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Zprávy z rady městské části

76. jednání dne 30. 9. 2013

l Žádost o souhlas. Rada po projednání souhlasí s pořádáním akce
„Vodácký přespolní běh v Ďáblickém háji“ dne 17. 11. 2013 na základě
žádosti oddílu vodního slalomu VŠTJ Technika Praha.
l Dodatek č. 6. Rada schválila dodatek č. 6 k licenční smlouvě 
se spol. Gepro, spol. s r.o..
l Smlouva o výpůjčce techniky. Rada schválila smlouvu o výpůjčce
hasičské techniky SH ČMS SDH Ďáblice na dobu neurčitou.
l Cenová nabídka na opravu bytu. Rada byla seznámena s cenovou
nabídkou na opravu obecního bytu v ul. Legionářů 88/51 (nájemník
p. Karel Batelka) od firmy Pražská energetika, a.s. Rada s nabídkou 
souhlasí za předpokladu, že zahrnuje opravu i okolních bytů.
l Dodatek č. 1. Rada schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
s panem Ing. Tomášem Kužmou, který upravuje celkovou výměru bytu.
l Rozpočtové opatření č. 5. Rada schválila návrh rozpočtového opa-
tření č. 5 k rozpočtu MČ na rok 2013 a doplnila jej o převod prostředků
ve výši 60 000 Kč na opravu radarů z investiční kapitoly dopravy – 
přechody.
l Oprava poškozených komunikací a chodníků. Paní zástupkyně
informovala o kontrole komunikací a chodníků v Ďáblicích a o rozsahu
poškození. Byly osloveny 3 firmy, cenovou nabídku předložila pouze 
firma DePa s.r.o. Rada souhlasí s objednáním oprav.
l Žádost o výpověď nájemní smlouvy. Rada pro projednání souhlasí
s výpovědí smlouvy ze dne 22. 6. 2012 uzavřenou mezi MČ Praha-
-Ďáblice, společností SHAGGA s.r.o. a panem Bc. Ondřejem Bačinou.
Výpovědní lhůta činí 1 rok a počíná běžet dnem 1. října 2013.
l Dopravní opatření. Obnovení značení přechodu ul. Myslivecká a Stat-
ková – bude řešeno v rámci místního šetření. Oprava radarů v ul. Šenov-
ská a ul. Ďáblická – rada souhlasí s opravami radarů v obou ulicích.
Žádost občanů o zrušení značky „klidová zóna“ v ul. Na kopci – bude
řešeno v rámci místního šetření. Reklamace zpomalovacích čoček v ul.
Legionářů – reklamovat u firmy ADOZ Praha – dopravní značení, s.r.o.
l Oprava plynového zásobníku teplé vody. Rada na základě předlo-
žených podkladů souhlasí s cenovou nabídkou na opravu plynového
zásobníku teplé vody v objektu MŠ, Kučerové 532/26 ve výši 49 350 Kč
(bez DPH) a požaduje objednat.
l Žádost o snížení nájmu Restaurace Květnová. Žádost pana 
Miroslava Lomoze byla předána Zastupitelstvem MČ k řešení Radě, která
potvrzuje zájem a připravenost jednat o ekonomické situaci restaurace
v případě zájmu provozovatele.
l Zřízení věcného břemene. Rada schválila uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na inženýrské sítě vedené
pozemkem p. č. 65/1 v k. ú. Ďáblice za úplatu v celkové výši 30 000 Kč 
za tři výkopy.
l Opravy dětských hřišť. Paní zástupkyně informovala o nahlášených
poruchách herních prvků na dětských hřištích, rada souhlasí s provedením
oprav firmou Prolemax v hodnotě 11 410 Kč (bez DPH).
l Informace k činnosti Výboru pro kontrolu skládky v k.ú. 
Ďáblice. Ing. Dvořák radu informoval o stížnosti na plyny unikající 
se skládky. Výbor bude stížnost řešit.

77. jednání dne 14. a 21. 10. 2013

l Podněty na změny Územního plánu. Rada po projednání vzala na
vědomí zprávu starosty MČ Praha-Ďáblice o způsobu vypořádání žádosti
pana Karla Vacka a pana Pavla Zemánka o změnu Územního plánu.
l Metropolitní plán, charakter MČ Praha-Ďáblice. Rada po projed-
nání vzala na vědomí koncepci rozvoje MČ Praha-Ďáblice tak, jak byla

prezentována veřejnosti dne 17. 10. 2013 a jak byla předložena staros-
tou na jednání Rady MČ dne 21. 10. 2013. Současně souhlasí s obsahem
dokumentu „Úvodní rozvaha o charakteru MČ Praha-Ďáblice“.
l Argumentace – spor MČ Praha-Ďáblice a společnosti A.S.A.
spol. s r.o. Rada projednala znění memoranda a souhlasí s tím, že až do
skončení příštího soudního jednání, z důvodu možných smírných jednání
a možnosti mimosoudního vyřešení předmětného sporu nebudou stano-
viska a komentáře obou stran k předmětu sporu publikována sdělovacími
prostředky MČ Praha-Ďáblice (místní rozhlas, web, zpravodaj, nástěnky,
roznos dokumentů do schránek).
l Cenová nabídka na vybavení kanceláře sekretariátu starosty.
Rada souhlasí s nabídkou firmy COMPO Praha s.r.o. ve výši 26 086 Kč 
(s DPH). 
l Termínovaný vklad MČ Praha-Ďáblice 2013/2014. Rada schválila
prodloužení smlouvy o termínovaném vkladu ke vkladovému účtu mezi
J&T bankou a MČ Praha-Ďáblice za účelem zhodnocení rezervních 
finančních prostředků uložením na termínovaný vklad.
l Cenová nabídka na opravu. Rada vybrala cenovou nabídku firmy
APOKLEM, s.r.o. ve výši 44 740 Kč (s DPH) na opravu střechy nad ordinací
MUDr. Auzké v Obecním domě.
l Souhlas MČ Praha-Ďáblice s uplatněním žádostí o dotaci.
Rada po projednání souhlasí 
s navrhovanými žádostmi TJ Ďáblice o dotaci v rámci Celoměstských pro-
gramů podpory sportu a tělovýchovy na území hl. m. Prahy na rok 2014 –
program rekonstrukce a modernizace sportovišť.
l Žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Rada schválila prodlou-
žení nájemní smlouvy na obecní byt v ul. U Parkánu 18/9 paní Margitě
Houdkové na dobu do 31. 1. 2014.
l Cenová nabídka na opravu pantů hřbitovních vrat. Paní zástup-
kyně předložila cenovou nabídku na opravu pantů hřbitovních vrat 
na Ďáblickém hřbitově od pana Vítězslava Stoklasy ve výši 10 900 Kč 
(bez DPH), rada ji odsouhlasila.
l Žádost PRO Ďáblice o.s. Rada souhlasí s mimořádným bezplatným
pronájmem suterénu v Obecním domě, ul. Ke Kinu 159, pro konání veřej-
ného setkání Občanského sdružení PRO Ďáblice o.s. dne 23. 10. 2013 
od 19.00 hod.
l Návrh smlouvy o poskytování právních služeb. Rada po projed-
nání souhlasí s uzavření smlouvy o poskytování právních služeb a odměně
advokáta s advokátní kanceláří Vyskočil, Krošlák a spol..
l Oznámení územního řízení a řízení o povolení výjimky z OTPP.
Paní zástupkyně informovala o zahájení územního řízení na stavbu
Obecní dům Ďáblice.
l Návrh obecně závazné vyhlášky. Rada se rozhodla nevyjadřovat
k návrhu obecně závazné vyhlášky „O stanovení pravidel pro pohyb psů
na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy“, vzhledem ke
skutečnosti, že na území Ďáblic nejsou vhodná prostranství k volnému
venčení psů.
l Žádost o pokácení stromu. Rada nesouhlasí s žádostí paní Jany
Černé o pokácení stromu v ul. Zákupská x Hřenská, ale požaduje posou-
dit možnost odborného prořezání stromu. Dále nechá v rámci oprav
komunikací firmou DePa s.r.o. opravit chodník u domu žadatelky. 
l Žádost o zvýšení bezpečnosti a úpravu prostranství. Paní
Dohnalová ve spolupráci s RŽP předložila návrh Komise ŽPaD na alterna-
tivní řešení situace v ulici U Parkánu před kaplí, a to na základě vlastních
zkušeností a připomínek občanů. Rada doporučila, aby komise připravila
nákres situace, aby bylo možné dále o navrhovaných úpravách jednat.
l Žádost Komise ŽPaD o zajištění nápravy v péči o ochranný pás
u skládky. Paní Dohnalová informovala o špatném stavu zeleně
v ochranném pásu u skládky směsného odpadu v Ďáblicích a požádala,
aby se RŽP tímto problémem zabýval. 
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Kontejnery v obci
Referát životního prostředí úřadu městské části Praha-Ďáblice oznamuje,
že velkoobjemové kontejnery na bioodpad, které jsou přistavovány 
pravidelně každý víkend na adrese Květnová 553/52, budou naposledy
přistaveny 16.–17. listopadu 2013.
Velkoobjemové kontejnery (dále jen VOK) na objemný odpad budou
v roce 2013 naposledy přistaveny 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),
v ulici Na Blatech. VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domác-
ností, 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, který 
lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru) • nebezpečné
složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, 
chemikálie, zářivky) • bioodpad (větve, posekaná tráva apod.) • vyřazená
elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, 
přehrávače, telefony apod.) • stavební suť • pneu matiky.

Kateřina Vojtová, referentka RŽP

Upozornění pro občany –
poplatek za užívání veřejného
prostranství
Upozorňujeme všechny občany, že dle Obecně závazné vyhlášky
č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného pro-
stranství, je každý povinen ohlásit zábor veřejného prostranství 
na Úřad MČ Ďáblice, a to nejpozději 1 den před užíváním. 
Za zábor veřejného prostranství se považuje jakékoliv zabrání chodníků,
zelených pásů, silnice apod. Jako příklad uvádíme: postavené lešení
kolem domu • složení jakéhokoliv materiálu • dočasné uložení odpadu 
• přistavení kontejneru • přistavení mobilních zařízení (WC, stavební
buňky, kompresory, apod.) • a jiné. 
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostran-
ství, až do dne, kdy toto užívání skončilo. 
Sazba poplatku činí 10 Kč/za den a za každý (i započatý) m2. Poplatek je
splatný v pokladně ÚMČ Praha-Ďáblice nebo na účet PPF banky, č. ú.
501855998/6000, VS 1343, nejpozději v den, kdy bylo započato s užívá-
ním veřejného prostranství. V případě, že zábor veřejného prostranství
neohlásíte a je zjištěn až při místním šetření, bude s Vámi zahájeno
správní řízení dle §98 odst. 1, daňového řádu.      
Pro podrobnější informace se můžete obrátit na paní Moniku Forkovou,
referentku finančního odboru na telefonním čísle: 283 910 723–5.

Monika Forková, referentka fin. odboru

Radarový měřič rychlosti
V Ďáblické ulici směrem od ulice Zářijové k ulici
K Lomu byl po celkové repasi opětovně umístěn
radarový měřič rychlosti. Toto místo, ale především
klesání silnice, svádí řidiče k překračování nejvýše
povolené rychlosti, která je zde 50 km/hod. 
V ulici Šenovská směrem od Vojkovické k ulici
U Spojů je druhý radar, ten byl také celkově opraven.
Na tomto místě je situace obdobná.
Měření rychlosti má především preventivně-informativní charakter
a doufám, že většina řidičů svou rychlost jízdy přizpůsobí jeho naměře-
ným hodnotám. Ve spojitosti s opravou radarů nám Policie ČR i Městská
policie přislíbila namátkové měření rychlosti, hlavně v místech a časech
docházky dětí do školy. Další dopravní zařízení, které by přispěly ke 
zklidnění dopravy v Ďáblicích, jsou chytré semafory řízené měřiči rychlosti,
ale o tom až příště. Marcel Janek, radní pro bezpečnost

Městská policie v Ďáblicích
V naší Městské části vykonávají službu dva strážníci Městské policie
Praha, kteří si mezi sebou rozdělují směny, aby v Ďáblicích byli zejména
od pondělí do pátku v průběhu dne. Ve středu od 15.30 do 17.30 hodin,
kdy mají úřední hodiny, je můžete navštívit v ulici Ďáblická 14 vedle pošty
nebo je telefonicky kontaktovat na čísle 283 883 033. 
Mimo tyto hodiny jsou k zastižení na služebních telefonech: 
str. M. Piterka – 721 894 534 a str. L. Vít – 721 894 528. V nočních 
hodinách, víkendech a svátcích se můžete obrátit přímo na centrálu MP
na tísňovém tel. čísle 156. 
Strážníci ráno zabezpečují bezpečné přecházení dětí do školy a školky po
přechodech v ulici Ďáblická/Kokořínská. Pokračují obchůzkovou činností
ve svěřeném okrsku se zaměřením na kontrolu veřejného pořádku,
dopravy, černé skládky, vraky vozidel. Kontrolují majitele psů, provozovny
a restaurace, zda dodržují a řídí se zákony a vyhláškami.
V poledne dohlížejí na bezpečnost u základní a mateřské školy. Po pauze
procházejí hřbitovem se zaměřením na vandaly. V celém okrsku, ale zej-
ména v remízku na konci ulice K Lomu/Cínovecká kontrolují bezdomovce.
Svou denní činnost zpravidla končí u hvězdárny a háje, odkud se přemís-
ťují na základnu, která je v Kobylisích. Spolupracují s úřadem MČ Ďáblice
v rámci řešení sousedských vztahů, doručování písemností, týrání zvířat,
hlídání majetku MČ a spolupracují s Referátem životního prostředí. Toto
je malé přiblížení práce našich strážníků, kteří mají působnost po celé
Praze a mohou být v případě potřeby nasazeni i jinde, např. při povodních
apod.

Marcel Janek, radní

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Ve dnech 25. a 26. října se konaly předčasné volby do poslanecké sně-
movny. Vítězi voleb se staly ČSSD (v rámci celé ČR – 50 mandátů) a ANO
2011 (47 mandátů). V Praze zvítězila TOP 09.
Ta vyhrála i v Ďáblicích ziskem 444 hlasů. Na druhém místě se umístilo
ANO 2011 s 280 hlasy, třetí ČSSD získala 208 hlasů a čtvrtá ODS 203
hlasy. Volební účast nad očekávání dobrá: v ČR 59,48%, v Praze 64,14%
a v Ďáblicích dokonce 69,27% voličů.

Zpracovala Hana Macháňová

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v ĎÁBLICÍCH
strana název platné hlasy celkem
1 Česká strana sociálně demokratická 208 12,39 %
2 Strana svobodných občanů 72 4,29 %
3 Česká pirátská strana 59 3,51 %
4 TOP 09 444 26,46 %
5 HLAVU VZHŮRU – volební blok 6 0,35 %
6 Občanská demokratická strana 203 12,09 %
9 politické hnutí Změna 9 0,53 %

10 Strana soukromníků ČR 6 0,35 %
11 Křesť. demokr. unie – Čs. strana lidová 59 3,51 %
12 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 5 0,29 %
13 Suverenita – Strana zdravého rozumu 4 0,23 %
14 Aktiv nezávislých občanů 1 0,05 %
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 21 1,25 %
16 OBČANÉ 2011 0 0 %
17 Úsvit přímé demokracie T. Okamury 47 2,8 %
18 Dělnická strana sociální spravedlnosti 7 0,41 %
20 ANO 2011 280 16,68 %
21 Komunistická strana Čech a Moravy 151 8,99 %
22 LEV 21 – Národní socialisté 0 0 %
23 Strana zelených 93 5,54 %
24 Koruna Česká (monarch. strana) 3 0,17 %

Voliči v seznamu 2 450
Vydané obálky 1 697
Volební účast v % 69,27
Odevzdané obálky 1 694
Platné hlasy 1 678
% platných hlasů 99,06
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Ze 
zápisníku 
starosty

Zázemí parku a nové veřejné hřiště
– zákaz vstupu na staveniště
Jak jste si již asi mnozí všimli, naše parková část
Náměstí je uzavřena. Důvodů je několik:
l V severozápadním cípu parku byly do země
zapuštěny kotvící patky, do kterých bude
instalováno venkovní (nejen) seniorské
cvičební nářadí.
l Probíhá demolice již nefunkčního „pioný-
ráku“. PROSÍM zejména rodiče o zvýšenou
opatrnost a dohled, aby jejich děti dodržovaly
zákaz vstupu na staveniště do doby 
alespoň částečného otevření areálu.
l Dokončili jsme výběr firmy, která nám na
místě asfaltové plochy vybuduje nové veřejné
multifunkční hřiště s umělým povrchem
pro možnost celoročního venkovního 
sportování.

PODĚKOVÁNÍ: Občanům z okolních bytů
a domů děkuji, že po nezbytně nutnou dobu
strpí mírnou nepohodu a ruch staveniště. Ostat-
ním děkuji za pochopení s uzavírkou parku.
Pevně věřím, že výsledek akce a radost nejen
dětí nám za to bude stát.

Podařilo se najít dětem 
novou klubovnu
V zadní části bourané hospody „U krále Holce“,
resp. „pionýráku“ měly svou klubovnu děti
z oddílu Rozmarýn. Jsem rád, že se nám spolu
s vedením oddílu podařilo zřídit dětem nové
prostory ve výhodné blízkosti Náměstí. Jejich
setkávání a bezva aktivity tak mohou nerušeně
pokračovat. Další prostory Obecního domu 
tak našly své využití.

Rozpočet hlavního města a přidělení
finančních prostředků Ďáblicím 
pro rok 2014
Vedle řady individuálních jednání jsme společně
s ostatními kolegy starosty ze Svazu městských
částí hl. m. Prahy připravili reprezentativní ana-
lýzu vybraných kapitol rozpočtu a její výsledky
spolu s konkrétními požadavky prezentovali
zástupcům vedení Prahy. Společným problémem
našich rozpočtů 2014 je nevyhovující vypo-
řádání zákona č. 243/2000 Sb. (o rozpoč-
tovém určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům) směrem
k městským částem, především nedosta-
tečné financování školství. 
Po mém jednání s primátorem Prahy Tomášem
Hudečkem v posledním říjnovém týdnu mohu
osobně potvrdit, že naše argumenty budou
v této věci částečně vyslyšeny. Původně Prahou
plánované snížení dotace pro náš rozpočet

(oproti r. 2013) bude kompenzováno a ke sní-
žení nakonec nedojde. Ještě podstatnější ale je,
že politické vedení Prahy reaguje na fakta
o nedostatečném financování školství a inves-
tice do škol jsou přislíbeny jako jedna
z hlavních priorit při schvalování rozpočtu
Prahy pro rok 2014, resp. při schvalování 
dotací městským částem.

Kompresorová stanice ÖMV 
dostavěna, čekají nás majetkové
převody
I nadále dohlížíme na stavbu a předání 
tlakové kanalizace s kompresorovou 
stanicí konečnému provozovateli – PVK. 
Také v minulém týdnu proběhlo, doufám jedno
z posledních, jednání všech zainteresovaných
firem. Věřím, že již brzy se nám podaří ukončit
absurdní, a pro Ďáblice nevýhodný stav, kdy
Ďáblice vlastní část kanalizační sítě a někdo
jiný, s naším vědomím, za její užívání vybírá
vodné a stočné. 

Budou u našich sousedů v lokalitách
Nové Ďáblice a Pod Hájem někdy 
svítit pouliční lampy? Budeme 
zde chodit a jezdit po dokončených
silnicích?
Zatím chci být opatrný ve svých odhadech.
Mohu ale prohlásit a slíbit, že od svého návratu
do funkce se opět průběžně věnuji prosazení
obou jmenovaných stavebních úprav (osvět-
lení, povrchy komunikací). Všichni na prob-
lému zainteresovaní postupně začínají
spolupracovat na vyjasnění vlastnických vztahů,
na určení finančních zdrojů a způsobu financo-
vání. Jednání zástupců vedení Prahy, Ďáblic
a investora se v letošním roce významně posu-
nula. Vše nasvědčuje tomu, že příští rok budou
po 11 letech osvětlení a komunikace
dokončeny!

Bude v Ďáblicích nová pošta?
Po několika informativních jednáních jsme
s paní Fišmistrovou a krajským vedení České
pošty, s.p. zahájili práce na zařazení projektu
nové moderní pobočky pošty v Ďáblicích
do obchodního plánu České pošty. Zájem 
i ze strany České pošty je tedy potvrzen.

Bude i v Ďáblicích někdy bankomat?
Rád bych také sdělil, že díky postupu prací na
nových projektech výstavby v obci již máme
k dispozici potřebné podklady a tak bylo možné
začít jednat s první bankou o instalaci
prvního ďáblického bankomatu. Splnit
takový cíl v malé obci na samém okraji Prahy
ale nebude vůbec jednoduché, ani rychlé. 
O dalším vývoji vás budu informovat. 

Dokončení fotbalového hřiště 
s umělým povrchem se blíží 
Po dlouhém čekání – nás dospělých, kluků i ho -
lek – se s konečnou platností podařilo uzavřít
kupní smlouvy se všemi soukromými vlastníky
pozemku pod zadním hřištěm a výs tav ba

druhé poloviny tohoto hřiště (ležícího až
doposud na cizích pozemcích) může být po
vynucené několikaleté přestávce dokon-
čena. Práce již byly opět zahájeny.
Poděkoval jsem za vstřícnost a ochotu vlastní-
kům pozemku, děkuji touto cestou i vedení
TJ a všem fotbalistům za projevený
zájem i pomoc. Nevzdali to, aktivně pomáhali
při jednáních na magistrátu a drželi palce až do
konce. (I když prozradím, že jednou jsem je již
přemlouval, ať vydrží – chtěli už nad akcí zlomit
hůl, povolat bagry, soukromý pozemek vyčistit
a vrátit majitelům.) Vše se snad již v dobré
obrátilo a po složitém začátku hřiště čekají jen
jasná sportovní vítězství, šťastné a veselé okam-
žiky.

Zateplení budovy školy 
a šaten TJ Ďáblice
Po úspěšné spolupráci s TJ na legalizaci
a dokončení stavby fotbalového hřiště s umě-
lým povrchem a na výstavbě multifunkčního
hřiště v parkové části Náměstí jsem za pomoci
kolegů radních vybral a zadal zpracování
grantové žádosti v rámci Dotační výzvy
č. 50 z MŽP, SFŽP, prioritní osa 3. Připravu-
jeme tepelný audit a další nutné součásti
žádosti. 

Ďáblický drak, neobvyklé léto 2011
v Ďáblicích a reakce na některé
nepochopitelné kometáře 
k projektu Koňská louka 
v říjnovém zpravodaji 
Před několika týdny jsem v jednom televizním
studiu při povídání o Ďáblicích poprvé veřejně
poodhalil tajemství existence pražského draka,
který leží nad břehem prehistorického křídového
moře a z vrchu Ládví shlíží do Polabské nížiny
s posláním střežit pražskou kotlinu od severu.
A vzpomenete si někdo na léto 2011, kdy se
v polích pod Ďáblickým hájem objevil krásný
agrosymbol, tedy „kruhy v obilí“? Byli jste se
podívat? 
A možná, že ty kruhy jsou také projevem Draka
či důkazem jeho přítomnosti?

Nebo to byl jen další důmyslný marketingový
tah investora Koňské louky?
Nebo to obilí prostě jen někdo vztekle 
podupal?
Ulevilo se mu?
Co myslíte?

S přáním příjemného prožití 
zbylých podzimních dní 

Ing. Miloš Růžička, starosta
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Na II. besedě „Ďáblice a územní plán –
kudy dál?“ občanů se starostou Milošem
Růžičkou a jeho hosty ve čtvrtek 17. října byla
architektonickým studiem Architekti Headhand
promítnuta studie charakteru naší městské části
se zákresem známých citlivých ploch k zasta-
vění. Jak vidí budoucí podobu Ďáblic pražští
politici a plánovači? Přijďte 14. listopadu
2013 v 18:30 hodin do sálu Základní školy na
další, v pořadí již třetí besedu, která je tentokrát
zaměřena plně na otázky a názory občanů.
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Czech Point
Vážení občané, rádi bychom vám nabídli služby
CZECH Pointu jak na obecním úřadě v úředních
hodinách, tak v obecní knihovně.

Co vše CZECH Point nabízí: 
l výpis z Katastru nemovitostí,
l výpis z Obchodního rejstříku,
l výpis z Živnostenského rejstříku,
l výpis z Rejstříku trestů,
l výpis z Rejstříku trestů právnické osoby,
l Přijetí podání podle živnostenského zákona 
l (§ 72),
l žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů 
l podle zákona č. 124/2008 Sb,
l výpis z bodového hodnocení řidiče,
l vydání ověřeného výstupu ze Seznamu 
l kvalifikovaných dodavatelů,
l podání do registru účastníků provozu modulu 
l autovraků ISOH,
l výpis z insolvenčního rejstříku,
l datové schránky,
l autorizovaná konverze dokumentů,
l centrální úložiště ověřovacích doložek.

Výpis z katastru nemovitostí – jedná se o výpis
z veřejné evidence, který lze získat bez proká-
zání totožnosti. Výpis lze vyhotovit jako úplný
výpis konkrétního listu vlastnictví nebo jako
částečný výpis. Nutným údajem pro dohledání
výpisu je určení katastrálního území, volitelně
lze výpis dohledat podle čísla listu vlastnictví
nebo podle parcelního čísla pozemku, čísla
popisného budovy a čísla bytové jednotky.
Výpis z obchodního rejstříku / Výpis z živnosten-
ského rejstříku / Výpis ze seznamu kvalifikova-
ných dodavatelů  – jedná se o výpisy
z veřejných evidencí, které lze získat bez proká-

zání totožnosti, nutným údajem pro získání
výpisu je IČ hledaného subjektu.
Výpis z insolvenčního rejstříku – jedná se
o veřejný rejstřík, který obsahuje mimo jiné
zákonem stanovené údaje o dlužnících. Výpis
z insolvenčního rejstříku poskytuje informaci,
zda je vyhledaná osoba vedena jako dlužník
nebo nikoliv. V případě, že je osoba vedena
v insolvenčním rejstříku, výpis obsahuje aktuální
stav insolvenčního řízení. 

V rejstříku je možné vyhledávat 
podle těchto ukazatelů:
l identifikačního čísla organizace (právnická
osoba),
l osobních údajů (fyzická osoba).
Výpis z rejstříku trestů – fyzické osoby – jedná
se o výpis z neveřejné evidence ve smyslu
zákona o informačních systémech veřejné
správy. Výpis lze vydat pouze osobě, které se
výpis týká. Jiné osobě může být výpis vydán
pouze na základě úředně ověřené plné moci.
Povinnými údaji pro vydání výpisu jsou základní
identifikační údaje (jméno, rodné příjmení,
nynější příjmení, rodné číslo, státní občanství)
a údaje týkající se narození žadatele (stát,
okres, obec, případně datum narození u cizince,
který nemá přiděleno rodné číslo).

Pro vyhotovení výpisu je nutné 
předložení dokladu totožnosti:
l platný občanský průkaz nebo
l platný cestovní pas nebo
l identifikační doklad cizince nebo průkaz 
l o povolení pobytu cizince.
Chybí-li některý z povinných údajů v dokladu
totožnosti, musí ho žadatel doložit jiným
úředně vydaným nebo ověřeným dokladem,
např. rodným listem. Je-li tento doklad v jiném
než českém nebo slovenském jazyce, předloží
tento doklad společně s jeho úředním překla-
dem do českého jazyka.

V případě, že za žadatele podává žádost
jiná osoba (zmocněnec), je zapotřebí:
l úředně ověřená plná moc v českém jazyce
l platný doklad totožnosti zmocněnce.

Výpis z rejstříku trestů – právnické osoby –
údaje z evidence rejstříku trestů právnických
osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně
přístupné. Z tohoto důvodu se při podání
žádosti o výpis týkající se právnické osoby
neověřuje totožnost osoby, která žádost 
podává.

Výpis z bodového hodnocení řidičů – jedná se
o výpis z neveřejné evidence ve smyslu zákona
o informačních systémech veřejné správy. Výpis
lze vydat pouze osobě, které se výpis týká. Jiné
osobě může být výpis vydán pouze na základě
úředně ověřené plné moci.
Povinnými údaji pro vytvoření výpisu jsou
jméno, nynější příjmení a datum narození žada-
tele. Pro úspěšné vyhledání řidiče je vhodné
předložit i rodné číslo, případně číslo řidičského
průkazu.

Pro vyhotovení výpisu je nutné 
předložení dokladu totožnosti:
l platný občanský průkaz nebo
l platný cestovní pas nebo
l identifikační doklad cizince nebo průkaz 
l o povolení pobytu cizince,
l případně i řidičský průkaz.

V případě, že za žadatele podává žádost
jiná osoba (zmocněnec), je zapotřebí:
l úředně ověřená plná moc v českém jazyce,
l platný doklad totožnosti zmocněnce.

Další službou, kterou Vám nabízíme, je Vidimace
a Legalizace – Vidimací se ověřuje, že opis nebo
kopie (dále též „vidimovaná listina“) se doslova
shoduje s předloženou listinou. Legalizací se
ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou
vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině
uznal za vlastní. Vidimací a legalizací se nepo-
tvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvede-
ných na listině ani jejich soulad s právními
předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.
Veškeré tyto služby můžete využít na Obecním
úřadě i v Obecní knihovně. Těšíme se na
Vás.        

Lucie Zemanová

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

Ďáblice a územní plán – kudy dál?
� vize dalšího rozvoje Ďáblic – „charakter městské části“ 
� (úvodní dokument Metropolitního plánu)
� kde v Ďáblicích stavět a proč?
� Komerční zóna Ďáblice – hrozba nebo příležitost?
� Blata – přerod zahrádkářské kolonie v rezidenční satelit? 

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: beseda je tentokrát zaměřena plně na otázky a názory občanů.

14. listopadu 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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Paní Mgr. Markéta Bouzková v minulém
čísle nezodpověděla anketní otázku pro
zastupitele (Zastupitelstvo 18. září pomě-
rem hlasů 11:4 schválilo, že podpoří
k dalšímu projednávání na Magistrátu
hl. m. Prahy projekt Koňská louka Ďáb-
lice, 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?). Níže proto přiná-
šíme její vyjádření.

Koňská louka 
nebo skládka 
V současné době máme v Ďáblicích dvě kontro-
verzní témata, a to podpora realizace projektu
Koňská louka a soudní spor se společností
A.S.A., spol. s r.o. ohledně požadavku na vrá-
cení finančního plnění z uzavřené nájemní
smlouvy.
V minulém čísle Ďáblického zpravodaje někteří
zastupitelé pěli ódy na projekt Koňská louka,
vydatně podporovaný starostou. Já však mám
k tomuto projektu spoustu otazníků. Prezentace
projektu Ing. Václavem Viačkem byla velmi
dobře připravená. Ostatní materiály předklá-
dané do zastupitelstva výrazně převyšovala.
Zahrnovala v sobě atributy, které dobře osloví
všechny potřebné cílové skupiny. Je vidět, že
projekt je po marketingové stránce zpracován
opravdovými profesionály, neboť spolupráce se
školou, mateřskou školkou, handicapovanými
a policisty vždy budí důvěru. To je však pouze
jedna strana mince. Realizace projektu v celé
šíři, jak byl prezentován, není však nikterak
zajištěna. Může se snadno stát, že zůstane jen
u výstavby rodinných domů, kterým celá akce
začíná. MČ nemá kromě účasti na stavebním
řízení jinou možnost kontroly území. A já se
ptám, bude výstavba malého sídliště rodinných
domů pro Ďáblice opravdu pouze přínosem? Na
minulém zastupitelstvu byl odsouhlasen bod
změna územního plánu pro Koňskou louku,
poté následoval návrh na prodej či směnu
pozemku ve vlastnictví naší MČ, který se
nachází ve vymezeném území pro Koňskou
louku. Bez návrhu jakékoli smlouvy a účelové
vázanosti předmětného pozemku měl přejít do
vlastnictví garanta projektu společnosti Shagga,
spol. s r. o., která má od 17. 10. 2013 změnu
názvu na KOŇSKÁ LOUKA ĎÁBLICE, s.r.o. Proti
navrženému převodu jsem vystoupila, neboť
tento krok byl v rozporu se zájmy MČ a jejích
občanů. Povinností nás zastupitelů je spravovat
majetek MČ s péčí řádného hospodáře, k tomu
nás váže zákonná úprava. Chtěla bych kolegům
zastupitelům, kteří tak výrazně podporují pro-
jekt soukromého investora, tuto skutečnost při-
pomenout. Pokud nebudou zájmy MČ
dostatečně smluvně ošetřeny, s odstupem let
gentlemanské dohody nemusí být naplněny.
Věnujme velkou pozornost smlouvám, které
uzavíráme, aby nebyly pro naši MČ nevýhodné,
a aby naši nástupci nemuseli řešit problémy,

které vzniknou nedostatečnou nebo neúplnou
úpravou vzájemných práv a povinností. 
Nemusíme chodit daleko – nesprávným přístu-
pem MČ zde máme v současné době neodstra-
něné nedostatky v parku před komínem, díru do
země po nezrealizovaném projektu na výstavbu
vysoké školy, požadavek na vrácení prostředků
za pronájem pozemků společnosti A.S.A., 
spol. s r.o. 
Právě u soudní žaloby se společností A.S.A.,
spol. s r.o. na vrácení poskytnutého peněžního
plnění bych se zastavila. Na posledním zastupi-
telstvu JUDr. Pecha, z advokátní kanceláře
zastupující MČ v daném soudním sporu, podá -
val množství nepřehledných informací ohledně
probíhajícího soudního jednání. Ačkoli jsem
právník a jsem s celou kauzou seznámena, jeho
informace byly velmi chaotické a nedávaly mi
smysl. Mimo jiné navrhoval variantu smíru, za
niž jsem já již byla před dvěma lety na zastupi-
telstvu ostře kritizována. To že jsem, paní
Ouředníčková, řekla, že není nutné zabývat se
okolnostmi, proč nebyla upravena nájemní
smlouva v souladu se skutečným vlastnickým
stavem, je stanovisko, za nímž si stojím. V sou-
časné době neřešíme příčiny, ale odstraňujeme
následky. Hledáme nejoptimálnější variantu pro
naši MČ. Musíme odhlédnout od osobních anti-
patií a racionálně zvážit, které řešení je nejpřija-
telnější. Proto také striktně trvám na doplnění 
či upřesnění některých dokumentů, které se na
zastupitelstvu projednávají. Některým spoluob-
čanům příležitostně se účastnícím jednání
zastupitelstva mé konání přijde malicherné, 
ale je s cílem předcházet podobným situacím
v budoucnu. 

Mgr. Markéta Bouzková, zastupitel

Ing. Viaček zaslal dne 1. listopadu všem
zastupitelům doplňující informace k využití
zájmových pozemků a vyjádření ke speku-
lacím a nepravdivým informacím, které se
týkají projektu Koňská louka Ďáblice,
z nichž vybíráme:
Důležitý a některými zastupiteli zcela opo-
míjený fakt je, že budoucí podobu zájmo-
vého území nazvaného Koňská louka
Ďáblice, určují sami zastupitelé tím, že
odsouhlasili změnu v ÚP ve smyslu změny
funkčního využití pozemků projektu Koňská
louka Ďáblice na funkci „zvláštní rekreační
aktivity (SO5)“. Tato kategorie využití
pozemků jasně předepisuje, co je a co není
možné na pozemcích vybudovat. V případě,
že by kdokoli měl zájem vybudovat v této
lokalitě rodinné domy, viladomy nebo
cokoli jiného, musel by získat pro svůj
záměr souhlas MČ Praha-Ďáblice. Tedy jste
to vy, zastupitelé MČ Praha-Ďáblice, kdo
držíte vývoj v předmětné lokalitě ve svých
rukách již dnes, a jakékoli tvrzení a strašení
hrozbou „obohacení se podnikatele Viačka
či společnosti SHAGGA / KOŇSKÁ LOUKA
ĎÁBLICE s.r.o.“ jsou pouze účelové
zástupné argumenty směšných politických
půtek některých opozičních jedinců proti
Radě MČ Praha-Ďáblice.

Projekt Koňská louka
Ďáblice je zase
o krok dál
Vážení spoluobčané Městské části Praha-Ďáb-
lice, v zářijovém čísle Ďáblického zpravodaje
a v rámci besedy se starostou Milošem Růžič-
kou konané 12. září 2013 na téma „Ďáblice
a nový územní plán – kudy dál?“ jsme Vám
představili připravovaný projekt Koňská louka
Ďáblice. 
Byli jsme potěšeni Vaší hojnou účastí a děku-
jeme Vám nejen za slova chvály k tomuto pro-
jektu a vyslovenou podporu, ale zároveň i za
připomínky, které nám byly inspirací k dalšímu
zamyšlení nad tímto projektem.
Aby tento projekt mohl být zrealizován, žádali
jsme zastupitelstvo MČ Praha-Ďáblice, které 
18. 9. 2013 veřejně zasedalo, o schválení ná -
vrhu na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy pro
pozemky, které se týkají výhradně našeho pro-
jektu. Naše žádost byla schválena 11 hlasy, díky
čemuž se můžeme posunout zase o kousek dál.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem
zastupitelům, kteří nám dali hlas a pootevřeli
tak dveře k realizaci projektu, který zviditelní
Ďáblice jinak, než jsou vnímány dnes (a to ve
spojitosti se skládkou plnou hnijících odpadků
nedaleko Ďáblické hvězdárny). Věříme, že
i někteří současní zastupitelé, kteří by na těchto
pozemcích nejraději viděli rodinnou zástavbu
vzhledem k tomu, že developeři nabízejí tučné
odměny městským částem, jednou ocení náš
projekt a potkáme je v našem sportovně-rela-
xačním centru, kde budou uprostřed zeleně
společně se svými dětmi a vnoučaty trávit 
volný čas.
Velice si vážíme odpovědí zastupitelů na
anketní otázky redakce v říjnovém Ďáblickém
zpravodaji. Většina z nich náš projekt chápe
jako šanci k přirozenému propojení obce s pří-
rodou a zatraktivnění lokality. Zároveň chápeme
obavy týkající se realizace projektu jako celku
(nikoliv jen dílčí části), a to vzhledem k negativ-
ním zkušenostem MČ Ďáblice z minulých let
vyplývajících ze špatně uzavřených smluv. 
Společnost KOŇSKÁ LOUKA ĎÁBLICE s.r.o.
(dříve SHAGGA s.r.o.) Vám nabízí vytvoření zele-
ných Ďáblic. Nedovolte, aby se Ďáblice staly
lokalitou plnou betonu, ohavných staveb
a odpadků. Dejte svým zastupitelům, které jste
si zvolili, vědět, co chcete vy, občané Ďáblic. 
Ať v rámci nejbližšího veřejného zasedání v pro-
sinci 2013 hlasují ohledně projektu Koňská
louka Ďáblice za Vás, za občany Ďáblic. Nedo-
volte, aby si někteří zastupitelé řešili své osobní
prohry a selhání bojkotem všeho, s čím jejich
protistrany souhlasí. Ať zvítězí zdravý rozum
nad záští a nenávistí.

Tým 
KOŇSKÁ LOUKA 

ĎÁBLICE
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Dopis našim seniorům
Milí ďábličtí senioři,
mnoho let se v Ďáblicích dodržovala tradice
osobních přání jubilantům z řad seniorů k jejich
významnému životnímu jubileu. Členky sociální
komise tyto krátké návštěvy vykonávaly s kyticí
v ruce, blahopřáním a dárkovou kartou
k nákupu zboží v hypermarketu Globus.
A jak jsme věděly, že máte narozeniny? Pod-
klady jsme si každý rok vyžádaly od úřednice na
úřadu naší městské části. Letos jsme však místo
seznamu jubilantů obdržely informaci, že
z důvodu ochrany osobních údajů nám již
žádná osobní data nemohou být poskytována.
Z vašich reakcí jsme vždy cítily, že naše návštěvy
byly vítané. Nás tato činnost obzvlášť těšila jako
příležitost k osobním kontaktům, jako vyjádření
toho, že v naší obci k sobě máme blízko, vztahy
nejsou anonymní a dají se dobře posilovat třeba
i těmito návštěvami. Během rozhovoru se též
dalo rozpoznat, zda naši nejstarší senioři mají
zajištěny své každodenní potřeby nebo by přiví-
tali profesionální pomoc pečovatelské služby,
kterou jsme jim mohly zprostředkovat.
Abychom za vámi mohly přicházet s gratulací
i v následujících letech, nabízíme vám jinou
možnost, kterou žádný zákon porušen nebude:
Vy, kteří si přejete, abychom vás nebo vaši blíz-

kou osobu navštívili u příležitosti životního jubi-
lea, poskytněte sociální komisi do konce kalen-
dářního roku písemnou informaci o jménu,
datu narození a bydlišti jubilanta. Jedná 
se pouze o ty seniory, kteří v roce 2014 dovrší:
75 let (ročník 1939), 80 let (ročník 1934),
85 let (ročník 1929), 90 let (ročník 1924)
a všichni ti, kteří se narodili před rokem
1924.
Informaci, prosím, doručte do podatelny úřadu
naší MČ, Květnová 52 nebo do Obecní kni-
hovny, Osinalická 30, případně pošlete e-mai-
lem na adresu: socialni.komise@dablice.cz.

Na setkání s vámi se těší členky sociální komise
MČ Praha-Ďáblice

Zpráva z podzimního
výletu seniorů
O výlety seniorů je velký zájem, a proto i dne 
5. 10. 2013, kdy se uskutečnil podzimní výlet
seniorů, byl autobus opět zcela plně obsazen.
Prvním cílem byl státní zámek Konopiště, který
je jedním z největších a nejkrásnějších zámků
v České republice. Zámek se do dnešní doby
zachoval v podobě, jakou dostal při poslední
přestavbě za arcivévody Františka Ferdinanda
d�Este, i vnitřní vybavení zůstalo v co největší
míře stejné, jako za doby, kdy zámek obýval

František Ferdinand s rodinou. Kromě krásných
interiérů se může chlubit i jednou z největších
sbírek loveckých trofejí v Evropě a vůbec nej-
větší sbírkou zbraní v Evropě. Přesvědčili jsme
se, že i puška vykládaná perletí nebo zlatem
může být uměleckým dílem.
Ze zámku Konopiště jsme jeli na oběd do res-
taurace v nedalekém Benešově, který leží nece-
lých čtyřicet kilometrů jihovýchodně od Prahy
v kraji mezi řekou Sázavou a horou Blaník.
Oběd byl předem objednán, a tak obsluha byla
velmi rychlá a tím nám ještě zbyl čas i na pro-
hlídku Benešova. Město má dva zajímavé kos-
tely, unikátními památkami jsou i dva gotické
oblouky, které zbyly po středověkém minorit-
ském klášteře. Zajímavou místní atrakcí je
barevný vláček, který jezdí z centra města 
až na zámek Konopiště.
Z Benešova jsme odjeli na soukromý zámek
Jemniště, který se také označuje jako barokní
perla středních Čech. Součástí prohlídky byly
nejen krásně vybavené pokoje, ale i velmi zají-
mavá kaple. Před zámkem je pečlivě udržovaný
francouzský park, za zámkem je rozlehlý park,
kde je možné vidět i zvířata, která představují
základ zoologické zahrady.
Po celý den bylo krásné počasí, což ještě umoc-
nilo zážitek z pečlivě připraveného a organizo-
vaného zájezdu, za který patří dík členkám
sociální komise a MUDr. Petře Sládkové 
za doprovod. Všichni zúčastnění se již těší 
na další výlet.

Alena Jarošová

�

Pozvánka pro seniory
Vážení občané Ďáblic, srdečně zveme Vás, kterým je více než 70 let, na tradiční předvánoční
posezení se zpěvem, harmonikou a občerstvením do jídelny základní školy, U Parkánu 17. 
Sejdeme se v pátek 22. listopadu od 15 do 18 hodin. Všechny zájemce o toto setkání pro-
síme, aby vyplněnou přihlášku odstřihli a nejpozději do 14. listopadu 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. 

Na setkání s vámi se těší členky sociální komise MČ Praha Ďáblice.

Zde odstřihněte

Mám/e zájem zúčastnit se setkání seniorů dne 22. 11. 2013

jméno a přijmení: 

manžel/manželka: 

adresa: 

Uzdravení deseti
malomocných
V Lukášově evangeliu (Lk 17 kp.) čteme příběh
o Ježíšovi, který procházel mezi Samařskem
a Galileou a v jedné vesnici uzdravil deset lidí
stižených malomocenstvím. Všech deset bylo
uzdraveno, avšak pouze jeden a nebyl to Izrae-
lec, ale Samařan, padl tváří k Ježíšovým nohám
a děkoval. Pouze on vyjádřil vděčnost. „Nebylo
jich očištěno deset? Kde je těch devět?“ podivil
se Ježíš. – Malomocenství bylo v biblických
dobách považováno za velmi těžkou nemoc,
tito lidé nejenom trpěli fyzicky, ale jako kulticky
nečistí byli nuceni žít mimo společenství svých

blízkých, byli závislí na milodarech a většinou
umírali.
Uzdravení bylo považované za zázrak a ten
mohl učinit pouze Hospodin. Proto malomocní
neprosí pouze o uzdravení, ale o milost. Jediný
Samařan, považovaný za podřadného cizince, 

si uvědomil Boží velikost a svrchovanost. Byl
uzdraven jak tělesně, tak duševně – „tvá víra 
tě zachránila.“
Vděčnost patří mezi základní lidské hod-
noty, ale z našeho života se vytrácí. Mizí vděč-
nost vůči Bohu, nedostává se jí ani mezi lidmi.
Vděčnost znamená děkovat za dobré dary
života i za život sám. S vděčností souvisí životní
moudrost a pokora.
Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným
dává milost. (1. list Petrův 5,5)
Blaze člověku, který se stále bojí Boha,
ale kdo zatvrdí své srdce, upadne do
neštěstí. (kniha Přísloví 28,14)

Renata Wesleyová, 
farářka sboru Církve čs. husitské v Ďáblicích



Zp
rá

vy
 z

 Ď
áb

lic

9

Pionýrský oddíl 
Sluníčko
Rádi bychom vám v následujících řádcích více
představili Pionýrskou skupinu Rozmarýn, jehož
součástí je náš oddíl Sluníčko, který působí zde
v Ďáblicích již druhým rokem. Název organizace
PIONÝR v mnohých z vás jistě připomíná dobu
dávno minulou. Dnešní organizace nesoucí toto
jméno je však skutečně jiná. Kdo máte zájem
o bližší informace, naleznete vše na 
www.pionyr.cz
Náš oddíl navštěvuje v současné době 55 dětí
ve věku od 3–15 let. Naše aktivity jsou opravdu
různorodé. V dubnu byl náš oddíl spolupořada-
telem akce Čarodějnice a měl na starosti celou
sekci soutěží a her. Zároveň akcí oslavil i první
narozeniny v Ďáblicích.
Květen jsme zahájili na akci 17. Májové slav-
nosti ve Vlašimi, kde jsme byli také spolupořa-
dateli ve sportovní a rukodělné činnosti, naše
děti ukazovaly a ostatní učily výrobu malování
na textil pomocí razítek a techniky samo-
tvrdnoucí hmoty, s čímž jsme měli opravdu
velký úspěch a organizátoři akce nám věnovali
deskové hry jako odměnu.

V červnu jsme se zúčastnili celorepublikové
akce RESET 2013, kde jsme byli zcela jistě ti
nejmladší účastníci. Počasí se po červnových
záplavách umoudřilo a nenarušilo kamarádskou
atmosféru celého setkání. Sluníčko vysvitlo
a bylo krásné počasí. Naše děti překvapily, že
i přes svůj nízký věk se hravě vyrovnaly starším
kamarádům, což je opravdu báječné, neboť
oddíl takhle malých pionýrů nenaleznete 
v celé ČR.
Odměnou nejen pro nás vedoucí, ale hlavně pro
naše malé pionýry byl letní tábor v Zásadě
u Kadaně, o kterém jste jistě četli v minulém
čísle Zpravodaje.

Nový školní rok jsme zahájili jako spolupořada-
telé Sportovního dne v Ďáblicích, který se konal
na hřišti SK Ďáblice, kde si děti vyzkoušely
různé sportovní hry, vytvářely si amulety
a náramky přátelství z pěnové hmoty.
V říjnu byla Drakiáda. Ta se skutečně povedla,
celou jsme ji zorganizovali spolu s SK Ďáblice
na hřišti, zúčastnilo se cca 100 lidí. Draci létali,
vítr foukal a téměř 60 nadšených dětí si 
Drakiádu jistě užilo. Každý si odnesl i malou
odměnu. Tatínkové a maminky, kteří pouštěli
draky s dětmi, dostali dárky také. Na této akci
nechyběl ani technický servis pro poškozené
draky...
Ekologická akce „72hodin aneb ruku na to“ 
je zaměřena na ochranu a pomoc přírodě
(http://www.72hodin.cz/2013/projekty/slu-
nicko-v-dablickem-haji).
Tak tedy 10. 10. 2013 v 16 hodin vše vypuklo.
Děti se sešly v přechodné klubovně, kterou
máme v obecní knihovně, už kolem půl čtvrté
a nedočkavě čekaly na opozdilce, co se bude
dít. Samozřejmě švitořily jako vlašťovky před
odletem do teplých krajin, že pionýr chrání pří-
rodu a proto jdeme dnes uklízet po těch lidech,
co papírky odhazují na zem a vůbec je neza-
jímá, co broučci a zvířátka. Byla legrace je
poslouchat. Přesně ve čtyři dorazila ze školy
i naše vedoucí Zdenička Kohoutová a vyrazili
jsme. Každý dostal gumové rukavice a vždy čtyři
v partě velký pytel. Všichni měli legraci z toho,
že mají rukavice jak pan doktor a jen jsme vyšli
ze dveří, na ulici už sbírali papírky a nedopalky
od cigaret. Po cestě jsme pozorovali veverky, jak
poskakují po větvích a hned si děti vyprávěly,
jak chudák veverka neví, že tenhle papírek či

plastová láhev není k jídlu a pak je nemocná.
Bylo zajímavé i zábavné je poslouchat. V téhle
debatě jsme dorazili zpět a pustili se ještě do
úklidu hřiště. Akce se zúčastnilo 20 dětí + 
2 vedoucí, Zdenička a moje maličkost. Děti jsou
ve věku od 3 let a do všeho se pustí s vervou.

Byla to super akce a ani netušíte, co se ode-
hrává za otázky a moudra v těch malých hlavič-
kách, když je správně člověk namotivuje. Určitě
si to zase zopakujeme.
10. listopadu oddíl Sluníčko organizuje akci
Svatomartinský lampionový průvod v maskách,
na který vás všechny srdečně zveme. Sraz je
v 17 hodin na parkovišti u Obecního domu
(mezi Battistovou cihelnou a lékárnou), cíl je na
hřišti SK Ďáblice. Celý průvod povede Svatý
Martin na koni a uvidíme, co na nás ještě
čeká...

Přeji všem překrásné podzimní dny s našimi
dětmi a spoustu legrace, vždyť proto to děláme.

Za odloučený oddíl PS Rozmarýn, 
vedoucí oddílu Sluníčko Jarka Kučerová
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Co by vnesl Dalajláma
nejen do mateřské školky
– aneb nejen ze života
ďáblických Broučků
Když se vypravíte na přednášku Jeho Svatosti,
čekáte výjimečnost v celé své velikosti, možná
i určitou okázalost a vznešenost. Ovšem chyba
lávky – spatříte obraz zcela obyčejné ryzí lid-
skosti v tak „opravdové míře“, že Vás svou
silou zasáhne naplno – „jsem jako vy“ zní
z jeho úst přirozeně. 
Prostě si připadáte, jako když sedíte s dědeč-
kem na prahu staré chaloupky, a necháte se
unášet jeho moudrým obyčejným vyprávěním
a smíchem. Slyšíte slova tak prostá jako soucit,
laskavost, vnímavost a pozornost, úsměv,
pohlazení. Prostě tu pro Tebe jsem, mám
chvilku času. Jsou úplně obyčejná, ale tak
vzácná v dnešní uspěchané době. 
„Začněte už ve školce,“ zaznělo z jeho úst, 
není třeba přehnaného vzdělávání v rychlé míře
a tlaku na výkon, vždyť jsou to děti. A máme
Dalajlámu v mateřské školce s jemu vlastní 
prostotou a jednoduchostí, že Vás z toho až
mrazí!!! Tak co myslíte, co vlastně dneska děti
potřebují? Co je pro jejich zdravý vývoj to pravé,
čím rozvineme jejich osobnost, co je v našich
možnostech jim dát, co si ponesou dál, co
budou předávat? ... a v lepší případě si řek-
nou... to nejdůležitější jsem se naučil, když mi
byly cca tři roky! Jak se říká, zlatá střední cesta.
Ovšem na tyto obyčejné myšlenky Jeho Svatosti
rádi zapomínáme. A já jsem ráda, že mi je při-
pomenul, i když se zdají být tak „obyčejné
a samozřejmé“.
Dle vlastního uvážení reaguji na jeho výzvu
„pošlete je dál“ a nabízím Vám je v tomto svém
malém zamyšlení.

Monika Píchová

Tuleni a Motýlci na výletě
Ve středu 16. října jsme s dětmi vyjeli na výlet
do zábavního parku Mirakulum v Milovicích. 
Za tuto možnost vděčíme sponzorskému daru
od jednoho z rodičů třídy Tuleňů.
Děti se již předem na tento výlet moc těšily.
Ráno před odjezdem jsme měli obavy, zda
nebude pršet. Naštěstí nám počasí přálo a my
jsme tak mohli plně využít všechny atrakce,
které Mirakulum nabízí. Děti se tak vyřádily na
houpačkách, průlezkách, v lanovém hradě.
Ohromně si to užívaly.
Tento výlet nebyl jen o zábavě, ale i o poznání.
S dětmi jsme prošli novou lesní naučnou stez-
kou, která měla u dětí úspěch. Děti se zájmem
vyslechly výklad naší průvodkyně. Formou
názornou a vlastním prožitkem děti získaly
poznatky z přírody. Například tak poznávaly
stromy podle kůry, stopy lesních zvířat v písku.
Viděly hmyzí hotel, dozvěděly se o době roz-
kladu některých věcí běžné denní potřeby v pří-
rodě. Měly možnost pohladit si zakrslé kozičky
a oslíky. Děti si také mohly vyzkoušet na dosko-
kové dráze, kterému zvířátku se vyrovná délka

jejich vlastního skoku. Tak jsme zjistili, že máme
třídu plnou zajíčků a myšek.
Děti i paní učitelky si společně tento den krásně
užily a přivezly si plno dojmů.

Věra Dusová, třídní učitelka Motýlků

Začátek školního roku
u „Ptáčků“
V září do třídy „Ptáčci“ nastoupily nejmladší
děti ve věku tří let. Další děti, kterým nyní ještě
nejsou 3 roky, nastoupí v průběhu školního
roku. Největší změnou pro příchozí děti je větši-
nou první a delší odloučení od maminky. Také
požadavek na určitou samostatnost a schop-
nost sociálního soužití je velmi náročný na psy-
chiku dítěte. Pro děti, přicházející z klidu
domova, je často značně stresující velké množ-
ství nových podnětů, požadavků a celkově zvý-
šený hluk. Pro lepší adaptaci na nové prostředí
je důležitý individuální přístup k dítěti
a pozvolné prodlužování jeho docházky do
mateřské školy. Snažíme se proto, aby navykání
dětí na nový školkový režim probíhalo
postupně, bez větších stresů a s minimální psy-
chickou nepohodou. Při všech činnostech, které
se v průběhu týdne střídají – výtvarné, hudební,
pohybové a teoreticky vzdělávací, si děti
postupně rozvíjejí své schopnosti a dovednosti
a z malých, nesmělých „Ptáčků“ vyrůstají
samostatné a šikovné děti. Cílem naší práce je
vytvořit pro děti příjemné, estetické a pozitivně
laděné prostředí, kam se budou těšit a kde se

budou cítit „jako doma“. Většina našich dětí si
po dvou měsících na pobyt ve školce postupně
bez větších problémů zvykla. Věříme, že během
roku si děti vytvoří dobré kamarádské vztahy
a ve třídě „Ptáčků“ vznikne dobrá partička. 
Ve spolupráci s rodiči bychom chtěly děti pro-
vést tímto krásným, někdy i náročným obdobím
s láskou a pochopením. 

Iveta Fraňková a Alžběta Mošničková, 
třídní učitelky

Prvňáčci v ZOO
Byl tu konec září a pro nás to znamenalo, že se
blíží chvíle, kdy pojedeme na náš první druži-
nový výlet. Protože je nás prvňáčků víc, než
může pan řidič v městské hromadné dopravě
pobrat, rozdělili jsme se na dvě skupiny s tím,
že jedna pojede teď, začátkem října, a druhá 
na jaře.
A byl tady očekávaný den 2. října. Počasí jsme
měli jako na objednávku, takže co víc si přát.
Prostě „HURÁ DO ZOO“.
Po obědě jsme si vzali batůžky, kde jsme měli
od maminek nabalené svačinky, a vyrazili jsme
na autobus. Cesta sice nebyla dlouhá, ale pro-
tože jsme se moc těšili, zazněla občas otázka
„Už tam budem?“, „Tak a jsme tady!“, s nad-
šením slyšely děti od svých vychovatelek.
Než jsme vstoupili do prostor ZOO, rozezvučelo
se před branami zahrady veselé „Sýýýr,“ pro-
tože nám ochotně místní pracovnice udělala
první společné foto. A šlo se za zvířátky. Cestou
k indonéské džungli jsme prošli kolem zvětše-
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ných mravenců, díky kterým jsme si chvíli přišli
jako v pravěku. V indonéské džungli nás i přes
velké horko a vlhko imitující tropické lesy
zaujaly vodní želvy, varani a různé druhy ryb.
S orangutany jsme se zde bohužel nesetkali,
protože je v úkrytu zaměstnávala péče o malé.
Po nutném rychlém odskočení si jsme se přesu-
nuli do pavilonu Afriky. Já osobně tento pavilon
procházela s jistým sebezapřením, ale děti byly
všemi těmi drobnými živočichy moc nadšené.
U opiček jsme se dost pobavili, protože jsme se
v nich trochu viděli. Po pauze na posílení, kdy
jsme ulehčili svým batůžkům a přitížili bříškům,
jsme zamířili do pavilonu hrochů, kde jsme zmí-
něné savce nenašli, ale o to větší podívanou
nám zajistili ve venkovních prostorách. Dokonce
si na nás jeden z nich otevřel i tlamu, což se
nám podařilo i vyfotit. Kolem antilopích výběhů
jsme přešli až k novému pavilonu „Údolí
slonů“, kde nás zaujal nejen nádherný venkovní
výběh, ale několik originálních asijských arte-
faktů, dva svatostánky, ale i malý kamenný
labyrint. No, a protože je čas neúprosný, blížila
se doba odjezdu. Proto se nám podařilo zvlád-
nout už jen výběh ledních medvědů.
Pak už zbývalo pouze sjet po klouzačce na
cestu k východu, dojít k autobusu a zpátky do
školy, kam jsme dorazili na čas a hlavně plní
dojmů a krásných zážitků. Takže se už těšíme
na jarní návštěvu ZOO, protože se zvířátky je
vždycky dobře.

Markéta Skalová, vychovatelka ŠD

Jak jsme bojovali
V sobotu 5. října 2013 se děti ze ZŠ U Parkánu
účastnily běžeckého závodu na 500 m a 1 km
v pražském parku Ladronka. Závěrečný závod
Česká pojišťovna Mizuno RunTour byl rekordní
po všech stránkách. Závodů se mohli účastnit
amatérští běžci, rodiny s dětmi, ale i profesio-
nální běžci. Běželo nejvíce dospělých i dětských
závodníků, celkem přes dva tisíce. I přesto, že se
závody konaly o víkendu, reprezentovalo naši
školu celkem 22 dětí z 1.–9. tříd. Nejmladším
a jediným zúčastněným v běhu na 500 m ze ZŠ
U Parkánu byl Filip Slavíček z I. A. V běhu na
1 km běželi ostatní závodníci jako o život, ale
největšího běžeckého úspěchu dosáhla Leona
Macháňová z VIII. B, která ve velké konkurenci
obsadila vynikající 3. místo. Všechny naše
závodníky bych touto cestou ráda pochválila za
účast a velkou bojovnost.

Michaela Hrbková, učitelka TV

Dopravní výchova –
dopravní hřiště 
Ve dnech 18.–21. října navštívily 4. a 5. ročníky
v rámci dopravní výchovy dopravní hřiště v Boh-
nicích. Výuku vedli policisté. S dětmi pátých tříd
probrali dopravní značky, vysvětlili význam
správně upravené a nasazené přilby a pomohli
při nastavení výšky sedla každému dle jeho
výšky. A šlo se jezdit... Kdo nedbal předpisů,
kolo povinně odstavil a silnici „brázdil“ po
svých. 
Kvůli nevydařenému počasí si čtvrtá třída užila
tentokrát dopravní výchovu v budově, kde si
žáci zkoušeli testy. Všichni se již teď těší na
příště. 

žáci 4. a 5. tříd ZŠ

Halloween – příležitost
prožít dopoledne 
společně
Pátek 25. října 2013 by mohl být úplně obyčej -
ný den před dlouhými podzimními prázdninami,
kdyby... Kdyby si naši deváťáci nevy  mysleli, že
pro děti z prvního stupně uspořádají „Hallo-
weenský den“ se vším, co k němu patří. Pří-
pravy byly velkolepé a hodiny výtvarné výchovy
se měnily na jednu velkou výrobní dílnu pro
výrobu rekvizit a kulis k výzdobě tělocvičny, kde
celá akce probíhala. Deváťáci si pro jednotlivé
třídy připravili zábavný program v podobě kar-
nevalu a soutěží s cenami pro vítěze. Vstup byl
v maskách a někteří jedinci opravdu překvapili.
Výzdoba se odehrávala v duchu Halloweena,
malí spolužáci to ustáli, neuronili ani slzičku
a odcházeli z karnevalu plni zážitků.
Něco vymyslet je snadné, 
něco připravit je těžší, 
něco zrealizovat je obtížné
a něco po sobě uklidit je asi to nejtěžší.
Všechno jsme zvládli a věříme, že se to povedlo
a že menší spolužáci prožili příjemný den.

Deváťáci

Křehkost duše učitele,
aneb práce či víc...
Miluju dětské rozhovory, ty minuty a okamžiky
křehké jako chmýří pampelišky, které buď
zachytíte, nebo o ně přijdete pouhým fouknutím
větru.
„Já nechci být s Kájou,“ říká Štěpánek. –
„Proč?“ ptám se. – „Chci být s Anežkou sám.“
– Slzy v očích, jako by se styděl za potřebu být
s kamarádkou jen SÁM. Karlík, jeho kamarád:
„Ale mně se po tobě stýská, Štěpánku.“ A co
s tím? Dohoda jasná, malý čas jen pro ty dva –
Anežku a Štěpánka a pak pojďte být spolu.
Všichni jsou spokojení. A pak na konci školko-
vého dne před cestou domů? Loučí se jak nej-
větší kamarádi: „Budeš mi chybět,“ slyším Káju.
– Tolik citu v dětské duši. 
Přemýšlím, na kolik je to pro mne jen práce, či
je to víc? Zda to vůbec někdo může brát jen
jako práci? Zda by mi děti vůbec dopřály sdílet
takové okamžiky, pokud bych je brala jako
rohlíky v krámě. Prostě jako někoho neosobního
a cizího. Za sebe si myslím, že je to od nich
dárek a já ho přijímám a děkuju. Jistě, stejně
jako mnoho skvělých učitelů, co znám! Díky
tomu přijetí jsou mi děti blíž a prostě není
možné být citově neangažovaný, zamknout klí-
čem od branky školku a jít pryč s takzvaně „čis-
tou hlavou“. Pravdou je, že každé z dětí si nese
vlastní příběh. Nese si radost, štěstí, úsměv, ale
i smutek a slzy a trápení. Ty krásné chvíle jejich
úsměvu a radosti jsou to, co hřeje, když slyším
milé vyprávění z jejich úst. Další jsou pocity,
které si kolikrát nesu domů, co ve mně zůstá-
vají, o čem přemýšlím a od čeho není lehké se
čas od času oprostit. Hledám pak cestu, jak být
tomu malému človíčku blíž. Od dětí každou
z těch chvil beru jako výraz důvěry a toho, že je
moje práce smysluplná, a jsem za ni ráda. Jsou
to naše malá tajemství, ať už vyvolají úsměv ve
tvářích jejich i mé, nebo potřebu chytit se za
ruce a pohladit tu citlivou dětskou duši po vla-
sech. 
Děti prostě nejsou housky na krámě a já jsem
ráda za učitele s křehkou duší. Ti pak vidí křeh-
kost duše dítěte a jeho prožívání. 
Tímto malým zamyšlením děkuji těm, co se sta-
rají o mého syna! A také dětem za tajemství, co
svěřují zase mně. I rodičům za jejich důvěru
a možnost sdílet všechny takové chvíle s jejich
dětmi.

Monika Píchová
P. S. Jména dětí jsou smyšlená.
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Výlet za přáteli 
do Francie
...okem učitele
Na pozvání naší partnerské francouzské školy
jsme 9. října 2013 se sedmi žáky, kteří byli
vybráni francouzskou institucí, odletěli do jižní
Francie do města Aix-en-Provence, kde jsme
strávili zajímavý týden. Naši žáci byli ubytovaní
doma u svých francouzských kamarádů a měli
možnost se zúčastnit běžné výuky na francouz-
ské škole. Zde se zapojili do několika hodin
a také pokračovali v práci na našem projektu
o Bohuslavu Martinů. Francouzští a čeští žáci
společně dokončili práce na trojjazyčném ilu-
strovaném slovníku hudebních výrazů, takže
nyní ho stačí jen vytisknout. Kromě toho jsme
usilovně pracovali na úpravách našeho vystou-
pení. Změny jsou nutné vzhledem k tomu, že se
naše vystoupení ve Francii odehraje v koncertní
síni pro 500 diváků a na mnohem větším jevišti.
Vše je již zarezervováno, takže již nyní víme, že
budeme vystupovat dne 20. června 2014.
Naše návštěva nebyla však jenom o tvrdé práci,
užili jsme si i spoustu legrace. Čekala nás pro-
hlídka centra Aix-en-Provence, včetně obrovské
koncertní síně, kde proběhne naše vystoupení –
máme se na co těšit! Město Aix je také známé
jako místo, kde žil a tvořil Paul Cezanne. Byli
jsme se podívat na jeho dílnu i na jeho oblíbená
místa, kde rád maloval. O víkendu jsme navští-
vili Marseille a její úžasné pobřeží a také jsme
se zúčastnili velkého pikniku v parku u Aix
s francouzskými partnery a jejich rodinami. 
Celkově je jisté, že tato krátká přípravná cesta
byla maximálně užitečná a velice nám pomůže
při přípravě na desetidenní pobyt v červnu, kte-
rým náš dvouletý projekt s francouzskou školou
zakončíme.

Tamás Besskó

...očima žáků
Na začátku října jsme letěli na návštěvu do
Francie. Když jsme přistáli na letišti, ujaly se nás
rodiny našich francouzských „partnerů“
a odvezly nás k nim domů. Většinu času ze dne
jsme trávili ve škole, zbytek pak „doma“ v rodi-
nách. Ve škole jsme většinou pracovali na
hudebním slovníčku, „doma“ se bavili s „part-
nery“ a jejich rodiči. Chodili jsme hodně na
výlety – vlakem i pěšky, jedno dopoledne se šlo
i na nákupy.

Michal Němec

9. října jsme se sešli na letišti Václava Havla. 
Jak jsme se postupně scházeli, měli jsme víc
a víc radost, že už za pár hodin uvidíme své
francouzské kamarády. V letadle jsme si povídali
a neustále se smáli. Když jsme přistáli, málem
jsme padli vedrem. Poté si nás vyzvedli naši
kamarádi a odvezli domů. Zítřejší den jsme se
sešli ve škole, která je dvacetkrát větší než ta
naše. Naši kamarádi nás pak provedli po škole
a ukázali nám i jejich kino. Hned první den jsme
užasli nad krásou a velikostí college mignet.
Kolem 13 hodiny jsme šli na oběd. Mohli jsme
si vybrat mezi dvěma hlavními jídly, saláty,

dezerty a ovocem. Každý den jsme snědli celý
oběd a vychvalovali jsme jej všude, kde to šlo,
zatímco francouzské děti jídlo vracely. Někdy
přestávka na oběd trvala i dvě hodiny, a tak
jsme si lehli na venkovní hřiště a jen tak odpo-
čívali. Absolvovali jsme i vyučovací hodiny. Cho-
dili jsme na prohlídky Aix a nakupovat. Jeden
den jsme jeli do Marseille. Bylo teplo a sluníčko
svítilo. Karolína Kolářová

Dne 9. října jsme přijeli všichni s natěšenou
náladou na letiště Václava Havla. Uteklo to
velice rychle, najednou jsme byli ve Francii na
letišti v Marseille. Hned, co nám dali kufry, jsme
vyšli ven a uviděli jsme své francouzské kama-
rády. Byl to super pocit zjistit, že je opět vidíme.
Bylo to pouze na šest dní, a proto nebyl žádný
čas na stydlivost. Je to něco úžasného být v jiné
rodině, mluvit jiným jazykem, poznávat jiné
zvyky. Navštívili jsme město Aix-en-Provence
a také jsme podnikli celodenní výlet do druhého
největšího města ve Francii – do Marseille.
Dokonalé! Nejhorší bylo loučení, ale pojedeme
tam i v červnu, tak to je ještě lepší.

Dominika Mužátková

Říjen ve školní družině
a školním klubu
Uplynul první měsíc docházky dětí do školy
a vychovatelky a pan vychovatel školní družiny
připravili pro své svěřence první velkou společ-
nou akci – Moje, tvoje, naše družina. Cílem
setkání bylo, aby se děti navzájem poznaly
a věděly, že třeba tenhle kamarád je prvňáček
z naší družiny a potřebuje naši radu či pomoc.
Ve středu 9. října 2013 se v sále školy sešly děti
ze všech oddělení školní družiny a školního
klubu, aby se navzájem představily a ukázaly si,
co umí. A tak jsme všichni mohli zatleskat kom-
ponovanému vystoupení všech prvňáčků či
hudebním a tanečním číslům dětí z druhých
tříd. Děti z oddělení třetích tříd na podium
vystoupily jako jeden muž a společně s paní
vychovatelkou nám všem zazpívaly. Čtvrťáci
a děti ze školního klubu vyslaly své zástupce,
abychom jim také mohli zatleskat za pěvecká
a taneční čísla. Ze sálu jsme všichni odcházeli
s tím, že už víme, že tahle družina je moje, ale

i tvoje a hlavně NAŠE a že nám v ní bude jistě
prima.
Další velkou akcí bylo „Havelské pečení“. Na
svatého Havla jsme si uspořádali takové menší
posvícení. Děti společně s rodiči doma upekly
své nejoblíbenější koláče a dezerty a společně
s receptem je přinesli ve středu 16. října 2013
do družiny. Sešlo se dohromady na šedesát
různých druhů. Odpoledne se pak v prostorách
jídelny konala malá slavnost, na kterou byli
pozváni i všichni rodiče a příbuzní našich dětí.
Dobroty zde byly vystaveny a hodnoceny. Porota
ve složení paní ředitelky, pana kuchaře, prvňáč-
kové paní učitelky, vychovatele ŠD a zástupců
dětí z jednotlivých tříd 1. stupně se dlouho
nemohla shodnout, který že výrobek je ten nej-
lepší. Nakonec bylo vybráno a oceněno šestnáct
nejzajímavějších výtvorů. Ovšem ani ostatní
tvůrci nepřišli zkrátka, všichni si domů odnesli
malou odměnu a diplom za účast. Ve finále
jsme si společně s rodiči udělali čaj a kávu
a všechno jsme snědli. 
V družině se snažíme, aby činnost byla zajímavá
a pestrá a z akcí, které měly úspěch, se stávají

akce tradiční. Mezi pravidelné a již osvědčené
patří i ozdravné pobyty v Solné jeskyni, kam jez-
díme 5. školním rokem. Od října, pravidelně
každý pátek můžete v autobuse potkat skupinku
dětí, která míří do Solné jeskyně Ládví. Pro velký
zájem se děti střídají ve třech skupinách. V solné
jeskyni máme připravené hračky, relaxační
hudbu nebo pohádku, podle momentálního roz-
položení dětí. V jeskyni jsme necelou hodinu, je
zde příjemné tlumené světlo a teplo. Po zkuše-
nosti už víme, že děti, které s námi jezdí do
solné jeskyně, jsou méně často nemocné. A pří-
jemné je nejen to, že cena je pro děti zvýhod-
něná, ale že i maminky mohou získat potvrzení
o platbě pro svou zdravotní pojišťovnu. 
Jsme moc rádi, že se našim dětem ve školní
družině a školním klubu líbí a už teď se těšíme
na další společné akce, kterých pro ně máme
pro tento rok připraveno opravdu hodně. Foto-
grafie z našich zážitků můžete pravidelně
nacházet na webových stránkách školy
www.skoladablice.cz v sekci Fotogalerie/školní
družina.

Vychovatelé ŠD a ŠK
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Červený mlýn
V Ďáblicích není mnoho památek starších než
rok 1800. K nejznámějším patří křižovnický
zámeček s kaplí zasvěcenou Nejsvatější Trojici
a sv. Václavovi. Hospodářský dvůr k němu nále-
žející byl podstatně upraven v 19. století, stejně
tak byly v předminulém století významně pře-
stavěny i původní statky v centru obce. K stav-
bám, jejichž původ je nutno hledat hlouběji
v minulosti, se řadí kromě ovčína i Červený
mlýn ležící na Mratínském potoce na severový-
chodním okraji ďáblického katastru, u OC Glo-
bus. Jeho stavební historie je poměrně bohatá.
Naposledy byla zpracována v akademickém
soupise pražských památek v roce 2011,
z něhož zde čerpáme. Mlýn, který vznikl zřejmě
na přelomu 16. a 17. století na potoce u dvou
rybníků, náležel k ďáblickému panství Rytíř-
ského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
Zatímco v soupisu majetku křižovníků z roku
1550 se ještě neuvádí, v soupisu z roku 1610
se o něm zmínka již objevuje. Na pohledové
mapě Ďáblic, zřejmě z přelomu 17. a 18. stol.,
byl mlýn spolu se dvěma rybníky zakreslen
velmi zjednodušeně, umístění stavby však asi

odpovídá poloze dnešní budovy. Na pohledo-
vém plánu z roku 1756 byl mlýn zobrazen jako
dřevěná stavba s jedním mlýnským kolem na
východní straně. Byl zásobován vodou opět ze
dvou rybníků. Někdy na konci 18. století či 
v 1. polovině století následujícího nahradila
starší dřevěné stavení zděná budova. Roku
1841 byla na katastrální mapě zachycena
v půdorysu dvě kamenná stavení, z nichž mlýn
s mlýnským kolem odpovídá dispozici nynější
stavby. Zakreslen zde byl již jen jeden rybník,
a to na sever od mlýna. Starší mlýnská budova
z konce 18. či z 1. poloviny 19. století byla
zřejmě přestavěna roku 1878. Tento letopočet
je vytesán spolu s iniciálami WK (snad mlynář
Wenzel Koniczek uváděný v katastru z r. 1841)
na pískovcovém kvádru v severovýchodním
nároží v úrovni druhého podlaží budovy. Dle
tohoto majitele bylo pojmenováno i jedno
z mála ďáblických náměstí – Koníčkovo. Na
východní straně budovy se nalézal náhon, voda
byla vedena upraveným kanálem. V letech
1910–11 byl mlýn, který se v té době nacházel
v majetku čakovického cukrovaru, upraven na
byty a získal stávající fasádu. Na plánu pře-
stavby z roku 1910 je ještě zachycen obdélný
klenutý přístavek u východního průčelí, vedle

lednice s mlýnským kolem. V té době byla také
přebudována stodola z 2. poloviny 19. století
na jižní straně dvora k bydlení. V průběhu 
2. poloviny 20. století jednopatrová budova
mlýna na obdélném půdorysu s valbovou stře-
chou podléhala postupné devastaci. 

Jan Havrda, foto autor

Kudy, kudy 
cestička...
Mnozí z nás nedávno zažili nemilé překvapení,
když si vyšli s pejskem nebo kočárkem na pro-
cházku kolem jámy na kraji pole směrem ke
hřbitovu. Původní průchod kolem jámy je z bez-
pečnostních důvodů uzavřen a plot sahá až
někam do pole. Toto opatření provedl vlastník
pozemku, na němž se jáma nachází, a to se
souhlasem vlastníka pozemku navazujícího.
Naše městská část v těchto místech pozemek
nevlastní. Kdo bude chtít, najde si cestičku
kolem nového plotu a pořídí si na podzim
holinky.
Při této příležitosti jsem si uvědomila, že před
lety, když byla v provozu ještě Prefa, byla tato
cesta důležitým pěším spojením mezi Ďáblickou

ulicí a ulicí Kučerové. Další možností pak bylo
projít ulicí Kokořínskou, která pro nás, obyvatele
z paneláku a přilehlého okolí znamenala
zacházku, pokud jsme směřovali například ke
hvězdárně. V té době to byla dobrá spojnice pro
ty, kteří chtěli jít dále nahoru směrem ke hvěz-
dárně a k lesu. Jak se to všechno změnilo! 

Průchod slouží (nyní i s obchvatem) hlavně pej-
skařům a návštěvníkům hřbitova, občas i cyklis-
tům. To, že cesta patří hlavně pejskům, je
ostatně patrné na každém vašem kroku, který
učiníte. Naštěstí máme dnes i jiné možnosti, jak
projít středem Ďáblic, neboť již nám v tom
nebrání průmyslový kolos Prefa, n.p. Jako
pamětník horších časů si těchto nových mož-
ností stále velice vážím a cesta kolem „Battis-
tovy cihelny“ s výhledem na park „u Holců“
a Obecní dům je pro mne vždy příjemná. Téměř
pokaždé na ní potkám někoho známého. Ráda
bych, aby se zvětšovala prostupnost Ďáblic pro
pěší i cyklisty nejen uvnitř obce, ale i jako spo-
jení s okolními obcemi. Všechny ty cestičky
a cesty přibližují k sobě sousedy, a tak se stávají
i cestami člověka k člověku. 

Tatjana Dohnalová
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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...
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

Středisko křesťanské 
pomoci v Praze
Pečovatelská 
služba Ďáblice

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

Program na listopad a prosinec
Otevírací doba
Listopad: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21, 
čtvrtek 13.30–15.30, 19–21, neděle 14–16 hodin. 
Prosinec: pondělí 18–21, středa, čtvrtek 18.30–20.30, 
neděle 14–16 hodin. Středa 25. 12. a čtvrtek 26. 12. zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hodin: 
11. 11. RNDr. Aleš Krejčí: Iránské hory a pouště
25. 11. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.: Maximum sluneční aktivity: 
bylo, je nebo bude?
9. 12. Petr Adámek: Zimní obloha – souhvězdí, 
zajímavé úkazy a objekty.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin:
4. a 18. 11. Země, náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.
2. a 16. 12. Člověk a měsíc.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Listopad: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19–21, 
neděle 14–16 hodin. Pondělí 4. a 18. 11. 20–21 hodin za jasného
počasí. Přístupné bez objednání.
Prosinec: středa, čtvrtek 18.30–20.30, neděle 14–16 hodin. 
Pondělí 2., 9. a 16. 12. 20–21 hodin, pondělí 23. a 30. 12.
18.30–20.30 hodin za jasného počasí. Přístupné bez objednání. 
Středa 25. 12. a čtvrtek 26. 12. zavřeno.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami, 
Venuše – za dobrých podmínek
Noční obloha: Měsíc – od 7. 11. do 21. 11., nejlépe okolo 10. 11.; 
od 6. do 21. 12., nejlépe okolo 9. 12. Jupiter – na konci listopadu, 
po celý prosinec. Uran – za dobrých podmínek. Dvojhvězdy, vícenásobné
soustavy – po celý listopad i prosinec. 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 18 do 19 hodin (listopad), od 17.30 do
18.30 hodin (prosinec) mohou hvězdárnu navštívit předem objednané
skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy, 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, pedagog. doprovod zdarma.
Bližší informace a objednávky na č. 283 910 644.
Za jasného počasí doplněno pozorováním Slunce, příp. Venuše.

POHÁDKY pro nejmenší
Neděle 17. 11. v 10.15 hodin – O spanilé Jitřence 
a tajuplné Večernici.
Neděle 15. 12. v 10.15 hodin – Odkud svítí sluníčko.
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.

Kalendář akcí
12. listopadu od 15 do 18.30 hod. Burza knih v ZŠ U Parkánu 17

14. listopadu od 18.30 hod. Ďáblice a územní plán
beseda v ZŠ U Parkánu 17

22. listopadu od 15 do 18 hod. Předvánoční setkání seniorů
v jídelně ZŠ U Parkánu 17

30. listopadu od 20 hod. Mikulášská tancovačka v ZŠ U Parkánu 17

1. prosince od 19 hod. Adventní koncert v Ďáblické kapli

Mše v ďáblické kapli 
nejsvětější Trojice a sv. Václava
se koná jednou za čtrnáct dní v lichou neděli 
a v některé svátky, začátek mše je vždy v 10:30 hodin.
24. listopadu
8. prosince – 2. neděle adventní 
22. prosince – 4. neděle adventní 
24. prosince – ve 24 hodin (!) půlnoční mše svatá 
25. prosince – Narození Páně / Boží hod vánoční

Před každou bohoslužbou je možné 
přistoupit ke svátosti smíření.
Duchovní správa: P. Dr. Marek Pučalík,
O.Cr., Rytířský řád Křižovníků 
s červenou hvězdou, Platnéřská 191/4,
110 00 Praha 1-Staré Město, 
kostelník: 602 380 993, 
www.kapledablice.cz

Obecní knihovna
POZOR OD 1. listopadu je ZMĚNA otevírací doby knihovny. 
Nově bude otevřeno čtvrtek 13–18 hodin a pátek 8–13 hodin.
V měsíci listopadu jsem pro vás opět připravila spoustu nových knížek
z výpůjčního souboru Městské knihovny pražské, nově jsem vypůjčila
i audioknihy jak pro dospělé, tak i pro malé čtenáře. Dále bych pak chtěla
připomenout již druhou burzu knih, která proběhne 12. listopadu 
od 15 hodin v základní škole U Parkánu.

Lucie Zemanová 
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Adam N&mec – varhany 
Anna Vr!ínská - zp"v 

Kate#ina Petro!ová - zp"v 
Vstupné 50,- K% 

Prodej vstupenek na míst& p!ed za%átkem koncertu. 
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