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Zprávy z rady městské části

Zprávy z radnice

73. jednání dne 19. 8. 2013
l Nabídka k odprodeji podílů pozemků paní Blanky Čáslavské.
Rada rozhodla nabídku předat Komisi výstavby a investic s žádostí
o projednání návrhu případného odkupu za symbolickou cenu.
l Žádost o souhlas. Žádost pana Ing. Davida Tomance s provedením
úpravy směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy z OB-B
na OB-C na pozemku p. č. 1646/7, k. ú. Ďáblice bude předložena ZMČ
na zářijovém zasedání.
l Žádost o prodloužení zavírací doby v restauraci Battistova
cihelna. Rada po projednání nesouhlasí s žádostí pana Jana Průši.
l Žádost o snížení nejvyšší povolené rychlosti v ul. Ďáblická
a instalace účinného omezovače rychlosti. Rada rozhodla zaslat
žádost pana MUDr. Tomáše Kneifla na odbor dopravy Prahy 8
s vyjádřením KVI.
l Žádost o rychlou a účinnou pomoc při ochraně soukromého
majetku v Myslivecké ulici. Žádost manželů Plodkových byla
předána panu Ing. Dytrychovi k posouzení .
l Reklamace podlahy v MŠ. RMČ se seznámila se zprávou Ing. Josefa
Dytrycha (TDI) k reklamaci podlahy MŠ Kučerové 532/26 – nástavba
pavilonu E. Podklady k reklamačnímu řízení byly předány AK Balcar
ke kontrole.
l Návrh rozpočtového opatření č. 3 2013. Rada rozpočtové
opatření schválila a předloží ho na nejbližším ZMČ.
l Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Návrh smlouvy na akci „Nákupní středisko Praha-Březiněves spol.
STUDIO AM s.r.o. bude předložen na nejbližším zasedání ZMČ.
l Žádost o povolení výstavy. Rada bere na vědomí informaci
o konání výstavy ZO ČSCH dne 26.–29. 9. 2013.
l Pozvánka na setkání se zástupci městských částí MHMP.
Pan starosta předal pozvánku paní Dohnalové pro Komisi životního
prostředí a dopravy.
l Informace pro zastupitele a veřejnost na webu MČ. Paní Dohnalová opakovaně požádala, aby na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice
byly kromě usnesení rady dostupné i všechny přílohy k usnesením.

74. jednání dne 2. a 9. 9. 2013
l Žádosti o prodloužení nájemních smluv. Rada po projednání schválila prodloužení nájemní smlouvy: na obecní byt č. 16 v ul. Ďáblická 161/8
paní Evě Javůrkové na dobu do 30. 9. 2014; na obecní byt
v ul. U Parkánu 18/9 paní Margitě Houdkové na dobu do 31. 10. 2013; na
nebytové prostory Obecního domu, Ke Kinu 159/7, Mateřskému klubu na
dobu do 31. 5. 2014; na nebytové prostory Obecního domu, Ke Kinu 159/7,
Taneční škole HIT na dobu neurčitou od 26. 9. 2013; změnu doby nájmu
nebytových prostor Obecního domu, Ke Kinu 159/7, paní Tatjaně Dohnalové
na dobu ve středu od 16–17 hodin.
l Cenová nabídka na čištění uličních vpustí. Paní zástupkyně předložila tři nabídky na čištění vpustí. Rada vybrala nabídku firmy PVK, a.s.
ve výši 210 Kč (bez DPH) za jeden kus.
l Žádost o podpis. Rada na základě předložené žádosti souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí k Souhlasu se zřízením sjezdu
z komunikace a Smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení přípojek
a inženýrských sítí pana Ing. Michala Drozda.
l Venkovní posilovna. Pan Janek předložil návrh venkovní posilovny
na hřišti „U Holců“. Rada po projednání schválila návrh smlouvy o dílo
s firmou COLMEX.
l Metropolitní plán Prahy. Rada souhlasí s nabídkou arch. studia
Architekti Headhand s.r.o. za cenu do 30 000 Kč (bez DPH) za studii
1. fáze připomínek: urbanistický charakter městské části – obecná
rozvaha území.

l Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2013. Rada rozpočtové
opatření schválila a předloží ho na nejbližším ZMČ.
l Podnět na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy. Rada projednala
podnět předložený společností SHAGGA, s.r.o. na pořízení změny ÚP SÚ
hl. m. Prahy pro pozemky parc. č. 1026/3, 1026/10–11, 1548/1, 1548/11,
1548/13, 1548/104, 1548/106–109, 1548/112, 1548/117–118,
1548/137, 1548/151–153 v k. ú. Ďáblice a parc. č. 1235/17 v k. ú.
Dolní Chabry a pověřila pana starostu zajištěním prezentace a projednání
projektu „Koňská louka Ďáblice“ na jednání Zastupitelstva MČ i předložením projektu spoluobčanům Ďáblic.
l Demolice restaurace U krále Holce. Rada předala projektovou
dokumentaci Ing. Dytrychovi (TDI), aby připravil výzvu k odstranění stavby.
l Žádost SDH Ďáblice. SDH Ďáblice předložilo radě žádost o umístění
nápisu (Hasiči Ďáblice) na fasádu budovy hasičské zbrojnice. SDH Ďáblice
zajistí a uhradí práce s tímto spojené. Rada po projednání souhlasí
s žádostí.
l Vyhodnocení údržby zeleně. Projednání bodu bylo přeloženo na
následující jednání rady vzhledem k nepřítomnosti sl. Vojtové.
l Oznámení zahájení stavebního řízení. Paní zástupkyně informovala
radní, že proběhne stavební řízení s místním šetřením ve věci „Stavební
úpravy a organizace dopravy příjezdové komunikace k ZŠ U Parkánu“.
RMČ rozhodla objednat dle předložené nabídky aktualizaci dokumentace
pro stavební povolení „Parkoviště u ZŠ U Parkánu 17“ u firmy
Pro-consult, s.r.o. ve výši 11 858 Kč (s DPH).

75. jednání dne 23. 9. 2013
l Návrh na vyřazení PC z majetku MČ. Rada na základě informací
pana tajemníka rozhodla zbylé PC vyřadit, oslovit účastníky počítačového
kurzu pro seniory, zda by někdo neměl o vyřazené PC zájem.
l Pronájem garáže. Na základě vyhlášeného záměru rada schválila
pronájem garáže v ul. Ďáblická 161 panu Tomášovi Kužmovi za cenu
500 Kč/měsíc.
l Výběrové řízení na zimní údržbu komunikací. Rada pověřila RŽP
aktualizovat zadání k výběrovému řízení na zimní údržbu komunikací.
l Výstavba minihřiště „U Holců“. Na základě zpracování projektové
dokumentace byla zpracována výzva k zaslání nabídek na výstavbu
minihřiště.
l Rekonstrukce chodníku ke Hvězdárně. Rada se seznámila
s projektovou dokumentací „Rekonstrukce chodníku ke Hvězdárně“.
l Výkaz prací MP. Rada na základě seznámení se s výkazem prací
Městské policie za červenec a srpen 2013 žádá prověřit její činnost.
Z předložené zprávy vyplývá: podezření z nečinnosti, neznalost terénů.
l Novostavba Obecního domu a radnice MČ Praha-Ďáblice. Rada
přijala informaci o zahájení územního řízení a na základě předběžného jednání s příslušnými úřady souhlasí s objednáním projektové dokumentace ke
stavebnímu řízení v souladu se Smlouvou o zhotovení, projednání a provedení dokumentace a projektu pozemní stavby s architektonickým ateliérem
A.LT Architekti v.o.s.
l Výherní hrací přístroje. Pan Janek předložil návrh na revokaci usnesení
č. 287/13/RMČ. Rada s ní po projednání nesouhlasí.

15. veřejné zasedání zastupitelstva
MČ Praha-Ďáblice konané dne 18. 9. 2013
l Kontrola zápisu ze 14. veřejného zasedání ZMČ. PhDr. Novotný
navrhl doplnění zápisu v bodě č. 5 (Závěrečný účet za rok 2012, rozpočtové
opatření č. 1 a č. 2 na rok 2013) ve větě: ZMČ schválilo dar ve výši 200
000 Kč (pro12/proti 3 – p. Novotný, p. Křížek, p. Smrček) a pověřilo radu
rozhodnutím o výši a konkrétních subjektech, kterým bude dar poskytnut
na konkrétní účel. Výše jmenovaní zastupitelé se zdrželi hlasování z toho
důvodu, že chtěli poskytnout postiženým oblastem dar ve výši 300 000 Kč.
Po požadované úpravě byl zápis schválen.
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návrhů změn s odkazem na výzvu starosty č. I a č. II, které jsou zveřejněny
na úřední desce MČ a informačních tabulích; ing. Dvořák informoval o průběhu akce výstavby minihřiště v areálu U Holců, o tom, že právě probíhají
výběrová řízení na demolici objektu U Holců a na zhotovitele spodní stavby
hřiště.
Ze zápisů zpracovala Hana Macháňová

Počátek příběhu
se špatným koncem?
Jeden z programových bodů veřejného zasedání zastupitelstva Ďáblic dne
18. 9. 2013 byl spor s firmou A.S.A. o vrácení částky v řádu několika
milionů + příslušenství za neoprávněný pronájem pozemků, které v době
uzavření smlouvy nebyly ve správě naší obce, nýbrž patřily jinému vlastníkovi. Právník advokátní kanceláře, který zastupuje Ďáblice u soudu,
potvrdil jednoznačné pochybení na straně obce. Konec příběhu tedy
známe, bude více či méně špatný. Ale jaký byl vlastně začátek? Kdo uzavřel tuto smlouvu, kdo k ní připravil podklady, kdo nese odpovědnost?
Nevím, jaká byla situace před lety, ale dnes si každý může během několika minut ověřit vlastníka pozemku či budovy na Katastrálním úřadu.
A pozornost také budí zvláštní časová shoda, že k vypovězení nájmu
došlo ve chvíli výměny vedení radnice a že právě tehdy si najednou právník firmy A.S.A. uvědomil (asi měl nějaké vnuknutí z vyšší vůle), že by ta
smlouva s Ďáblicemi mohla být neplatná. Také mě velmi překvapila
reakce-nereakce zastupitelů, např. paní Mgr. Bouzkové, že nemá cenu se
zabývat tím, co bylo, či pana PhDr. Novotného, že když obec utratila, co jí
nepatřilo, tak to vlastně jen vrátí. Druhá otázka je, jak účelně byly tyto
peníze použity, díky neoprávněně vyššímu rozpočtu obce třeba i na
odměny vedení obce? Ale to se už asi nedozvíme. A jak to ovlivní rozpočet obce v příštích letech, čeho se budeme muset vzdát? Veřejná diskuse
byla odložena na závěr zasedání, kterého se mnozí z důvodu pokročilého
času nedočkali. Na tyto otázky bych ráda slyšela odpověď od zástupců
naší obce.
Jana Ouředníčková

Zprávy z Ďáblic

l Volný mikrofon. Paní Beranová pozvala všechny přítomné na výstavu
chovatelů drobného zvířectva.
l Pan Mošnička informoval o článku o práci TJ Ďáblice v časopise
Pražský fotbalový speciál, a dále se vyjádřil k výborné spolupráci
se Základní školou v Ďáblicích a s pí ředitelkou Horáčkovou.
l Žaloba společnosti A.S.A., spol. s r.o. o zaplacení 6 179 650 Kč
s příslušenstvím pro bezdůvodné obohacení ze strany Městské
části – zpráva o aktuálním stavu věci. JUDr. Pecha, zástupce AK
Vyskočil, Krošlák a spol., který zastupuje MČ Praha-Ďáblice v soudním
sporu, podal zastupitelům informace o probíhajícím soudním řízení se společností A.S.A., spol. s r.o., které je vedeno od roku 2011. V rámci diskuze
k tomuto bodu vystoupila paní Ševčíková s vyjádřením společnosti A.S.A.,
spol. s r.o. a s vyjádřením právního zástupce společnosti A.S.A., spol. s r.o.
pana JUDr. Vrchlabského k této situaci. Na základě všech těchto předložených informací zastupitelé požadují od JUDr. Pechy písemnou zprávu
s výstižně popsanou situací a návrhy řešení (smír x soud), která bude
zastupitelům zaslána do jednoho měsíce.
l Podnět na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy. Pan starosta seznámil přítomné s návrhem společnosti SHAGGA, s.r.o. na pořízení změny ÚP
SÚ hl. m. Prahy pro pozemky p. č. 1026/3, 1026/10-11, 1548/1, 1548/11,
1548/13, 1548/104, 1548/106-109, 1548/112, 1548/117-118, 1548/137,
1548/151-153 v k. ú. Ďáblice a p. č. 1235/17 v k. ú. Dolní Chabry. Případná
změna ÚP by se týkala pouze tohoto konkrétního záměru. Následovala
prezentace zástupců společnosti SHAGGA, s.r.o., při kterém byl přítomným
představen projekt Koňská louka Ďáblice. Zastupitelé po projednání podnět
schválili počtem hlasů: pro – 11, zdržel se – 4.
l Vyjasnění vlastnických vztahů k pozemkům v k. ú. Ďáblice.
Pan starosta informoval o žádosti společnosti SHAGGA, s.r.o., která byla
předložena na základě vyhlášeného záměru. Zastupitelé na základě projednávání tohoto bodu přijali protinávrh: odložení hlasování o usnesení
na další jednání zastupitelstva.
l Návrh smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha-Ďáblice a společností EuroMart RI, s.r.o.. Zastupitelstvo jednomyslně schválilo uzavřít
smlouvu o spolupráci, ve které se MČ Praha-Ďáblice jako účastník řízení
zavazuje poskytnout souhlasné stanovisko k žádosti o projednání v územním řízení a stavebním rozhodnutí stavby „Nákupní středisko Březiněves“
na pozemcích parc. č. 1612/8–9, 1612/15–16 vše k. ú. Ďáblice a MČ
souhlasí s přijetím finančního daru v celkové výši 200 000 Kč.
l Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2013 a informace o poskytnutých darech „po povodni 2013. Ing. Křížek seznámil zastupitele
s rozpočtovým opatřením č. 3 za rok 2013 a také informoval přítomné
o rozdělení darů obcím postižených povodněmi, bez navýšení objemu
příjmů a výdajů.
l Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2013. Ing. Křížek dále seznámil
zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 4 za rok 2013. Zastupitelé
po projednání schválili tento návrh k rozpočtu MČ na rok 2013, v objemu
zvýšení příjmů i výdajů o 1 196 400 Kč na základě změny dotačních
vztahů (bez nároku na financování).
l Revokace usnesení k odkupu pozemku pro vybudování zázemí
tréninkového hřiště ve sportovním areálu TJ Ďáblice – oddíl fotbalu. Zastupitelé po projednání revokovali usnesení č. 100/13/ZMČ ze dne
3. 4. 2013 a schválili koupi pozemku parc. č. 1729/527 o výměře 3591 m2,
který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 1729/70 v k. ú. Ďáblice, ve společném vlastnictví pana Ing. Otakara Srba, pana Martina Steyskala, paní
Jany Steyskalové a paní Moniky Zelené, za cenu stanovenou dohodou
v celkové výši 2 843 252 Kč.
l Žádost o souhlas pana Ing. Davida Tomance. Zastupitelstvo schválilo návrh úpravy ÚP SÚ HMP z OB-B na OB-C (kód míry využití území)
na pozemních parc. č. 1646/7 k. ú. Ďáblice a dokumentace pro úpravu
územního plánu.
l Personální doplnění KV. Pan Novotný navrhl jako člena kontrolního
výboru pana Ing. arch. Marka Krčila. Zastupitelé jej po projednání zvolili
za člena Kontrolního výboru.
l Informace starosty a zastupitelů:
paní zástupkyně informovala o probíhajícím jednání se společností OMV
Česká republika, s.r.o.; paní zástupkyně informovala o tom, že RMČ dala
souhlas s výjimečně přípustnou funkční plochou stavby „Nákupní středisko
Březiněves“; pan starosta informoval o probíhajících přípravách nového
územního plánu (Metropolitní plán Prahy) a vyzval přítomné k podávání

Kontejnery v obci
Velkoobjemové kontejnery (dále jen VOK) na objemný odpad budou
přistaveny 19.–20. října a 23.–24. listopadu 2013.
VOK budou přistaveny v lokalitách Koníčkovo náměstí, v ulici Legionářů,
v ulici Na Terase, v ulici Květnová (v zálivu komunikace před č.p. 448)
a v ulici Na Blatech.
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např.:
nábytek • sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.) • koberce, podlahové
PVC • umyvadla a záchodové mísy. VOK nelze využít pro odkládání
jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než
objemného, jako je např.: směsný komunální odpad • nebezpečné
složky komunálního odpadu (baterie a akumulátory, barvy, chemikálie)
• bioodpad • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize,
monitory, počítače, telefony apod.) • stavební suť • pneumatiky.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
proběhne 29. října 2013.
Svozové vozidlo bude přistaveno v těchto lokalitách a časech:
16.30–16.50 křižovatka ul. Hřenská – Květnová;
17.00–17.20 křižovatka ulic Šenovská – U Spojů;
17.30–17.50 ulice U Prefy;
18.00–18.20 křižovatka ul. Kostelecká – Legionářů.
Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou
obsluze svozových vozidel odevzdat zdarma tyto odpady: baterie, akumulátory • nádobky od sprejů • mazací oleje a tuky (ne potravinářské)
• ředidla a barvy • léky a teploměry • kyseliny a hydroxidy • lepidla
a pryskyřice • detergenty (odmašťovací přípravky) • fotochemikálie
• pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování
plísní) • zářivky a výbojky.
Kateřina Vojtová, referát životního prostředí MČ
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Anketa mezi zastupiteli
Redakce se čtenářům předem omlouvá, ale jazykovou či stylistickou
nedostatečnost odpovědí zastupitelů nebude nijak napravovat ani je již
nenutí k zodpovězení otázky.
Redakční rada Ďáblického zpravodaje

Zprávy z Ďáblic

Zastupitelstvo 18. září poměrem hlasů 11:4 schválilo, že
podpoří k dalšímu projednávání na Magistrátu hl. m. Prahy
projekt Koňská louka Ďáblice, o které jsme čtenáře zpravodaje
podrobně informovali v zářijovém čísle. Jaký je Váš osobní
názor na projekt Koňská louka Ďáblice? V čem vidíte
jeho přínos či nedostatek?
Ing. Tomáš Dvořák – radní a zastupitel (Starostové a nezávislí)
Osobně jsem zastáncem realizace tohoto projektu. Pokud nemají zůstat
Ďáblice zakonzervované ve svém rozvoji, považuji tento směr vývoje ze
velmi přínosný pro celou naši městskou část. Svým způsobem se jedná
o projekt celopražského významu. Je to příležitost k tomu, aby Ďáblice
vstoupily do podvědomí Pražanů i jinak, než jako místo se skládkou.
Kdo bude chtít, jistě si své zápory spojené se vznikem tohoto projektu
najde, ale v mých očích klady a přínosy natolik převyšují negativa, že
bychom, podle mého názoru, měli tento projekt maximálně podporovat.
Zároveň bych chtěl poděkovat zástupci investora za vzorně zpracované
a předvedené prezentace, kdy každý, kdo chtěl, se mohl velmi podrobně
seznámit s celou koncepcí a jednotlivými detaily projektu.
Zdeňka Fišmistrová – radní a zástupce starosty
(Ďáblice občanům)
Projekt Koňská louka se mi moc líbí, zapadá do navrženého území jako
přirozené zakončení výstavby, čímž dojde k přirozenému propojení obce
s přírodou.
Výstavbou tohoto areálu dojde ke zkvalitnění života občanů a jejím propojením s přírodou. Přínosem pro naše občany bude možnost uplatnění léčivých účinků koní pro nemocné a handicapované lidi, možnost poúrazové
terapie a rehabilitace občanů.
Ing. Pavel Niebauer – zastupitel (Vaše volba – Ďáblice!)
Níže uvedu několik důvodů, které mě vedly ke zvednutí ruky na posledním
veřejném zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice na změnu územního
plánu, umožňující realizaci projektu Koňská louka:
1) na veřejné prezentaci tohoto projektu, za hojné účasti ďáblické veřejnosti, jsem nezaznamenal výslovně negativní postoj veřejnosti k tomuto
záměru;
2) domnívám se, že se jedná o velmi dobrý podnikatelský záměr, u něhož
převažují pozitiva nad negativy;
3) do budoucna by se mohlo jednat o novou „dominantu“ naší městské
části.
Nedostatek, který u tohoto projektu vidím, a to byl i důvod proč jsem na
zastupitelstvu nesouhlasil s okamžitým majetkoprávním vypořádáním (prodej resp.směna) pozemků MČ Praha-Ďáblice se spol. Shagga s.r.o., je nejistota realizace projektu v celém prezentovaném rozsahu, resp. realizace
pouze části týkající se nové výstavby RD v severovýchodním okraji dotčeného území. Přestože má městská část jistě možnosti ovlivňovat výsledný
projekt z pozice účastníka řízení u stavebního úřadu, přesto se domnívám,
že pozice účastníka = spoluvlastníka dotčených pozemků je pro MČ výhodnější. Nejistotu investora ohledně vlastnických vztahů doporučuji řešit
smlouvou o smlouvě budoucí, s odkladem účinnosti až po realizaci projektu
v předem prezentovaném rozsahu. V tomto duchu budu i hlasovat na
příštím veřejném zastupitelstvu, kam byl tento bod přesunut.
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PhDr. Vladimír Novotný – zastupitel (ODS)
Na projekt lze nahlížet z mnoha úhlů a já tímto prezentuji pouze svůj názor.
Na projekt můžeme koukat z pohledu územně plánovacího? Projektem
bude prolomena hranice intravilánu obce Ďáblice a umožní totéž z druhé
strany Dolním Chabrům, čímž dojde ke spojení možná i sloučení obcí.
Umístění takového projektu na území hl.m.Prahy je podle mě nevhodné
a domnívám se, že je daleko vhodnější na klasický venkov.
Výhodnost pro obec? Jeden z majitelů významné části pozemků, které jsou
dnes začleněny do tohoto projektu nabízel v letech 2006–2010 nejprve
20 mil. Kč do rozpočtu MČ Ďáblic a v tomto volebním období dokonce

30 mil. Kč, pokud mu současné vedení obce bude nápomocno stejně tak
nadšeně, jako je nadšené pro Koňskou louku. Vedení obce na jeho nabídku
nijak nereflektovalo a projekt Koňská louka, mimo prezentované údajné
výhodnosti, žádné finanční kompenzace nenabízí. A co víc, ani vedení obce
je ani asi nepožaduje, a tím zůstane obecní kasa chudší.
Důvěryhodnost projektu? Pro mne malá.
Samotná osoba podnikatele p. Vjačka pro mne není záruka dokončení takto
prezentovaného projektu. Nakonec p. Vjaček sám prezentuje tento projekt
jako maximálně možný a kdykoli jej může předělat, změnit, upravit apod.
Vždyť projekt zaštiťuje společnost Shagga spol. s.r.o. se základním jměním
pouhých 200 000 Kč.
Koňskou louka bude oplocena! Každé jiné tvrzení je falešné. Jako důvod
vyvstane požadavek bezpečnosti občanů Ďáblic a nakonec i samotných
koní.
500 stromů nijak významně neochrání lokalitu před západními větry
a mimo to jsem doposud nezaznamenal žádné extrémní problémy s větry.
Spolupráce s ZŠ a MŠ jsou účelové prezentované zřejmě pro jeho snazší
schválení v rámci ZMČ a akceptace veřejností.
Za až demagogický nesmysl považuji tvrzení, že se pro občany Ďáblic se
zvýší bezpečnost přítomností jízdních oddílů Městské a statní Policie ČR.
Již jednu jednotku Policie ČR zde v Ďáblicích máme (MPJ) a jsem svědkem
toho, že se zde vesele krade, a to ve dne, v noci a ani poledne nedrží (tím
myslím, ze strany zlodějů). Skutečná výhodnost této části projektu se nabízí
pouze p. Vjačkovi, který zřejmě plánuje výhodně pronajímat své prostory
těmto institucím.
Zvýší se dopravní zátěž přes Ďáblice. Málo kdo si tuto zátěž dává do souvislosti s informací starosty Dolních Chaber, který sdělil auditoriu přítomných
občanů, že na jeho území se chystá bytová výstavba pro 3 000 lidí, což
znamená minimálně 1 000 aut, které také určitou a nemalou formou zatíží
dopravu v Ďáblicích.
A takto bych mohl pokračovat k jednotlivým bodům prezentované výhodnosti projektu Koňská louka. Co mne také zaráží je to, jak rychle byl projekt
„tlačen“ panem Ing. Růžičkou, neboť v době, kdy byla rada MČ v jiném složení (v měsících 3–6/2013) o tomto projektu na jednání rady MČ, nepadlo
ani slovo. A pro mne osobně, ukáže pouze čas, jestli tento projekt je z hlediska motivačních faktorů pro některé „zainteresované a jeho propagátory“, zcela čistý, nebo není. Výše uvedené indicie u mne osobně vzbuzují
nedůvěru.
RNDr. Martin Smrček – zastupitel
Projekt Koňská louka jako takový považují za skvělý nápad a pokud by byl
realizován v plné míře dle projektu, významně by zatraktivnil celou lokalitu
a Ďáblice vůbec. Nemám obavy o významné zvýšení aut v obci (počítám,
že vzhledem k lokaci bude záměr vést auta jedoucí z centra ze sjezdu
výpadovky v Chabrech, nikoliv přes obec).
Obavy mám ze dvou věcí:
a) projekt bude vyžadovat nejen výraznou vstupní investici, ale hlavně i velkou a trvalou podporu na provoz. Nejsem si jistý, že lze dlouhodobě počítat
s pokrytím všech nákladů ze vstupného, jízdného, pronájmu stájí apod.
Pokud by zdroje vyschly, areál by to významně (negativně) postihlo.
Nebyl by to první případ podobných projektů;
b) obecná obava (opět podložená negativními zkušenostmi nejen z naší
obce) je o to, aby se projekt vůbec dotáhl do svého konce. Aby neskončil
v chvíli, kdy se postaví domy a na Koňskou louku jako jakousi nadstavbu
nezbudou peníze.
Markéta Stránská – zastupitelka (Starostové a nezávislí)
No konečně se lidem s názvem naší obce „Ďáblice“ nevybaví pouze slovo
skládka, ale něco jiného. Naše obec se zviditelní, domnívám se, že jedním
z největších jezdeckých center v Praze a okolí. Pro mnohé pražské rodiny
budou Ďáblice jasnou odpovědí na otázku „Kam se vypravíme na nedělní
procházku?“ – „Co třeba do Ďáblic! Uděláme si piknik, zahrajeme si minigolf a děti si pak mohou zajezdit na ponících.“ Podle mne je projekt
„Koňská louka“ pro obec velkým přínosem. Bude to místo k rekreaci, obec
bude mít důstojné prostory pro konání různých společensko-kulturních akcí,
vznikne tam několik pracovních míst, naše děti si vybudují bližší vztah ke
zvířatům a své si zde najde i dospívající mládež. Zcela jistě je tento projekt
lepší než nové obchodní středisko či výstavba dalších bytových domů,
ale nemohu opomenout ani přítomnost Policie ČR, která sníží kriminalitu
v naší obci.

Ďáblice a nový územní plán –
kudy dál?
Starosta městské části Ing. Miloš Růžička přivítal ve čtvrtek 12. září 2013
v sále základní školy občany na setkání, na kterém společně se svými
hosty, Ing. arch. Miroslavem Šajtarem a Ing. arch. Janem Kaslem, expertem na územní plánování a členem rady ÚRM, představil historii, aktuální
stav a výhledy územního plánování na katastru městské části Ďáblice.
Díky zasvěcenému výkladu doplněnému projekcí nákresů a map mohli
přítomní občané získat celkovou představu o bývalé i současné podobě
městské části. Dozvěděli se rovněž o proměnách, které Ďáblice čekají
v bližší či vzdálenější budoucnosti. Starosta postupně představil jednotlivé
významné stavební záměry, uvedl jejich případná pozitiva či negativa
a vysvětlil, jaké postoje vedení městské části ke konkrétním projektům
zaujímá. Z výkladu i z odpovědí na dotazy občanů bylo zřejmé, že starosta, který je současně radním pro otázky územního plánu, přistupuje
k problematice územního rozvoje Ďáblic s velkou zodpovědností a se
znalostí širších souvislostí.
V zájmu zamezení výrazného zhoršení životního prostředí Ďáblic je důležité, že vedení naší městské části vytrvale upozorňuje na nedostatky
a problematičnost projektů, jako je jižní varianta severního segmentu
pražského silničního okruhu či plány na další rozšiřování skládky Ďáblice.
Kritický postoj městské části k těmto a dalším záměrům, například k projektu paralelní vzletové a přistávací dráhy Letiště Praha či k necitlivému
developerskému projektu tzv. „Ďáblických rezidencí“, jistě souzněl s představami většiny ďáblických občanů. Řada otázek a reakcí přítomných
občanů však vypovídala též o nespokojenosti. Některé obyvatele Ďáblic
například trápí, že vedení městské části nevěnuje dostatečnou pozornost
odhlučnění výpadovky Cínovecká. Jako sporný se ukázal rovněž výhled součást platného územního plánu – podle nějž by Ďáblice a Letňany
v budoucnosti měla propojit nová komunikace. V této otázce se diskutující shodli na tom, že nejpřijatelnějším řešením by byla komunikace se
striktně omezeným místním provozem, určená především pěším a cyklistům. Neblahou zprávou byla také informace o tom, že v budoucnu lze
očekávat tlak developerů na zastavění části pole nad ulicí Hřenská
směrem k hvězdárně.
Samostatným bodem setkání byla informace o projektu „Koňská louka“.
Projekt rozsáhlého jezdeckého centra, které by mělo vyrůst na polích
směrem k Dolním Chabrům, zevrubně představil pan Václav Viaček,
zástupce firmy Shagga s.r.o. Investor, majitel dotčených pozemků a ďáblický občan v jedné osobě, během svého vystoupení opakovaně vyzdvihl
přínosy projektu pro Ďáblice. Pan Viaček pohotově reagoval na vznesené
připomínky a zodpověděl rovněž četné dotazy občanů. Navzdory tomu, že
některé otázky – například záruka volného průchodu areálem centra –

nebyly zcela přesvědčivě vyjasněny, většina přítomných občanů záměr tak,
jak byl představen, uvítala.
Setkání „Ďáblice a nový územní plán – kudy dál?“ nabídlo mnoho důležitých informací a podnětů k zamyšlení. Rada městské části plánuje do
konce roku ještě další setkání s občany nad územním plánem Ďáblic,
na nichž by měl být dostatečný prostor k podrobné diskusi o současné
i budoucí podobě konkrétních ďáblických lokalit.

Výhledy inspirované debatou
o územním plánu. V Ďáblicích se cítím
dobře z mnoha důvodů
Mimo jiné proto, že žiji v obci zřetelně oddělené od okolní městské
zástavby. Tuto přednost naší obce si často připomínám při pohledu
odjinud.
Od Letňan hledím na mírně se zvedající pole zakončená proužkem zeleně
a řadou úhledných domů. Od Březiněvsi se mi přes prameniště Mratínského potoka otevírá výhled na mohutná stavení starobylého křižovnického statku. Od skládky pozoruji, jak zelení zahrad obklopené domy
stoupají k úpatí vrchu Ládví. Při pohledu od Chaber na mne ďáblické
střechy vykukují zpoza horizontu, nad nímž se klene vysoké nebe.
To, co mají všechny výhledy na Ďáblice společné, je prostor rozlehlých
polí. Volný prostor, který patří k Ďáblicím a který je nenahraditelný.

Dušan Andrš

Přijměte, prosím, srdečné pozvání ke II. 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;
● Mratínský potok (hlavní téma), okolí hvězdárny, veřejná prostranství,

cesty v krajině;
● seznámení s aktuálním stavem výstavby v obci a s novými návrhy MČ;
● 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. Jan Cihlář – revitalizace Mratínského potoka, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (ředitel projektové divize)
Ing. arch. Petr Hlaváček, proděkan FA ČVUT, člen Rady ÚRM

17. října 2013 v 18:30 hodin v sále Základní školy, U Parkánu 17
Pořádá a na setkání se těší Rada MČ Praha-Ďáblice
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Ďáblické šlapky
2013

Září ve školní
družině

Je to již osmý rok, co Sdružení ďáblického míče
pořádalo o víkendu 21.–22. září cyklistickou
akci pro děti i dospělé. V sobotu proběhl závod
pro děti, který se konal jako obyčejně v Ďáblickém háji od 14 hod. I když to ze začátku vypadalo, že bude pršet a nikdo kvůli počasí
nedorazí, nakonec se docela rozjasnilo
a závodu se zúčastnilo dvacetšest cyklistů za
velké podpory svých rodičů. Vyhlášení vítězů
proběhlo neobvykle na piknikovém místě, kde
už čekali hasiči s připraveným ohněm a mohli
jsme dopřát dětem i rodičům opečení buřtů za
odměnu a jako příjemné ukončení závodu.
V neděli se konal výlet do Veltrus. Sraz byl na
hřišti u Holců v 10 hodin a dorazilo asi patnáct
cyklistů. Cesta trvala přibližně šest hodin, a kdo
chtěl, mohl využít možnosti jen poloviční cesty
a zpět se svézt vlakem. Většina ale byla statečná a dojela na kole až do Ďáblic.

Máme za sebou první měsíc letošního školního
roku a děti ze školní družiny jsou již plné dojmů
a zážitků. Více než dvě stě přihlášených dětí je
rozděleno do 7 oddělení ŠD a Školního klubu.
Nové dvě paní vychovatelky se ujaly našich
prvňáčků a společně již stačili navštívit všechna
ďáblická hřiště, seznámit děti s nejbližším okolím školy, zabydlet se v přízemní učebně družiny
a také vyrobit spoustu hezkých věcí. Druháci
přenechali dolní družinu mladším a letos budou
trávit čas v podkroví školy. Ještě před začátkem
školního roku všichni vychovatelé společnými
silami tento prostor pro děti vyzdobili hezkými
kresbami na zdi. Zbývající oddělení tráví odpoledne v 1. patře školy. Mají sice k dispozici klasické třídy, ale jsou vybavené spoustou hraček
a společenských her a odpočinkovými zónami.
Celé září bylo věnováno „Jablíčkohraní“.

Karolína Bouzková

Dětské odpoledne
plné překvapení
Protože letos na den dětí lilo jako z konve,
museli organizátoři celou akci odložit na podzimní termín. Na druhý pokus byla vybrána
sobota 14. 9., kdy bylo počasí přímo luxusní.
Nebyl to však tradiční termín, ale ti co dorazili
na fotbalové hřiště SK Ďáblice, se měli opravdu
na co těšit. Kromě sportovních soutěží mohli
navštívit výtvarnou dílničku a odpoledne zpestřilo kouzelnické vystoupení s názvem Profesor
Zlomtužka, kde malé i velké diváky rozesmál
Petr Ocelík. Poté přijela zásahová jednotka
Policie ČR s názornou ukázkou své činnosti.
Policisté velmi zajímavě přiblížili své aktivity
a zodpovídali množství zvídavých dotazů.
V hasičském koutku SDH Ďáblice si malí zvědavci mohli vyzkoušet hasičskou stříkačku
i výzbroj. Třešničkou na závěr byla hasiči vytvořená pěna, která úplně pohltila děti i dospělé.
Každé dítko si kromě mnoha zážitků odneslo
malý dárek a občerstvení od McDonald’s. Děkuji
všem, kteří se na této akci podíleli – členům
sportovní komise MČ Ďáblice, SK Ďáblice, Pionýru, SDH Ďáblice a Policii ČR. Tato akce byla
zářným příkladem, jak mohou společně přispívat ke společenskému dění různé organizace
a spolky, které působí u nás v Ďáblicích.

Markéta Bouzková, sportovní komise

Letní tábor
pionýrského
oddílu Sluníčko
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Mnozí z vás již jistě zaregistrovali, že v Ďáblicích
působí pionýrský oddíl Sluníčko, které momentálně navštěvuje 55 dětí ve věku od 3 do 15 let.
Letos proběhl již druhý letní tábor, který byl tentokrát na rozhraní Doupovských vrchů a Krušných hor v Zásadě u Kadaně. Všech třicet
ďáblických dětí byly spokojených a těší se na
příští letní prázdniny, kdy budou moci znovu
prožívat Cestu za dobrodružstvím, což bylo
motto letošního tábora, kdy děti projely spoustu
zemí na několika světadílech, ochutnaly mezinárodní kuchyni a poznávaly zvyky jednotlivých
zemí, např. v Holandsku tančily ve dřevácích
nebo v Japonsku vyráběly sushi. Soutěžilo se
v týmech, které byly složeny dětmi různého
věku, tak, aby se naučily spolupracovat a pomáhat slabším, poznávat nové věci, a hlavně si užívat prázdnin v kolektivu kamarádů.
Schůzky pionýrského oddílu Sluníčko jsou každé
úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin. Základnu
máme prozatím v Obecní knihovně, kde se

scházíme a podle programu či počasí vyrážíme
do přírody či na hřiště na čerstvý vzduch nebo
zůstáváme v knihovně, kde se učíme malovat,
vyrábíme různé dárečky pro maminky, učíme se
různé techniky nebo si čteme z knížek. Dále
pořádáme různé sportovní a kulturní akce, účastníme se celorepublikových setkání pionýrských
skupin, jezdíme na výlety a soutěžíme s jinými
skupinami o zajímavé ceny pro oddíl, momentálně např. o víkendový zájezd do Tropical Island
v Německu, kdy soutěž je na téma Ekologie –
voda.
Oddíl Sluníčko se přihlásil do projektu 72 hodin
pro Ekologii, což znamená, že 10. 10. 2013
vyrazí celý oddíl na pomoc přírodě v Ďáblickém
háji. Akce bude probíhat za každého počasí,
takže kdo bude mít zájem, může se zúčastnit
spolu s námi. V říjnu pak máme v plánu drakiádu, v listopadu lampionový Svatomartinský
průvod a na prosinec máme naplánovanou
Mikulášskou a Vánoční besídku, účast na projektu ZŠ Vánoční dílny a spoustu dalších aktivit,
ať již v klubovně nebo dle počasí venku.
Pokud máte doma dítko ve věku od 4 do 14 let
a rádi byste se přišli podívat, jak fungujeme, přijďte!
Jaroslava Kučerová

Prvňáčci zdobili jablíčka, druháci vyráběli z jablíček tiskátka na prostírání, starší děti zpracovávaly jablíčkové téma dalšími výtvarnými
technikami. Vše bylo završeno jablečným piknikem. Tímto chceme poděkovat maminkám,
babičkám a všem dalším pekařům, kteří přispěli
k velké ochutnávkové akci. Nejúspěšnější
kuchaři se museli s ostatními podělit o svůj
recept. V závěru měsíce navštívila celá družina
zdarma ďáblickou Výstavu drobného zvířectva,
kde si všechny děti mohly prohlédnout různé
druhy králíků a holubů a na rozloučenou
dostaly od samotných chovatelů malou pozornost.
Tvorbu dětí si můžete prohlédnout na nástěnkách v přízemí nové budovy školy a fotografie
z činnosti jsou umístěny na webových stránkách
školy.
Naši vychovatelé pro tento školní rok připravili
pro děti spoustu zajímavých akcí a už teď se
těšíme na říjnovou návštěvu ZOO, Havelské
posvícení pro děti i rodiče, Drakiádu a návštěvy
Solné jeskyně Ládví.
Vychovatelky ŠD

Školní redaktor
u prvňáčků

Jmenuji se Zsófia Deák a ve školním roce
2013/2014 budu působit v základní škole jako
zahraniční asistentka učitelů v rámci projektu
Comenius. Pocházím z Budapešti, kde jsem
v roce 2011 ukončila magisterské studium programu Anglický jazyk a literatura a učitelství.
Kromě toho jsem také studovala historii umění
a strávila 6 měsíců
v Londýně. Od roku
2011 jsem převážně pracovala s teenagery jako
středoškolský poradce
a vyučovala jsem
dospělé v jazykových
školách.
Asistentský pobyt je
evropskou mobilitou pro
začínající učitele, kteří chtějí učit na základních
a středních školách. Mým úkolem asistentky
v Ďáblicích bude pomáhat učitelům při výuce
i mimo ni. Ráda bych se stala aktivní součástí
školního života a také bych ráda představila
studentům mou kulturu a jazyk – plánuji promítání filmů, poslouchání hudby atd. Velmi se
těším na následující rok v Praze a doufám, že
jako zahraniční asistentka poznám mnoho
žáků, jejich rodičů, učitelů, a také občany Ďáblic
na společných akcích.
Zsófia Deák

Je konec září a našich 63 prvňáčků má za
sebou první měsíc učení. Opět jsem k nim vyrazil a 9 chlapcům a 7 dívkám ve věku 6 a 7 let
jsem položil několik záludných otázek:
Jak se ti ve škole líbí?
Co ses už naučil?
Který předmět se ti nejvíce líbí?
Chodíš do školní družiny a líbí se ti tam?
Sportuješ?
Chodíš na nějaký kroužek ve škole?
A tady jsou jejich odpovědi:
Na 1. otázku většinou odpovídali moc a dobře,
na druhou číslice a písmena. Nejvíc se jim líbí
výtvarná výchova, tělesná výchova a matematika. Všechny oslovené děti chodí do školní družiny a moc se jim tam líbí. Většina dětí sportuje
a také budou navštěvovat sportovní kroužky na
naší škole. Jak je vidět, prvňáčkům se ve škole
daří, tak ať jim to vydrží co nejdéle.

Co nás čeká
a nemine
v hodinách tělocviku
Tělesná výchova, slovo, které pro žáky znamená
odreagování, uvolnění, odpočinek, legraci, ale
pro mnohé také stres z pohybu, špatnou
náladu, ztrátu motivace a lenost. Díky dnešní
uspěchané době ztrácí mnoho dětí zájem
o sportovní vyžití a o sport obecně.
V tělesné výchově na naší škole se snažíme
motivovat děti ke každodennímu pohybu a ukázat jim, jak se dá i zdravě trávit volný čas. Děti
se během výuky seznamují s mnoha netradičními sportovními aktivitami jako je ringo, badminton, frisbee, tchoukball, indiacu, faustball
a jiné. Důraz je také kladen na zdravotní tělesnou výchovu, uvolňovací cvičení a první pomoc.
Pro žáky je v letošním roce připraveno i mnoho
mimoškolních aktivit formou sportovních
kroužků, škol v přírodě, zimního lyžařského
kurzu a letního outdorového kurzu.
Během celého školního roku budou žáci reprezentovat naši školu v mnoha sportovních kláních ve fotbalu, florbalu, vybíjené a basketbalu.
Poprvé se v letošním roce poperou žáci o čest
svojí školy již v sobotu 5. října v běžeckých
závodech seriálu Run Tour na trati 1km. Držíme
všem našim závodníkům palce a přejeme
mnoho sil.
M. Hrbková, učitelka TV

Matěj Vondřich, VII. A

Humanitární sbírka
Ve dnech 4. – 6. 11. 2013 proběhne na naší
škole sbírka materiální pomoci sociálně potřebným pod záštitou Diakonie Broumov. Darovat
můžete letní i zimní oblečení včetně nepoškozené obuvi; lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony; látky (minimálně 1m2 );
domácí potřeby; peří, péřové a vatové přikrývky,
polštáře a deky. Věci musí být zabalené v igelitových pytlích či krabicích, aby se nepoškodily
transportem. Oblečení a další předměty můžete
přinést ve výše uvedených dnech na recepci
školy či do ředitelny školy. Předem velmi děkujeme občanům Ďáblic, kteří se do naší charitativní činnosti zapojí.
Zaměstnanci ZŠ Ďáblice

Posilněni jsme vyrazili na lov razítek. První kontrolu jsme našli bez problémů. Byla totiž
u místní vlakové stanice. Pak už nás terénně
náročná, 9 km dlouhá trasa, vedla neznámými
končinami. Druhé a třetí razítko v Hrusicích
jsme spojili s krátkou svačinou za úderů poledních zvonů. Razítka, lízátko a vědomí, že jsme
již v polovině cesty, povzbudilo všechny účastníky, a tak vyrazili opět slušně ostrým tempem. Nezpomalil nás ani krátký deštík, ani
rozbahněné cesty vedoucí ke čtvrté kontrole na
Pohádkové hranici. Naopak nám řídké bláto
ještě urychlilo chůzi z kopce. Některým přespříliš. Po překonání místního toku po kluzkém
prkně se již na některých sportovcích začaly
projevovat první známky únavy. Tu zahnaly
pečené brambory rozdávané u pátého razítka.

Zprávy z Ďáblic

Základní škola
představuje

Po stopách
kocoura Mikeše
V sobotu 21. září jsme se společně s dětmi
z druhých tříd, jejich rodiči a třídními učitelkami
zúčastnili 10. ročníku turistického pochodu. Vlakem jsme se přemístili do Mnichovic, kde jsme
v místním infocentru získali arch na kontrolní
razítka, mapu a výborné tvarohové buchty.

Štěstí nám opět přálo a my jsme druhý deštík
přečkali srkajíce malinovou limonádu. Párek
v rohlíku u předposlední kontroly už někteří
jedli jen z povinnosti. Na poslední kontrole opět
v Mnichovicích malí účastníci zaslouženě
obdrželi pamětní list a bonbóny do kapsy. Akce
se nám moc líbila a děkujeme třídním učitelkám
za organizaci. Jen příští rok budeme muset
zkusit delší trasu, aby děti ve zpátečním vlaku
alespoň chvíli poseděly.

Za rodiče dětí napsala paní Mácová
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Když mu dovolíme, aby nás v životě vedl, dojdeme naplnění a „naše číše budou přetékat
jeho požehnáním“. – Je žalmem často citovaným, stal se inspirací v hudbě i umění.
Žalmy jsou chvalozpěvy Hospodinu a většina ze
150 žalmů je podle tradice připisována králi
Davidovi. Jde však spíše o ztotožnění skutečného autora s tímto králem. Spolu s evangelii
byly žalmy nejčastěji překládané části Písma do
národních jazyků (u nás nejstarší vpisované překlady v psalteriu ze svatojiřského kláštera před
r. 1300). Žalmy vznikaly mezi lety 1440–600
př. Kristu.
Renata Wesleyová,
farářka sboru Církve čs. husitské v Ďáblicích

Žalm 23

Zprávy z Ďáblic

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,
vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své
jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se
bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje
berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl
před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš,
kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého
žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do
nejdelších časů. (Ž 23)
V žalmu je vyjádřena důvěra, že Hospodin nám
poskytuje prostřednictvím stvoření vše, co
potřebujeme. Je naším ochráncem a pastýřem.

Žaltář Heřmana Duryňského z r. 1211 s vyobrazením krále Přemysla Otakara I. a Konstancie

Opět cvičíme tai chi! Taoistické tai chi,
Pravidelné cvičení taoistického tai chi se koná
cvičení pro každý věk
každé úterý od 17 do 18 hodin v sále
v suterénu Obecního domu, Ke kinu 7. Zveme
zejména seniory, ale i všechny ostatní zájemce
o cvičení. S sebou si přineste pohodlné oblečení, sportovní obuv a pití. Účastnícký poplatek
pro ďáblické seniory je 20 Kč za jednu lekci,
ostatní se domluví na místě s paní instruktorkou Veronikou Šmejdovou. Více informací na
tel. č. 728 227 384 nebo e-mailem:
socialni.komise@dablice.cz.

Pozvánka
na předvánoční
setkání seniorů
Sociální komise MČ Praha-Ďáblice srdečně zve
všechny ďáblické seniory nad 70 let k tradičnímu předvánočnímu setkání se zpěvem, harmonikou a cukrovím. Těšíme se na vás tentokrát
v pátek 22. listopadu od 15 do 18 hodin
v jídelně základní školy, U Parkánu 17.
Zájemce o toto generační setkání prosíme, aby
vyplněnou přihlášku odstřihli a do 22. října
doručili do podatelny úřadu naší městské části,
Květnová 52 nebo do Obecní knihovny,
Osinalická 30.
Ti, kteří potřebují dovézt autem, se mohou
domluvit s paní Kacovskou z Diakonie
tel. č. 283 910 424 nebo 777 734 178.

Každý z nás je schopen si uchovat zdraví, pokud
o něj pečuje. Jednou z takových cest může být
i taoistické tai chi, staré čínské cvičení vycházející ze stoosmi prvkové sestavy stylu Yang.
Zakladatel této sestavy, Mistr Moy Lin-Shin,
spojil do taoistického tai chi podstatu technik
taoistické vnitřní kultivace, která se snaží
o obnovu fyzického i duševního zdraví.
Charakteristickým znakem taoistického tai chi je
protažení a rotace v každém pohybu. Při
důsledném praktikování dochází k obnovení
správné cirkulace, flexibility a k uvolnění napětí,
a tím toto cvičení pomáhá obnovit zdraví a udržovat správnou funkci všech tělesných systémů,
orgánů a tkání. Z lékařských studií, které provedli zdravotní poradci a konzultanti Sdružení
taoistického tai chi, byly získány a zdokumentovány poznatky o následujících zdravotních účincích: tai chi je mírné, kardiovaskulární systém
posilující cvičení, které má také významný efekt
na funkci plic, může příznivě ovlivnit obsah
krevních tuků, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že cvičení může napomáhat prevenci arteriosklerózy, je jedním z mála cvičení, které je
vhodné téměř pro každého bez ohledu na jeho
kondici – může být dokonce prováděno i vsedě
na židli nebo na posteli. Bylo také zjištěno, že
může zlepšit každodenní aktivity lidí trpících
revmatickou artritidou, osteoartritidou, Parkinsonovou nemocí, roztroušenou sklerózou aj.

Taoistické tai chi pomáhá regulovat
a stimulovat imunitní systém,
pomáhá uchovat správné držení
těla a předcházet degeneraci
páteře, je to zátěžové cvičení, které může mít
příznivý účinek na v prevenci řídnutí kostí
a zachování jejich pevnosti a v neposlední řadě
je hodnoceno jako velmi efektivní cvičení k rozvíjení rovnováhy a stability, což vede k prevenci
pádů, zejména u lidí v pokročilejším věku.
Sdružení taoistického tai chi je součástí mezinárodní organizace, která sdružuje téměř 40 000
lidí na více než 500 místech světa. Všichni
instruktoři působí jako dobrovolníci a svou
akreditaci si obnovují na pravidelných mezinárodních workshopech vedených zahraničními
instruktory. Sdružení taoistického tai chi v České
republice má sídlo v Haštalské 11, v Praze 1,
kde nás můžete navštívit v našich pravidelných
skupinách. Bližší informace můžete získat také
na našich webových stránkách
www.taoist.cz nebo na tel. č. 604 644 582.

Veronika Šmejdová,
instruktorka taoistického tai chi v Ďáblicích

✁ Zde odstřihněte
Mám/e zájem zúčastnit se setkání
seniorů dne 22. 11. 2013
jméno a přijmení:

manžel/manželka:
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adresa:

PS Rozmarýn oddíl Sluníčko, SK Ďáblice
a Základní škola a Mateřská škola zvou
všechny děti a rodiče na

ďáblickou drakiádu
v sobotu 19. října 2013 od 15 hodin
na fotbalovém hřišti SK Ďáblice.
Přijďte předvést svého draka!
Čeká na vás spousta zábavy!
P.S.: Letos určitě foukat bude!!!

Pozdrav „Nazdar bratře“ byl i běžným oslovením mezi cvičenci, členy
Sokola, takže od útlého dětství jsme byli vedeni jako rovnocenní členové
širokého kolektivu a naprosto přirozené nám bylo, že naše družstvo mrňat
vedli při cvičení starší bratři, které jsme se snažili napodobovat, jak nejlépe jsme uměli, přestože to většinou byli starší žáci, ale pro nás bratři.
Dnes jsou to většinou dědové s osmým křížkem na zádech, například
Adolf Bednář, Vladimír Červený a Josef Pros, ale pro nás dodnes zůstali
Ádou, Mirkem a Pepou.
Je mi pouze 70 let, takže jsem schopen zavzpomínat pouze na poválečné
období. Pocházím ale z rodu, který v obci žije již více než 200 let, proto se
pokusím navázat vzpomínkami mého dědy a mých rodičů tak, jak jsem si
je uchoval z vyprávění. Domnívám se, že moje vzpomínky budou alespoň
malým přínosem, protože můj děda byl dlouhá léta nejen Sokolem, ale
také cvičitelem, a hlavně on mě v mých 4 letech poslal do sokolovny.
Moje matka byla mladší vnučkou Františka Vorlíčka, rolníka, jehož rodina
žila v malém domku Na Štamberku, kde její děda hospodařil a babička
prodávala hlavně kozí a ovčí mléko a sýry z něj. Zhruba před 150 lety se
Vorlíčkovi rozhodli přestěhovat se na hlavní ulici obce, dnešní Ďáblickou,
která dávala lepší možnost přímého prodeje projíždějícím obchodníkům
na pražské trhy. Koupili starší přízemní selský domek popisné číslo 65
a roku 1865 ho začali dostavovat na modernější zemědělskou usedlost.
Toto odbočení považuji za nutné pro osvětlení vazeb na Sokol v obci.
Směrem ku Praze Vorlíčkovi sousedili s řeznictvím pana Turka a hned
vedle byla Srchova hospoda, s lokálem a výčepem v přízemí a společenským sálem v patře. Tam také bylo první sídlo Sokola v Ďáblicích. Proto se
ještě dlouho po postavení nynější restaurace Na růžku v době první republiky s moderní sokolovnou nazývala hospoda U Srchů restaurace
Stará sokolovna.

Tělovýchovná organizace Sokol již od svého založení prosazovala jednotu
rozvoje těla a ducha, a proto je zcela logické, že v sokolovnách se nejen
sportovalo, ale také se v nich konaly společenské zábavy, hrálo divadlo
a řada dalších akcí nejen místního charakteru.
Nevím, kdy přesně sokolovna U Srchů vznikla, ale podle vyprávění rodičů,
a hlavně prarodičů, se domnívám, že to mohlo být mezi lety 1870–1880,
protože dědův starší bratr Josef již jako žáček chodil cvičit do Sokola a on
se narodil v roce 1882, a to již byla sokolovna v plném provozu.
Můj děda Karel byl o 9 let mladší, ale zemřel, když mi bylo 8 let, proto
některé vzpomínky jsou spíše z paměti mých rodičů.
Sokolovna byla v 1. patře. Na východní straně byla malá zastřešená
terasa, v níž bylo ukládáno tělocvičné nářadí a náčiní a se zahradou
hospody spojena otevřeným schodištěm.
Zahrada byla osázena kaštany, poskytujícími příjemné prostředí hostům,
uprostřed dřevěný altán s tanečním parketem, podél severní zdi, oddělující řeznictví Turkových, byl zastřešený kuželník. Mezi sálem a kuželníkem
stála konstrukce pro zavěšení šplhadel nebo kruhů pro gymnastiku, bylo
tam i pískové doskočiště pro atletiku a vržiště pro koulaře. Vybavení sokoloven bývalo skromné. Základním vybavením bylo gymnastické nářadí,
bradla, hrazda, koza, kůň, pevný odrazový můstek a činky jedno a dvouruční, pevné, později i přidávací, boxerský pytel nebo hruška, zápasnická
žíněnka a jiné tehdy používané pomůcky. K unikátnímu, a dnes již téměř
neznámému tělocvičnému vybavení, patřila kolovadla, tehdy oblíbené
zařízení, obzvláště mezi mládeží. Moje matka mně vyprávěla, jak ráda na

nich cvičila právě ve Staré sokolovně U Srchů. Protože se narodila v roce
1920 a v uváděných zážitcích vystupovaly i společné příhody s její o pět
let starší sestrou, lze předpokládat, že kolovadla ve Staré sokolovně asi
sloužila po 1. světové válce až do doby stěhování Sokola do nové sokolovny v hotelu Veselý, dnešní restaurace Na růžku.
Co to vlastně kolovadla byla? V podstatě se jednalo o jakýsi kolotoč,
zavěšený pod stropem sálu na laně. Ten byl kladkou ručně spouštěn do
požadované výšky. Na něj se zavěšovalo další náčiní, nejčastěji hrazdičky.
Závěsů bývalo 6–8, takže cvičilo společně více dětí najednou.
Tím jsem ale přeskočil velkou část historie Sokola v Ďáblicích. Musím se
proto vrátit do svého dětství. Když jsem začal chodit do školy a povýšil
jsem mezi mladší žáky, nešlo mi do hlavy dědovo vyprávění o tom, jak on,
jako malý kluk, zhruba v mých letech, žadonil na svém tatínkovi, aby
mohl chodit se svým starším bratrem Pepou cvičit tam, kam chodí on.
Nějak jsem si neuměl dědu představit jako malého kluka. Z toho ale
plyne, že můj praděd František Vorlíček byl při zrodu Sokola v Ďáblicích,
kam přivedl oba své syny, staršího Josefa i mladšího Karla, mého dědu.
Bratři Vorlíčkové tak začali žít v sokolské rodině, a ta se na nich projevila
v celém jejich dalším životě.
Starší Josef odešel studovat reálné gymnázium do Karlína a domů se vracel pouze na neděli. Po maturitě studoval na technice v Praze, kterou
absolvoval ještě za Rakouska. Dva bratři, ale každý jiný. Staršího Pepu
zcela pohltilo studium, ale u mladšího Karla zvítězila jeho selská krev
a plně se věnoval hospodářství svého otce. Oba však dále aktivně působili
v Sokole, kde byla i myšlenka slovanské vzájemnosti převažující nad císařskou ponížeností trnem v oku mocipánům. Když vypukla 1. světová válka,
byla sokolská legitimace automaticky povolávacím rozkazem k jednotkám
s největšími bojovými ztrátami. Josef povýšil do důstojnické hodnosti
a putoval na východní frontu. Karel, přestože vedl rodinné hospodářství,
byl odvelen jako ženista na italskou frontu. Oba bratři Vorlíčkové se tak
definitivně rozešli. Josef se s Karlem rozloučil krátce slovy: až přestanou
chodit dopisy, nemějte o mne strach, císař pán mi může být ukradený.
Spolu s dalšími sokoly jednotky pak opustili císaře pána a přešli na druhou stranu fronty.
Mladší Karel, můj děda, prošel válkou s několika zraněními, poslední mu
léčili 3 měsíce před kapitulací Rakouska ve vojenské nemocnici v Pardubicích. Tam ho ošetřoval lékař, také sokol, a ten mu léčení protáhl až do
konce války, kdy se vrátil k manželce, tříleté dceři a oběma rodičům. Starší
bratr Josef si v Rusku našel ženu – lékařku a po válce u ní zůstal.
Tady po něm zůstal pouze diplom a index z pražské techniky. Po 2. světové válce se chtěl vrátit, ale jeho dcera se vdala, a tak dožil svůj život
v Kyjevě.
Bratři Vorlíčkové tak jako 2. generace sokolského rodu završili tradici. Oba
měli jako potomky pouze dcery. Děda Karel po skončení 2. světové války
po obnovenení Sokola, byl odměněn pamětním diplomem za svou cvičitelskou práci, takže je pochopitelná jeho snaha o mé zapojení do sokolského kolektivu, protože jsem přenášel sokolskou tradici do čtvrté
generace, a na to mohl být právem hrdý.
Stará sokolovna skončila jako tělocvična svou funkci, ale sloužila dál
ďáblickému ochotnickému divadlu, loutkovému divadlu, po válce i mládežnické organizaci a po demolici té části, kde byla hospoda, slouží sál
Staré sokolovny dodnes středisku památkářů.
Ing. František Hamza

Zprávy z Ďáblic

Nazdar bratře (2. část)
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Kalendář akcí

Hvězdárna Ďáblice

17. října od 18.30 hod. Ďáblice a územní plán – ZŠ U Parkánu 17

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

19. října od 15 hod. Drakiáda – fotbalové hřiště SK Ďáblice

Program na říjen a listopad

31. října od 16 hod. Nordic walking s instruktorkou – sraz
před úřadem MČ, Květnová 52

Otevírací doba
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 – 10–12, 13.30–15.30 hodin.
Listopad: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21,
čtvrtek 13.30 –15.30, 19–21, neděle 14–16 hodin.

12. listopadu od 15 do 18.30 hod. Burza knih – ZŠ U Parkánu 17
22. listopadu od 15 do 18 hod. Předvánoční setkání seniorů –
jídelna ZŠ U Parkánu 17
30. listopadu od 20 hod. Mikulášská tancovačka – ZŠ U Parkánu 17

Pozvání

Novinky v knihovně
Vážení čtenáři, skončil čas prázdnin a dovolených, začal nám podzim,
sychravé a nevlídné počasí a je tedy nejvhodnější doba sáhnout po
knížce.
Novinek pro měsíc září je mnoho, stálí čtenáři vědí, kde je najít a vy, kteří
k nám ještě nechodíte, se můžete na kompletní nabídku knih podívat na
adrese www.dablice.knihovna.cz v záložce online katalog. Ve spolupráci s pionýrským oddílem Sluníčko opět plánujeme každé první úterý
v měsíci od 17 do 18 hodin čtení pro děti. Vítáni budou všichni, nejenom
malí čtenáři.
Lucka Zemanová

Cvičení s Leonou
Začali jsme cvičit 1. 10. 2013
ÚTERÝ 18.30-20.00 hod., ZŠ U Parkánu 17, Praha 8-Ďáblice.
Cvičíme 60 min. zumby a 30 min. posilování.
Můžete cvičit celých 90 min. nebo pouze 60 min. ZUMBY a nebo 30 min.
ZUMBY a 30 min. posilování.
Zvolte si Vaši lekci!!!
CENA: 85 Kč / 60min., 125 Kč / 90 min.
Středisko křesťanské
pomoci v Praze
Pečovatelská
služba Ďáblice

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
14. 10. RNDr. Jiří Jiránek, CSc.: Země jako vesmírný terč.
21. 10. Ing. Karel Dohnal: Itálie z letadla jak jste ji ještě neviděli.
11. 11. RNDr. Aleš Krejčí: Iránské hory a pouště
25. 11. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.: Maximum sluneční aktivity:
bylo, je nebo bude?
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí
od 18.30 hodin:
7. 10. Hledání harmonie světa, Nepolapitelný čas.
4. a 18. 11. Země, náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Říjen: středa, čtvrtek 20–22, neděle 14–16.
Pondělí 7. 10. 20–21 hodin za jasného počasí.
Listopad: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19–21,
neděle 14–16. Pondělí 4. a 18. 11. 20–21 hodin za jasného počasí.
Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami,
Venuše – za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc – od 10. do 22. 10., od 7. 11. do 21. 11., nejlépe
okolo 10. 11. Uran, Neptun – za dobrých podmínek. Dvojhvězdy,
vícenásobné soustavy – po celý říjen i listopad. Hvězdokupy,
mlhoviny, 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 (říjen), od 18 do 19 hodin
Jste senior a s přibývajícími roky vám ubývají síly?
(listopad) mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny
Jsou situace nebo činnosti v každodenním životě, na které si už sami netroufáte?
návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Je vaše zdravotní postižení překážkou při zajišťování základních životních potřeb? Program: pozorování oblohy, příp. promítání filmů spojené s prohlídkou
Hledáte profesionální pomoc? Můžeme vám pomoci!
přístrojového vybavení hvězdárny (záleží na počasí).
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...
Na základě opakovaného zájmu občanů rozšiřuje Pečovatelská služba
Ďáblice od října 2013 provozní dobu i na víkendy a svátky. Zájemci se
mohou o ni přihlásit na kontaktech uvedených u této služby.
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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ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek v 8.30 a 10.30 hodin pro předem
objednané školní výpravy. Vstupné: 30 Kč, pedagog. 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.
Za jasného počasí doplněno pozorováním Slunce, příp. Venuše.
POHÁDKY pro nejmenší
Neděle 20. 10. v 10.15 hodin – Africká pohádka.
Neděle 17. 11. v 10.15 hodin – O spanilé Jitřence
a tajuplné Večernici.
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce.
VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
40 Kč, filmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři
(od 65 let) 50 Kč.

202 Kokořínská – Černý most

103 Ládví – Kokořínská

202 Černý most – Kokořínská

Jízdní řády

103 Kokořínská – Ládví

368 Kokořínská – Ládví / Ládví – Kokořínská
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Plavání kojenců,
batolat
a předškoláků
v Ďáblicích
Zveme vás do Rehaklubu –
centra pro celou rodinu
Nabízíme:









plavání dětí od 6 (případně 4) měsíců cvičení pro děti do 3 let
zumbu pro děti 5-9 let pilates power jógu piloxing aqua aerobic
saunování pro celou rodinu pronájem na dětské oslavy.

 











 















 








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.




V naší recepci si můžete odpočinout u drobného občerstvení.
K dopoledním hodinám cvičení nabízíme hlídání.
Můžete se těšit na komplexní péči v novém středisku.








Telefon: 266 311 800, 602 603 370, e-mail: info@rehaklub.cz, www.rehaklub.cz

