing. Václav Přibáň: Podzimní obloha – souhvězdí,
zajímavé úkazy a objekty.
30. 9. Miroslav Záveský: Island – autem a pěšky po ostrově
(nejzajímavější přírodní lokality).
14. 10. RNDr. Jiří Jiránek, CSc.: Země jako vesmírný terč.
21. 10. Ing. Karel Dohnal: Itálie z letadla jak jste ji ještě neviděli.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí
od 18.30 hodin:
2., 9. a 23. 9. – Sluneční soustava II, Míry a váhy.
7. 10. – Hledání harmonie světa, Nepolapitelný čas.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Září: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20–22, neděle
14–16 hodin. Pondělí 2., 9. a 23. 9. 20–21, pátek 27. 9.
20–22 hodin za jasného počasí.
Říjen: středa, čtvrtek 20–22, neděle 14–16. Pondělí 7. 10.
20–21 hodin za jasného počasí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami,
Venuše – za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc – 9.–21. 9., nejlépe okolo 12. 9.,
od 10 do 22 hodin. Uran – na konci září, v říjnu. Neptun – za dobrých
podmínek po celé září i říjen. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy –
po celé září i říjen. Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů.
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém
počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové
vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické
publikace (pohledy, mapy, knížky aj.).
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu a ve čtvrtek od 19 do 20 hodin mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro
rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování Slunce, Měsíce (11. a 12. 9.),
příp. promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny (záleží na počasí).
ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek v 8.30 a 10.30 hodin pro předem
objednané školní výpravy. Vstupné: 30 Kč, pedagogický doprovod
zdarma. Bližší informace a objednávky na č. 283 910 644.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Úterý 29. a středa 30. 10. otevírací doba 10–12, 13.30–15.30 hodin.
10.15 hodin – Měsíc u krejčího (pohádka),
14.15 hodin – Slunce.
POHÁDKY pro nejmenší
Neděle 15. 9. v 10.15 hodin – Měsíc u krejčího.
Neděle 20. 10. v 10.15 hodin – Africká pohádka.
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce, příp. Venuše.

Středisko křesťanské
pomoci v Praze
Pečovatelská
služba Ďáblice

Jste senior a s přibývajícími roky vám ubývají síly?
Jsou situace nebo činnosti v každodenním životě, na které si už sami netroufáte?
Je vaše zdravotní postižení překážkou při zajišťování základních životních potřeb?
Hledáte profesionální pomoc? Můžeme vám pomoci!
Naši pracovníci vám pomohou zvládat tyto těžkosti v prostředí vašeho domova.
Působíme v oblasti: Ďáblice, Kobylisy, Bohnice, Dolní Chabry, Březiněves, část Libně

Nabízíme podporu a pomoc při:
podávání jídla l zajišťování stravování l oblékání a hygieně
l udržování domácnosti l pohybu v bytě l nákupech a pochůzkách
l doprovodech nebo l dovozech autem k lékaři...

stavebnice a panáãci
se kter˘mi mÛÏete
proÏít bájeãná dobrodruÏství...
Panáãci.cz specialisté na Playmobil
nabízejí vÏdy nûco navíc...

Kontakt
telefon: 283 910 424, mobil: 777 734 178, 777 734 179
Ke Kinu 7, Praha 8-Ďáblice
e-mail: dablice.skp@diakonie.cz, www.skp.diakonie.cz
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