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Zprávy z rady městské části
100. mimořádné jednání dne 17. 7. 2014
l Hospodářský výsledek školy. Rada po projednání schválila hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Praha 8-Ďáblice, U Parkánu 17 za rok 2013 a souhlasí s navrženým
rozdělením HV.

Zprávy z radnice

101. jednání dne 21. 7. 2014
l Žádost o vytvoření bytové jednotky. Rada projednala žádost
TJ Ďáblice o byt pro správce areálu TJ Ďáblice a podává žádost o byt na
MHMP.
l CN na výměnu kotle. Rada po projednání souhlasí s cenovou nabídkou firmy Plynoservis Jílek s.r.o. na výměnu plynového kotle v Obecním
domě – ordinace MUDr. Benešové ve výši 43.698 Kč.
l Přidělení finančních darů občanským sdružením (podpoření
činnosti aktivních občanských spolků a sdružení). Rada po projednání schválila: poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč Hudebnímu
sdružení Ďáblík; poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Rytířskému
řádu Křižovníků s červenou hvězdou; poskytnutí finančního daru ve výši
10.000 Kč Náboženské obci CČSH v Ďáblicích; poskytnutí finančního daru
ve výši 10.000 Kč SDH Ďáblice; poskytnutí finančního daru ve výši
10.000 Kč Tenisovému oddílu TJ Ďáblice.
l Rozpočtové opatření č. 4. Rada schválila rozpočtové opatření č. 4
k rozpočtu MČ na rok 2014, v objemu zvýšení příjmů o 481.300 Kč
a výdajů o 481.300 Kč na základě změny dotačních vztahů.
l Informace o zveřejnění výzvy MŠMT. Rada po projednání vzala
na vědomí zprávu p. starosty Růžičky, že
a) MŠMT vyhlásilo program „Rozvoj výukových kapacit mateřských
a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky“;
b) hl. m. Praha podpoří úspěšné projekty, kterým bude přiznána dotace
z MŠMT, poskytnutím účelových dotací až do výše 100 % dotace
poskytnuté z MŠMT;
Rada pověřila p. tajemníka podáním žádosti o dotaci v rámci programu
„Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných
územně samosprávnými celky“ a p. starostu podpisem žádosti o dotaci.
l Následky přívalového deště. Pan tajemník informoval o škodách
způsobených přívalovým deštěm dne 8. 7. Rada vzala navrhovaná opatření na vědomí a podpořila jejich realizaci.
l Pronájem v Obecním domě. Rada schválila pronájem dolního sálu
Obecního domu paní Věře Čajkové pro konání semináře zaměřeného
na rétoriku slova.
l Přestupková komise. Rada jmenovala RNDr. Ing. Michala Trauriga
novým členem přestupkové komise MČ Praha-Ďáblice.
l Návrh smlouvy. Rada po projednání schválila návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemcích parc. č. 194/21 a 194/38 v k.ú. Ďáblice
s firmou PRE distribuce, a.s.
l Komunální volby – inzerce politických stran a hnutí v ĎZ.
Rada na podporu otevřené a rovné politické soutěže a věcného dialogu
o budoucím rozvoji Ďáblic schválila udělení výjimky v bodě č. 7 ze Zásad
vydávání Ďáblického zpravodaje pro potřeby inzerce politických stran
a hnutí v rámci kampaně pro volby do zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
dne 10.–11. 10. 2014 a stanovuje bezplatnou inzerci jejich volebních
programů na ½ strany za podmínek dodržení zákona a slušnosti.
l Oprava šaten v areálu TJ Ďáblice. Rada rozhodla opravit sportovní
šatny v areálu TJ Ďáblice a nařídila poptat u 3 firem cenovou nabídku
na realizaci oprav.

102. jednání dne 11. 8. 2014
l Výsadba stromů. Rada schválila návrh Smlouvy o následné péči

s neziskovou organizací Sázíme stromy, z. ú. (Vysazeno již bylo
23 stromů, další přibudou u fotbalového hřiště.)
l Nové osvětlení fotbalového hřiště. Rada po projednání schválila
návrh Smlouvy o právu k provedení stavby „UMT Ďáblice – venkovní
osvětlení fotbalového hřiště, TJ Ďáblice“ s TJ Ďáblice.
l Investiční plán Ďáblic pro rok 2015. Rada souhlasí s podáním
Investičních požadavků z rozpočtu MHMP pro rok 2015, které zpracoval
a předložil p. starosta Růžička.
l Stížnost občana. Rada předala Úřadu MČ k prověření stížnost občana
Ďáblic k provozu restaurace Battistova cihelna.
l Stížnost občana. Rada projednala stížnost občana Ďáblic k nepořádku v okolí parku a hřiště U Prefy a stanovila nápravná opatření.
l Podnět k přezkumu stanoviska. Rada po projednání souhlasí
s obsahem Podnětu k zahájení přezkumného řízení – stanovisko vydaného v procesu posouzení vlivů na životní prostředí na záměr „Paralelní
RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“.
l Návrh na zveřejňování audiozáznamů. Rada po projednání pověřila tajemníka zajistit povolení od Úřadu pro ochranu osobních údajů na
zveřejňování audiozáznamů z jednání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
na webu MČ.
l Žádost o prominutí nájmu. Rada schválila prominutí nájmu
za prostory v Obecní knihovně O. S. Sluníčko za měsíce červenec
a srpen 2014.
l Finanční dary na podporu aktivního trávení volného času dětí
a ochranu životního prostředí v Ďáblicích. Rada schválila:
poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč O. S. Sluníčko; poskytnutí
finančního daru ve výši 5.000 Kč O. S. pro Ďáblice.
l Trestní oznámení. Paní zástupkyně informovala radu o tom, že MČ
podala trestní oznámení kvůli nezákonnému provozu výherních hracích
přístrojů.

103. mimořádné jednání dne 13. 8. 2014
l Údržba veřejné zeleně od 1. 7. 2014. Pan tajemník informoval
o trvajících problémech s plněním harmonogramu firmou Meribel. Rada
po projednání schválila udělení pokuty společnosti Meribel s.r.o. za
neplnění podmínek Smlouvy. Rada dále schválila odstoupení od Smlouvy
o dílo – název akce: „Údržba zeleně v Městské části Praha-Ďáblice“.
Rada souhlasila s návrhem předání okamžitých objednávek na údržbové
práce v zeleni předem vybraným náhradním firmám.

Občané Ďáblic, sousedé,
zveme Vás na poslední veřejné zasedání zastupitelstva v tomto
volebním období. Kromě obvyklého programu budeme jako Rada
naší městské části skládat účty všem zastupitelům ze své čtyřleté
práce pro naši obec.
Budeme rádi, když se zaplní nejen místa určená pro zastupitele,
ale i pro veřejnost. Máte poslední možnost v končícím volebním
období říci svůj názor u volného mikrofonu, diskutovat k jednotlivým bodům programu, a pokud vydržíte do konce zasedání,
zapojit se do závěrečné diskuze.
Před čtyřmi lety jste se ještě takto projevit nemohli, teď máte
možnost takovou příležitost využít.
Zasedání se bude konat jako obvykle v sále Základní školy
U Parkánu 17, a to ve středu 24. září od 18 hodin.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás.
Starosta Ing. Miloš Růžička
Zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová
Radní Ing. Tomáš Dvořák, Bc. Marcel Janek, Tatjana Dohnalová
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Co nevidět budeme opět po čtyřech letech volit
zastupitele naší městské části. Je tedy vhodná
chvíle na to, abychom se zastupitelů, jejichž mandát brzy skončí, zeptali, co ze svých předvolebních
slibů uskutečnili a co se jim uskutečnit nepodařilo.
Vzhledem k tomu, že se programy jednotlivých
stran, hnutí a sdružení v mnoha bodech shodovaly,
by taková otázka neměla být nijak kontroverzní.

Dušan Andrš

Jak se Vám podařilo
naplnit volební
program 2010–2014?
Ing. Tomáš Dvořák – radní (hnutí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ v Ďáblicích)
Motto „mého“ volebního programu jakožto
nezávislého kandidáta na kandidátce Starostů
a nezávislých v Ďáblicích bylo: „Chci přispět svými
zkušenostmi k věcnému řešení řady problémů
naší městské části, zejména týkajících se skládky,
veřejných zakázek a výstavby“.
V průběhu volebního období jsem jistým dílem přispěl ke zřízení nezávislého monitoringu podzemních vod v blízkosti skládky, podílel se na jednáních
týkajících se projednávání změny Z2156 územního
plánu, jejíž schválení by mělo umožnit pokračování
skládkování na rozšířené skládce v Ďáblicích.
Zejména v první polovině volebního období jsem
krom jiného aktivně pracoval na jednotlivých stavebních akcích drobného charakteru, zejména
v pozici zástupce investora a jeho technického
dozoru. Jednalo se o vyřešení reklamace zateplovacího systému hasičského domu, odstranění
zatékání do půdní nástavby nad poštou, do
kuchyňského pavilonu školky, části objektu u Holců
a podkroví obecního domu. Připravil jsem podklady
a podílel se na organizaci zateplení půdních prostor základní školy, odstraňování příčin a důsledků
vlhkosti objektu školy. Dále se jednalo o komplexní
rekonstrukci střešního pláště atria školy. Zásadním
dílem jsem se na straně investora podílel na přestavbě přízemí modrého pavilonu školky na dvě
třídy základní školy a na přípravách případné
úpravy hasičárny pro třídu základní školy, pokud by
toto bylo z kapacitních důvodů nutno realizovat.
V rámci reklamačních řízení parku na náměstí se
podařilo dosáhnout některých oprav v rámci
záruční doby, ovšem do dnešních dnů nebylo vše
dotaženo do konce, protože stav parku se ukazuje
výrazně horší, než je pouhým okem vidno a neřešená ekologická zátěž a nedostatečné terénní
úpravy z dob zakládání parku ovlivňují zejména
stav zeleně. Stejně tak reklamační řízení modrého
a růžového pavilonu školy přinesly jisté výsledky
v odstraňování závad, ovšem i zde ještě nejsou
všechna jednání, zejména s projektantem u konce
a zejména z tohoto důvodu nebyly všechny závady,
které lze klasifikovat jako zcela nepřípustné,
odstraněny. V posledním roce jsem se rovněž podílel na jednáních kolem přípravy a realizace nového
hřiště v centru obce, projektové přípravy dostavby
základní školy, a centrálního náměstí.

Z výše uvedeného výčtu si dovoluji s čistým svědomím vyvodit, že se mi podařilo dodržet svůj volební
slib mírou vrchovatou, i když ne vždy byly podmínky pro jeho realizaci optimální a ne vše vždy
skončilo zcela dle mých představ. Rozhodně však
vidím za těmi čtyřmi roky řádný kus odvedené
práce.
Tatjana Dohnalová – radní (VOLBA 2010)
Co se podařilo naplnit z programu Sdružení nezávislých kandidátů VOLBA 2010 pro volební období
2010–2014.
Jako radní a předsedkyně komise životního prostředí a dopravy jsem v souladu s programem SNK
VOLBA 2010 bránila Ďáblice před již existujícími,
ale i potenciálními negativy (skládka, dopravní
zátěž, výškové domy developerů vedle zástavby
rodinných domů apod.). V průběhu končícího
volebního období se i díky aktivnímu úsilí koalice
a O.s. pro Ďáblice skládka nerozšiřovala.
Přispěli jsme k částečnému snížení dopravní zátěže
v obci následující opatřeními: dopravní omezení
nákladní dopravy pro skládku, omezení rychlosti
na Šenovské a Hřenské, úprava přechodu pod
Akcízem, oprava radarů na Ďáblické a Šenovské.
K dispozici je již pravomocné stavební povolení
na rozšíření a rekonstrukci vozovky Na Blatech
a U Červeného mlýnku. Omezením rychlosti na
rychlostní komunikaci Cínovecká došlo k mírnému
snížení hluku v obci z teplické dálnice.
SNK VOLBA 2010 spolu s O.s. pro Ďáblice se
v končícím volebním období podílely na ochraně
a rozšiřování zeleně (ochranný pás u skládky, louka
u hvězdárny, stromy v Květnové a dalších místech).
V souladu s naším programem na končící volební
období se nám ve spolupráci s koaličními partnery
podařilo více otevřít radnici a zasedání zastupitelů
občanům (přesun úřednic pro styk s občany do přízemí, volný mikrofon na veřejném zasedání ZMČ,
více informací na webu – poprvé od vzniku Rady
MČ zveřejňování zápisů z jejích jednání). Ďáblický
zpravodaj, ve srovnání s předchozím obdobím,
byl otevřen názorům všech zastupitelů i občanů
a zvýšila se jeho úroveň, větší vypovídací hodnotu
o dění v obci od roku 2011 obsahuje obecní
kronika.
Jako členka finančního výboru jsem byla u přípravy
a dohledu nad dodržováním úsporného hospodaření obce. Žádná kontrola z nadřízeného orgánu
nenašla žádná závažná pochybení v hospodaření
obce – viz např. Závěrečný účet za rok 2013.
Pozn. pod čarou: ve vymezeném prostoru nelze

podat více informací, proto zájemce odkazuji na
webové stránky www.VOLBA2010.cz, kde je
uveden celý nezkrácený text.
Zdeňka Fišmistrová
(radní, zástupce starosty)
a Ing. Martin Křížek (zastupitel) –
SNK „Ďáblice občanům“
Prohloubení důvěry v místní zastupitele a zlepšení
informovanosti občanů. Pravidelně podrobně zveřejňujeme zápisy z projednávání rady a předáváme
je redakční radě Ďáblického zpravodaje, aby se tyto
informace dostaly k co největšímu počtu občanů.
Úřad vstřícný občanům. Celé volební období jsme
přistupovali ke všem našim občanům s ochotou
pomoci jim vyřešit jejich problémy, požadavky,
návrhy i stížnosti, a to každým nejen pracovním
ale i volným dnem v roce.
Zasadíme se o snížení počtu heren a nonstop
podniků... Podpořili jsme návrh usnesení RMČ
č. 287/13/RMČ, kterým jsme odsouhlasili nulovou
toleranci k provozování výherních hracích automatů a jiných podobných her na území MČ PrahaĎáblice. V současné době není v obci ani jeden kus
výherních hracích automatů. V jedné provozovně
jsou 4 ks výherních hracích přístrojů, které ale
povoluje ministerstvo financí a obec na to nemá
vliv.
Zvýšení bezpečnosti v obci. Podařilo se nám prosadit snížení povolené rychlosti na hlavních komunikacích, Šenovské a Hřenské na „30“. Projednat
s odborem dopravy Prahy 8 návrh na zvýšený bezpečností práh v křižovatce Hřenská a Květnová,
který se v současné době připravuje k realizaci,
připravují se podklady pro vydání stavebního povolení na stavbu. Podařilo se nám zajistit snížení
a měření rychlosti na Cínovecké. V ulici Legionářů
jsme nechali osadit čočky pro snížení rychlosti
a bezpečnosti občanů, na rohu ulic Květnová
a Šenovská jsme nechali osadit bezpečnostní
sloupky pro ochranu občanů v blízkosti silnice.
Od začátku volebního období jsme usilovali
o zrušení konečné autobusun103 v ulici Chřibská,
což se nám podařilo prosadit.
Podpoříme výstavbu cyklotras a jejich propojení
s celoměstským systémem cyklostezek. Na stavbu
cyklostezky ke hvězdárně je již vydané Odborem
výstavby Prahy 8 územní rozhodnutí a v současné
době zajišťujeme podklady pro vydání stavebního
povolení.
V těch částech obce, kde není dosud dokončená,
či nepředaná technická infrastruktura, vyvineme

Zprávy z Ďáblic

Poslední anketní
otázka pro nynější
zastupitele

Zastupitelstvo MČ Praha-Ďáblice
Mgr. Markéta Bouzková – zastupitelka (Ďáblice pro nás všechny) 2010, 2014 Pro Ďáblice
Tatjana Dohnalová – radní (Volba 2010) – 2010 i 2014
Ing. Tomáš Dvořák – radní (hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ v Ďáblicích) – 2010 i 2014
Ing. Tomáš Fatrdle – zastupitel (ODS) – 2010 i 2014
Zdeňka Fišmistrová – zástupce starosty (Ďáblice občanům) – 2010, 2014 nekandiduje
Bc. Marcel Janek – radní (ČSSD) – 2010 i 2014
Ing. Martin Křížek – zastupitel (Ďáblice občanům) – 2010, 2014 nekandiduje
Ing. Pavel Niebauer – zastupitel (Vaše volba – Ďáblice!) 2010, 2014 Pro Ďáblice
PhDr. Vladimír Novotný – zastupitel (ODS) – 2010 i 2014
Ing. Slavomír Procházka – zastupitel (hnutí STAR. A NEZÁVISLÍ v Ďáblicích) – 2010, 2014 nekandiduje
Ing. Miloš Růžička – starosta (hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ v Ďáblicích) – 2010 i 2014
RNDr. Martin Smrček – zastupitel (Volba 2010) 2010, 2014 ODS
Vítězslav Stoklasa – zastupitel (Ďáblice pro nás všechny) 2010, 2014 Pro Ďáblice
Markéta Stránská – zastupitelka (hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ v Ďáblicích) – 2010 i 2014
Danuše Ševčíková – zastupitelka (Ďáblice pro nás všechny) – 2010, 2014 ANO 2011
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maximální možný tlak na její dokončení, zprovoznění a předání. Po celé volební období jsme se snažili dokončit tlakovou kanalizaci Na Blatech
a Řepná. Po dlouhých jednáních s OMV Praha, PVK
a.s. a PVS a.s. jsme dosáhli toho, že na čerpací stanici OMV Praha na Cínovecké ulici je nově vybudována kompresorová stanice, v současné době
jednáme o uzavření smlouvy mezi MČ Praha Ďáblice, PVK a.s. a PVS a.s. o pronájmu tlakové kanalizace a následně o předání stavby tlakové
kanalizace Na Blatech a Řepná hl. m. Praze. V současné době je vydáno stavební povolení na stavbu
č. 0133 TV Ďáblice komunikaci Na Blatech, 2. část,
realizace této komunikace by se měla uskutečnit
na podzim letošního roku.
Předložíme k veřejnému projednání návrhy vedoucí
k úpravě dnešní zoufalé situace v prostoru tzv.
Ďáblického náměstí... Od listopadu 2012 vedeme
jednání o obnově – reklamaci zeleně na centrálním
náměstí. Dále byl vypracován projekt multifunkčního objektu, v němž je plánováno rozšíření sociálních služeb (ordinace lékařů), pošta, multifunkční
sál a prostory pro umístění ÚMČ. V prostoru po
demolici objektu Restaurace U krále Holce je připravována stavba nazvaná „Zázemí Ďáblického
parku“, která bude zázemím pro mimoškolní aktivity. Po odstranění dětského dopravního hřiště bylo
v těchto místech vybudováno fotbalové hřiště
s UMT III. generace, které je přístupné všem našim
občanům.
Podařilo se nám ve spolupráci s koaličními partnery
uzavřít smlouvu o odkupu pozemku pod hřištěm
od soukromých vlastníků pro dobudování umělé
trávy TJ Ďáblice.
Po dlouhých jednáních se spol. Ekospol se nám
podařilo docílit, že komunikace v oblasti Ekospol
Nové Ďáblice, která není zkolaudována, bude
dokončena během letošního roku.
Zavedení transparentního hospodaření v obci. Při
tvorbě rozpočtu obce jsme se snažili vytvořit rozpočet, který nebude schodkový. Výsledek finanční
hospodaření obce za celé volební období se dá
popsat jednoduše tak, že budeme předávat správu
obce s téměř dvojnásobným množstvím finančních
prostředků na účtech, než když jsme přebírali zodpovědnost za finance po minulém vedení obce.
Vážení občané, děkujeme Vám tímto za Vaši
podporu ve volebním období 2010–2014.
Ing. Pavel Niebauer – zastupitel
(Vaše volba – Ďáblice!)
Úvodem bych chtěl sdělit, že posláním zastupitele
je svědomitě vykonávat funkci v zájmu obce a jeho
občanů a přitom se řídit ústavou a zákony České
republiky (citace ze slibu zastupitele). Z toho je
patrné, že důležitější než volební program, je zda
zastupitel během volebního období dbal na
dodržování zákonů ČR a současně konal pro blaho
obce a jeho občanů. Mrzí mě, když se zastupitelé
sortují podle toho, za jaké občanské sdružení nebo
politickou stranu kandidovali, místo toho jak vystupují nebo hlasují během zastupitelstva. Po celou
dobu mého mandátu (cca
3 roky – nastoupil jsem jako náhradník až v průběhu volebního období) jsem se snažil přistupovat
zodpovědně k mandátu zastupitele a na všechna
veřejná zasedání zastupitelstva se řádně připravoval a kladl všetečné otázky. Toto jsem i očekával od
ostatních zastupitelů a zejména od rady MČ,
jakožto předkladatele programu veřejného zasedání zastupitelstva. Ten, kdo alespoň občas zašel

na jednání zastupitelstva, to může potvrdit. Zklamáním pro mě bylo zjištění chabého zájmu veřejnosti na projednávaných bodech a až na výjimky
nízká úroveň podkladů k jednotlivým bodům připravených vedením radnice zastupitelům k projednání na veřejném zasedání.
S blížícími se komunálními volbami mi dovolte apelovat na všechny kandidáty na zastupitele, aby si
řádně rozmyslili, zda skutečně mají chuť obětovat
čas veřejnému dění. Je opravdu nešťastné, když se
v průběhu volebního období střídají zastupitelé po
zjištění, že to nestíhají. Voličům při volbě do zastupitelstva doporučuji, aby nevolili výhradně podle
volebního programu, ale podle osobností, který
daný program reprezentují. Naplnění volebního
programu mnohokrát záleží na mnoha faktorech,
které samotný zastupitel neovlivní, ale forma
s jakou přistoupí k výkonu funkce zastupitele, ta je
pouze na něm. V tomto směru mám čisté svědomí.
Přeji všem šťastnou ruku.
Bc. Marcel Janek – radní (ČSSD)
Do výkonného orgánu Městské části jsem se dostal
v poslední čtvrtině volebního období, kdy již
spousta akcí bylo rozběhnutých, na nich jsem se
od samého začátku nepodílel.
Nyní se pokusím stručně odpovědět na otázku:
Co se mi z volebního programu ČSSD Ďáblice
podařilo uskutečnit?
Bezpečnost – oprava dvou roky nefunkčních radarů
měřících rychlost v obci. Náhrada odcizeného stavidla za přepadem Mratínského potoka-odklonění
přívalové vody mimo oblast Na Blatech, vyčištění
potoka kolem stavidla.
Doprava – zdarma jsme rozšířili stezku od Ďáblic
za policií směrem k Březiněvsi.
Čistota obce – odklizení skládek u mysliveckého
domu směrem Na Skřivánčí a u Mratínského
potoka, úklid ulice Statkové, Mannerové, Hořínecké
a kolem Mratínského potoka od policie směrem
k Cínovecké.
Sport – venkovní posilovna bude v září dokončena
montáží stroje na veslování a protahovacího
zařízení.
Sociální oblast – organizování brigád pro mládež.
Návrhů na projednání radou bylo více, ale každý
neprošel. Dále jsem se zajímal o propojení Ďáblic
s oblastí Na Blatech podchodem, kde pod Cínoveckou dálnicí protéká Mratínský potok. Tahle záležitost zatím vázne na nevyřešených majetkových
vztazích.
PhDr. Vladimír Novotný – zastupitel (ODS)
Opět je otázka ĎZ cíleně tendenční, připravená pro
zástupce STANu a současné vládnoucí koalice, kteří
budou jistě psát, co všechno dokázali, co je rozjednáno a hlavně „co chtěli dokázat“. Tedy – že musí
být znovu zvolení pouze ONI, aby mohli i nadále
voličům slibovat, že vše dotáhnou do konce.
A zde je možno použít část písničky „Za co, pane
bože, za co“ ...hodiny planého žvanění, planých
slibů a arogance. Co asi mohla sdružení v opozici
splnit ze svých volebních programů?
Tedy správná otázka daná ĎZ by měla znít: „Co
nám přineslo volební období 2010–2014?“ nebo
„Jak lze hodnotit toto období?“ Na tuto otázku
bych já odpověděl, že se u mne dostavil pocit
velkého zklamání, protože lži, pomluvy, zrady
a vyřizování si účtů z minulých let se staly hlavním
tématem pro členy vládnoucí koalice, namísto přínosné práce pro obec. A ve výsledku toto vše

přineslo porušování zákonů, neschopnost dotáhnout věci do cíle díky hodinám bezobsažných
debat.
Nedělám si iluze, že ti, kteří se holedbali, co vše
vykonají za čtyři roky, budou poctivě skládat účty.
Naopak budou voliče přesvědčovat svými litániemi
o tom, co vše projednali a o čem jednali a jednali.
Ale realita je, že defacto nic z toho slibovaného
nerealizovali.
To také všichni vidíme kolem sebe.
Tedy je za námi čtyřleté období, kdy sebeuspokojení jednoho jednotlivce mělo větší váhu, než
slibovaná práce ve prospěch nás občanů.
Přeji voličům opravdu lepší vedení, než bylo
v současnosti.
Ing. Miloš Růžička, starosta (hnutí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ v Ďáblicích)
Je pravdou, že já osobně jsem měl díky důvěře spoluobčanů a dílčí podpoře zastupitelů větší prostor
realizovat volební program hnutí STAROSTŮ
A NEZÁVISLÝCH v Ďáblicích. Ale cítil jsem jako
svou povinnost umožnit také realizaci cílů ostatních – pokud nebyly v rozporu s právem a veřejným zájmem. Myslím, že každý konkrétně
formulovaný a zdůvodněný plán či požadavek
byl přijat a realizace podpořena.
Ze zastupitelských aktivit, které nebyly přímo v programu STAN, se realizovalo např.: stop hazardu
v obci z iniciativy zastupitelů Z. Fišmistrové
a M. Křížka, více zeleně a nová stromořadí v ulicích
Květnová a Kučerová z iniciativy zastupitelky
T. Dohnalové, kvalitnější systém likvidace bioodpadu dle návrhu zastupitele M.Janka, odložení
směny pozemků – původně polní cesty v polích
pod hájem z iniciativy zastupitele P. Niebauera
nebo zvýšení nájmu ďáblické lékárně a restauraci
Květnová iniciované zastupitelem V. Novotným.
Stejně jsme byli otevřeni i požadavkům ostatních
občanů.
Své názory k ochraně a budoucnosti Ďáblic jsem
aktivně začal veřejně předkládat jako občan
v letech 2006-2010. Vedle organizační pomoci při
akcích, odborné pomoci při pořádání referenda ke
skládce a vedle vlastních besed k územnímu plánu
a rozvoji Ďáblic jsem připravil s Tomášem Dvořákem pro naší městskou část řadu odborných stanovisek:
– ke změnám územního plánu (ne zástavbě svahů
pod hvězdárnou, ne změně parku na náměstí u
obecního domu na stavební parcelu, ne kapacitní
bytové výstavbě jižně od Nových Ďáblic, ne rozšiřování skládce, ne automobilovému propojení Čimic
a D.Chaber s OC Letňany přes centrum naší obce);
– k vlivu skládky na životní prostředí;
– k novému dálničnímu okruhu Ďáblicemi;
– k neexistenci hlukové ochrany Cínovecká;
– k nebezpečí zvýšení hluku nad obcí po rozšíření
vzletové dráhy Ruzyně směrem do centra Prahy.
Z pozice starosty a se vzpomínkou na těžké začátky
jsem nyní vděčný za každou dobře míněnou aktivitu a nápad druhých – i když nebyl „volební“ –
např. za podněty pánů D.Tomance a J.Täubela (stavební komise) při řešení přípravných prací a zajištění finančních prostředků pro vybudování
komunikací na Blatech. Úspěšně jsme podpořili
požadavek občanů na dokončení komunikací
a osvětlení v části Nových Ďáblic, řešíme stejný
problém i pro sousedy Pod Hájem. Na podnět dalších občanů jsme vybudovali přechod pro chodce
na Ďáblické ulici, u druhého jsme zařídili vybudo-

vání chybějícího chodníku; upravili jsme dle požadavků režim sběru tříděného odpadu; upravili parkování před obecním bytovým domem; osobně
jsem zajistil vyřízení všech požadavků individuálních vlastníků na změny územního plánu; podpořili
jsme požadavek rodičů dětí, které nezískaly místo
ve školce a umožnili jim provozovat v rámci mateřského centra tzv. miniškolku – všechny požadavky
na umístění dětí tak byly kladně vyřešeny atp.
Kompletní odpověď, tedy vyhodnocení plnění cílů
a programu 2010, i s poděkováním bude zveřejněna v 2. polovině září na adrese
www.starostove-dablice.cz.
RNDr. Martin Smrček
Na začátku volebního období jsem – podobně jako
většina zvolených zastupitelů – považoval za největší úspěch změnu ve vedení radnice, se kterým
jsem dlouhodobě nesouhlasil. Bohužel, ani změnu,
která nastala, nepovažuji za ideální. To se nakonec
odrazilo v atmosféře jednání zastupitelstva, které
vyvrcholilo odvoláním a následným znovuzvolením
starosty. Nezbývá než věřit, že volby následující
rozdají karty jinak.
Do volebního období šla většina stran a uskupení
s podobným programem, který se ale podařilo
naplnit jen částečně. Skládka, jak se zdá, bude
před odpor obce pokračovat, protihlukové zábrany
kolem dálnice nestojí, obcí projíždí stále více aut ze
satelitů do centra, škola praská ve švech, zeleň
nám přerůstá přes hlavu... Asi největším zklamáním
pro mne bylo a je, že do našeho zastupitelstva se
přenesly některé manýry z poslanecké sněmovny.
Zastupitelé jedné skupiny nehlasují často rozumem, ale tzv. proti opozici, byť její názor je
rozumný, ale to asi k politice patří na každé úrovni.
Přeji příštímu zastupitelstvu příjemnější složení.
Ing. Slavomír Procházka, zastupitel,
člen finančního výboru, člen školské rady
+ Markéta Stránská, zastupitelka,
členka sportovní komise (hnutí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ v Ďáblicích)
Jsme rádi, že jsme se v Ďáblicích jako zastupitelé
hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ mohli zasadit
mimo jiné o toto:
– zajistili jsme perspektivu stavebního rozvoje školy
(prověření prostorových rezerv obce a variant přístavby, zajištění financí na zásadní opravy, dokumentaci přístavby a přípravné stavební práce –
necelých 10 mil. Kč);
– obhájili jsme zachování parku a sportoviště na
náměstí vedle školky jako stavební rezervu pro
školství a zajistili pozemky pro případnou stavbu
školského zařízení na zatím jediném reálném místě
(sportovní areál);
– zastavili jsme prodej pozemků na náměstí
(výběrové řízení mělo navíc jediného účastníka);
– odstranili jsme nevýhodné financování škol v přírodě přes cestovní agentury z peněz, které patřily
všem ďáblickým dětem, ne jen těm, které právě
chodily do vybraných tříd naší ZŠ;
– zavedli jsme spravedlivější vyplácení kompenzace
za provoz skládky všem ďáblickým dětem ve věku
0–15 let, pravidelně každý rok, všem stejně
a v prokazatelné výši;
– ukončili jsme velmi nevýhodnou spolupráci
a využívání naší školní kuchyně pro výrobu jídel
klientů soukromé firmy a podpořili provoz vlastní
školní kuchyně (změny k lepšímu si musel všimnout
každý strávník);

– využili jsme své účasti ve školské radě k tomu,
aby byly v lednu 2014 řádně zorganizovány skutečně svobodné volby členů školské rady za rodiče
žáků;
– náš sportovní areál provozovaný TJ se nejen rozšiřuje a jeho hodnota roste, ale také je otevřen
všem žákům školy – spolupráce školy a TJ se rozvíjí
(věc před čtyřmi lety téměř nemyslitelná);
– zavedli jsme zcela průhledné účetnictví městské
části – teprve nyní je každý výdaj i příjem dohledatelný, je podrobně popsán a doložen, stejně
zásadně se změnilo i zpracování závěrečného účtu,
zastupitelům i každému spoluobčanovi jej předkládáme i s textovým komentářem (např. neumíme
z účetnictví z let 2007-2010 jasně určit, jak bylo
využito cca 10 z 16 milionů Kč);
– příjmy z úroků jsme zvedli ze 125.000 Kč na
cca 2 miliony;
– na konci roku 2010 (po volbách) jsme s koaličními partnery převzali úspory za 8 let ve výši cca
celkem 20 mil. Kč – za první 3 roky našeho funkč-

ního období jsme ušetřili a k volným finančním
prostředkům přidali cca 16,4 mil. Kč (a ještě není
započten rok 2014);
– odstranili jsme smlouvy, ve kterých naše městská
část pronajímala pozemky, které jí nepatří a uzavřeli smlouvy na pozemky a byt, které nám patřily
a byly užívány zdarma;
– rozšířili jsme udržované plochy zeleně na trojnásobek;
– úsporně a průhledně opravujeme veřejné prostory našich bytových domů, obecní byty, silnice,
chodníky, opravujeme šatny u fotbalového hřiště;
– nastavili jsme levnější údržbu většího počtu
dětských hřišť.
Spolehněte se na fakta a svůj úsudek.
Přijďte za vaším starostou a přesvědčte se sami.
Kompletní odpověď, tedy vyhodnocení plnění cílů
a programu 2010, i s poděkováním bude zveřejněna v 2. polovině září na adrese
www.starostove-dablice.cz.

Ze zápisníku starosty
1. Hřiště s umělým povrchem: mráz i tropická vedra prověřily kvalitu
hřiště, nyní probíhá odstraňování zjištěných nedostatků
Naše nové hřiště prošlo několikaměsíčním zatěžkávacím provozem. Máme radost, že
se stalo oblíbeným místem mnoha Ďábličáků. Je ale potřeba také „vychytat mouchy“.
Ve spolupráci s předsedou TJ panem Mošničkou a odborníky jsme připravili soupis
nedostatků a jejich odstranění nyní projednáváme s firmou, která nám hřiště stavěla.
Prosba: Preventivně prosím všechny uživatele hřiště, pokud si všimnete nějakého problému, který je
třeba vnímatelný až po delším pobytu na hřišti, dejte nám vědět a my věc prověříme. Zrovna nyní je
k tomu dobrá příležitost. Na hřišti na nástěnce máte kontakt na pana správce J. Böhma, nebo se
obracejte přímo na mne nebo tajemníka úřadu. Děkuji.
2. Byl zpracován a podán projekt přístavby základní školy pro účel žádosti o investiční
dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rozsahu 27 mil. Kč
Letošní srpen byl pro mne velmi pracovní. Ve spolupráci s projektantem jsme prověřili plán přístavby
školy z pohledu prostorových a časových priorit a rozdělili celý projekt do etap. To nám v létě pomohlo
první etapu přístavby rozpracovat do žádosti o investiční dotaci MŠMT. Po několika jednáních na ministerstvu a Magistrátu hl. m. Prahy jsme získali nutný souhlas Rady hl. m. Prahy, ve kterém se Praha zavazuje úspěšným žadatelům přispět stejnou částkou, která bude přidělena ministerstvem. Za pomoc
a aktivní účast na projektu děkuji také ředitelce školy paní Horáčkové.
Stojím nohama na zemi a vím, jak malý balík peněz se bude rozdělovat mezi mnoho žadatelů. Vím, jak
obtížné (často nemožné) je uspět v národních programech v konkurenci ostatních obcí, pokud zastupujete část „bohaté“ Prahy. Přesto je správné a potřebné zkusit využít každou příležitost. Grantová politika
obce je dlouhodobá, systematická práce a naráží bohužel i na politiku a politiky města. Učíme se to,
začínáme, v Ďáblicích to nikdo před námi nedělal. Držme si pěsti.
3. Prohlášení Miloše Růžičky, rodilého Ďábličáka s čitelnou minulostí
a ďáblického občana ve funkci starosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
před komunálními volbami 2010 jsem vás oslovil a nabídl k uskutečnění tento cíl:
„Věříme v morální a politickou změnu ve vedení hl. města, která nám umožní věcnější a důstojnější dialog s Prahou. Naše názory na budoucnost Ďáblic jsou nestranné, vycházejí z našich osobních znalostí
a zkušeností, byly a jsou slyšet jak v odborných kruzích, tak u politických partnerů na úrovni Prahy i parlamentu. Naše městská část má ovšem ze zákona jen částečnou možnost ovlivnit obecní záležitosti,
proto budeme přítomni všude tam, kde se o nás bude rozhodovat.“
Tento cíl a současně závazek považuji stále za velmi důležitý, možná za klíčový. V současné době, kdy
probíhá tolik velikých změn na úrovni hl. města, nejsem s tímto cílem a závazkem nijak originální, ani
osamocený.
Společně s dalšími starosty jsme se pokoušeli obhájit vliv městských částí obnovou Sněmu starostů,
který byl zrušen v době centralizace politického vlivu a ekonomiky města tehdejším vedením. Následovalo založení Svazu MČ hl. m. Prahy (Ďáblice jsou členem). S řadou kolegů si pomáháme a spolupracujeme podle potřeby i neoficiálně.
Nic však nenahradí přímé zastoupení městské části v zastupitelstvu Prahy!
Řada kolegů starostů proto kandiduje do Zastupitelstva HMP. Také já jsem se rozhodl, s podporou svých
ďáblických kolegů a několika desítek starostů a zastupitelů různých městských částí, přijmout nabídku
a kandidovat do Zastupitelstva HMP.
Považoval jsem za velmi důležité vám svůj v.u. závazek připomenout a své rozhodnutí touto cestou
veřejně oznámit. Děkuji za čas věnovaný těmto řádkům.

Miloš Růžička, starosta MČ
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Seniorské aktivity
v Ďáblicích pokračují
Zveme ďáblické občany seniorského věku, aby
využili nabídku aktivizačních kurzů, které pro
vás připravuje sociální komise naší městské
části. Noví zájemci mohou navštívit libovolný
kurz a s vedoucím kurzu se na místě domluvit.
Od září budou probíhat následující aktivity.

Zprávy z Ďáblic

Počítačové kurzy pro začátečníky
a pokročilé
Pondělí 13.30–15.00 a 15.00–16.30, zahájení:
1. září. Obecní knihovna, Osinalická 30, vedoucí
kurzů: Ing. Tatjana Zapletalová, cena jedné
lekce: 20 Kč.
Rehabilitační cvičení
Pondělí 16.45–18.15, úterý 16.30–18.00,
zahájení: 15. a 16. září. Obecní dům, horní sál,
vedoucí kurzů: Naďa Zikmundová, cena jedné
lekce: 40 Kč.
Cvičení Tai chi
Úterý 16.30–17.30, zahájení: 30. září. Obecní
dům, dolní sál, vedoucí kurzu: Veronika Šmejdová, cena jedné lekce: 30 Kč.
Plavání pro seniory
Prostřednictvím sociální komise je možnost získat 50% slevu na seniorskou permanentku do
bazénu v Neratovicích (spojení autobusem
č. 348 z ulice Ďáblická přímo před bazén) nebo
do bazénu Šutka v Kobylisích, případně i do
jiného bazénu.
Kontakt: socialni.komise@dablice.cz,
tel. 728 227 384.
Barbara Tranová

V Ďáblicích již rok
cvičíme Tai chi.
Chcete se také připojit?
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Je to jednoduché, přijďte v úterý v 16.30 hodin
do našeho sálu v suterénu Obecního domu
vedle lékárny v ulici Ke kinu. Cvičení se zkušenou instruktorkou Veronikou Šmejdovou zde
zahájíme v říjnu. A proč cvičíme Tai chi? Především pro jeho zdravotně-preventivní účinky,
které sami na sobě pociťujeme, a protože
mnoho význačných fyzioterapeutů dnešní doby
cvičení Tai chi doporučuje pro jeho pomalé, plynulé a uvědomělé pohyby. Při cvičení Tai chi se
musíme soustředit na každý pohyb a vnímat při
tom jednotlivé části těla – svaly či klouby, aby
tyto pohyby byly užitečné pro náš zdravotní
stav. Správným a pravidelným cvičením Tai chi
aktivizujeme svalstvo pánevního dna, dosahujeme správného postavení bederní, hrudní
a krční páteře a dále ovlivňujeme, zapojujeme
a posilujeme ochablé svalstvo celého těla, které
má jinak za následek bolestivé stavy. Správným
cvičením tedy odstraňujeme bolesti celého těla,
především zad. Přitom pracujeme pouze
s váhou vlastního těla, tudíž přirozenou zátěží,
a proto si neničíme naše kosti, chrupavky
a svaly. Mnoho lidí vyhledává Tai chi pro svoje
duševní zklidnění a zastavení se v dnešním
uspěchaném světě. Zdravotní účinky Tai chi jsou

dnes známy již v celém moderním světě, ačkoli
na Dálném východě, odkud pochází, je provozováno po mnoho století. Dokonce existuje mezinárodní společnost se sídlem v Torontu, kterou
založil pan Moy Lin-shin, který se v mládí pěstováním Tai chi vymanil ze své téměř neléčitelné
nemoci, a proto se po svém vyhnání z Číny po
čínské revoluci v roce 1949 rozhodl se svými
spolupracovníky založit v Kanadě neziskovou
a obecně prospěšnou tělovýchovnou organizaci,
která šíří zásady správného cvičení a životního
stylu do celého světa. Na jejich webových stránkách www.taoist.cz se můžete dozvědět více
zajímavých informací. Cvičení seniorů je
finančně podporované naší městskou částí,
ale je otevřené pro všechny věkové kategorie.
Rádi mezi sebou v říjnu přivítáme nové tváře.

Dáša Matoušová

Padesát let spolu
Mnozí mladí svatebčané jako by měli už
v počátku vztahu zakódovánu pojistku: „Když
nám to spolu nepůjde, tak se rozvedeme.“ Že je
to příliš škarohlídský názor? Možná. Ale bohužel taky podložený statistikami posledních desetiletí. V takové společenské atmosféře se jeví
„zlatá svatba“ málem zapomenutou tradicí.
Přesto ji v Ďáblicích zrovna nedávno jeden
manželský pár oslavil. Ano, manželé Eva a Jindřich Cestrovi završili 18. července 2014 plných
padesát let společného života.
Jak jsme se o tom dozvěděli? Na radnici přišel
dopis z Barrandova od Hany Burdové, sestry
pana Cestra. V dopise krátce vypsala životní běh
manželů Cestrových, kteří celý svůj profesní život
strávili jako pracovníci restaurací v naší ďáblické
oblasti. Kromě toho vychovali čtyři děti, a paní
Cestrová v posledních letech obětavě pečuje
o manžela, upoutaného na invalidní vozík.
Tak se stalo, že v onen slavnostní den navštívili
manžele Cestrovy starosta Miloš Růžička
a členka sociální komise Lydie Veselá, aby jim
poblahopřáli k tak pěknému společnému výročí.
Našli je ve společnosti členů rodiny, se kterými
s potěšením a s úsměvem vzpomínali na minulá
léta.
Lydie Veselá, foto Pavel Veselý

Výzva pro ďáblické
jubilanty
Milí sousedé, v Ďáblicích bývalo dobrým zvykem
navštěvovat jubilanty seniorského věku s gratulací, kyticí a dárkem od našeho obecního úřadu.
Věříme, že tyto osobní návštěvy podporují dobré
sousedské vztahy, proto v nich chceme pokračovat. Nová doba ale s sebou přinesla zákon
o ochraně osobních údajů, v jehož důsledku
sociální komise ztratila přístup k informacím,
kdy se kdo narodil. Nyní je to na vašem rozhodnutí, zda si přejete, abychom vás nebo vaši blízkou osobu u příležitosti životního jubilea
navštívili. Pokud o tuto návštěvu máte zájem,
prosíme poskytněte členkám sociální komise
písemnou informaci o jménu, datu narození,
bydlišti a telefonu jubilanta. Jedná se pouze
o seniory, kteří v daném roce dovší 75, 80,
85, 90 a více let. Informaci prosíme pošlete
e-mailem na adresu:
socialni.komise@dablice.cz. nebo doručte
na podatelnu úřadu naší městské části,
ul. Květnová 52.

Členky sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Senioři, pojeďte
na podzimní výlet!
Již cestou do prvního cíle výletu si budeme moci
prohlédnout Oldřichův dub u Peruci, o němž se
zmiňuje už Dalimilova kronika v souvislosti se
setkáním knížete Oldřicha a pradleny Boženy.
Stáří tohoto památného stromu je odhadováno
na tisíc let. Vysoký je 31 metrů a po obvodu
měří 760 cm a je zapsán na seznamu nejvýznamnějších stromů UNESCO.
Následovat bude prohlídka Muzea české vesnice, které bylo vybudováno v barokní sýpce
z roku 1876, která stojí v areálu zámecké
zahrady v Peruci. Prohlédneme si a osobně
vyzkoušíme nejen zemědělské stroje, dopravní
prostředky, hasičskou stříkačku, nejrůznější
nářadí a náčiní, ale k vidění budou i domácí
spotřebiče od praček po šicí stroje a různé mužské náčiní. Nahlédneme také do jednotlivých
částí obydlí i do školní třídy. Část muzea je
věnována dětským kočárkům, panenkám a také
různým řemeslům, jako je včelařství či výroba
bot.
Prohlídkou pseudogotické Boženiny studánky,
která je také v zámecké zahradě, vyplníme čas
do oběda, který je zajištěn v restauraci Konírna
v nedaleké obci Libochovice.
Po obědě si prohlédneme jeden z nejvýznamnějších raně barokních zámků v Čechách, který
se nachází v této malebné krajině v dolním
Poohří. Zámek v Libochovicích postavil italský
stavitel Antonio della Porta v letech 1683 až
1690. Prohlídková trasa nás provede jednotlivými interiéry ve stylu pozdní renezance, baroka
i ve stylu 19. století. Uvidíme bohaté sbírky
porcelánu, kolekce vzácných nástěnných tapisérií a obrazů. Velmi příjemná bude zajisté i procházka po rozlehlém zámeckém parku, který se
skládá z francouzské zahrady s pravidelně tva-

Pěkný výletní den přeje
sociální komise při MČ Praha-Ďáblice

Centrum Sovička
Sovička si Vám dovoluje představit aktivity,
které jsme si pro Vás připravili pro tento školní
rok – a je z čeho vybírat.
Začínáme 15. září 2014
Hudebně-tvořivá dílna (děti lezoucí, začátky
chůze)
Aktivita zaměřena na vzájemné naladění, protažení tělíčka, jeho zvědomení. Aktivita na rozvoj
psychomotoriky. Hudební dílna s prvky muzikoterapie (písně, procítění zvuků různých harmonizujících hudebních nástrojů i našeho hlasu),
kruhové tance podporující pocit sounáležitosti
jako i volné pohybové hry, zvukové i dotykové.
Dramaťáček aneb Světýlka (1,5–4 roky)
Dramaťáček je společným setkáváním, kde si
budeme hrát, prožívat dané téma a tvořit
pomocí zpěvu, rytmizace říkadel, hry na zajímavé hudební i přírodní nástroje, pohybových
her a tance, výtvarného tvoření, pomůcek z přírodního materiálu. Zapojíme všechny smysly,
budeme naslouchat zvukům přírody, vstoupíme
do magického světa příběhů, pohádek, slavností a poplujeme v souladu s rytmem střídajících se ročních období a tradic.
Logopedická cvičení (skupinová,
individuální)
Pomůžeme dětem hravou formou, cvičením
a hraním dohnat, poopravit to, co v řeči být
nemá. Bude k nám do Sovičky docházet specializovaná logopedka, které bude poskytovat jak
individuální, tak skupinová cvičení. Nemusí to
být je „dryl“ před zrcadlem!
Předškolní příprava (nejen pro předškoláky)
Aktivita zaměřena na rozvoj grafomotoriky,

Kontejnery na bioodpad
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad (dále jen VOK–BIO) budou v roce 2014 přistaveny
v níže uvedených termínech a lokalitách.
13. září Koníčkovo náměstí 13–16 hodin.
8. listopadu Na Terase 13–16 hodin.
15. listopadu Na Blatech 13–16 hodin.
Vzhledem k tomu, že tyto kontejnery poskytuje Magistrát hl. m. Prahy zdarma,
rozhoduje i o jejich počtu a umístění. Jedná se vždy o jeden kontejner na jednom
předem určeném místě.
Do přistavených VOK–BIO mohou občané zdarma odkládat biologicky rozložitelný odpad
(bioodpad) rostlinného původu ze zahrad – listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu apod.
Po celou dobu přistavení VOK (3 hod.) bude přítomna odborná obsluha, která bude dohlížet
na průběh sběru.
VOK–BIO jsou určeny pouze pro občany hl. m. Prahy a pro odpad z údržby zahrad ve vlastnictví
fyzických osob – občanů. Vysbíraný bioodpad bude zpracován kompostováním.

Referát životního prostředí ÚMČ Praha-Ďáblice

Ach ta tráva
Zarostlé chodníky se už staly jakýmsi běžným koloritem naší obce. Obzvláště tam, kde je dlažba
položená starší technikou nám příroda ukazuje, jak rychle si dokáže vzít zpět to, co jsme jí vzali.
Také tráva na zelených pruzích roste rychleji, než bychom si přáli a tak si asi hodně z nás čas od
času zanadává. Ale nemohu si nevzpomenout, jak maminka s babičkou před lety několikrát za
sezónu vzali motyčku a nůž a chodník kolem domu vyškrábali. A stejně tak to dělali všichni sousedé. Až příliš snadno a příliš rychle jsme si zvykli na to, že co není přímo naše, o to se prostě
nestaráme. Nejsem o nic lepší, a tak se budu již několikátý víkend přemlouvat, abych dala
plevelu před naším domem sbohem.
Jana Ouředníčková
rozvoj řeči, zrakového a sluchového vnímání,
rozvoj fonetického sluchu a myšlení.
Keramika (od 4 let)
Děti si vlastnoručně vytvoří výrobky, na kterých
je vidět „patina“ dětských ručiček. Výrobky jsou
vybírány s ohledem na věk dětí. Děti pracují se
speciální hlínou určenou nejmenším dětem,
která je dobře zpracovatelná. Zdobit budeme
glazurou. Jednotlivé lekce jsou upraveny tak,
aby děti mohly pracovat s minimální pomocí
dospělých.
Výtvarně-tvořivá dílna (3–6 let)
Aktivita je zaměřena na různé výtvarné techniky. Děti si vyzkouší barvení, lepení, stříhání
a mnoho dalšího. Budeme pracovat s různými
materiály (víčka, třpytky, různé druhy papíru,
přírodniny...). Z každé hodiny si děti domů
odnesou výrobek, se kterým se budou moci
určitě pochlubit. Čas, kdy nám výrobek bude
schnout, využijeme na zpívání, opakování si
říkanek spojené s počítáním, názvy prstů a dalších základních vědomostních a pohybových
dovedností. A co je krásných her s barvami!
Řekni mi PROČ? (4–8 let)
Oblíbená otázka zvídavých dětí. My se na ní
pokusíme odpovědět. Budeme s dětmi hledat
odpovědi a otázky: Proč jsou některé věci, tak
jak jsou? Proč to tak je? A to vše formou
pokusů, obrázků a nejrůznějších pomůcek.
Angličtina – English Mortimer Club
(2–10 let)
Děti jsou zde zábavně a nenásilně seznamovány s angličtinou pomocí velké spousty pomůcek, her a písniček. Právě v tomto věku je
dětský mozek nejvnímavější pro učení se jazykům. Pokud je dítě seznamováno s cizím jazykem pravidelně, naučí se gramatiku a přízvuk
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rovanými dřevinami a z přírodně krajinářského
parku s mnoha dendrologickými zajímavostmi.
Podrobnější informace k cílovým lokalitám
najdete na www.peruc.cz, www.restauracekonirna.cz a www.zamek-libochovice.cz.
Prosíme seniory, kteří mají zájem se tohoto
výletu zúčastnit, aby se přihlásili v podatelně
úřadu městské části Praha – Ďáblice, Květnová
52 ( Po–Čt 7.30–12 a Po a St také 13–17.45)
a složili zde 50 Kč jako nevratnou zálohu na
výlet. Bude-li dostatek míst v autobusu, mohou
se výletu zúčastnit také senioři nebydlící
v Ďáblicích. Ti pak kromě zálohy zaplatí při
odjezdu vstupné do jednotlivých objektů, které
během výletu navštíví.
Odjezd autobusu bude v sobotu 4. října
v 8.30 hodin z obvyklého místa v blízkosti
restaurace Battistova cihelna v ulici Hořínecká.
Předpokládaný návrat je po 17 hodině.
Výlet se bude konat za jakéhokoliv počasí.

cizí řeči tak přirozeně, jako se naučí svůj rodný
jazyk.
Malí šikulové – učíme se bez maminky
(2–4 let)
Aktivita je zaměřena na rozvoj a podporu
dovedností a schopností, které usnadní nástup
do nového kolektivu. Díky malé skupině je
možný individuální přístup ke každému dítěti.
Dbáme na rozvoj pohybových, hudebních,
výtvarných a herních aktivit. Za podpory lektorky budou děti rozvíjet pohybové dovednosti,
obratnost, prostorovou orientaci, koordinaci
pohybů, zručnost, představivost, jemnou a hrubou motoriku, paměť, kulturně-estetické dovednosti. Naučí se ohleduplnosti, respektu
k druhým dětem, komunikaci i s jinými dospělými mimo rodinu. Ale hlavně, aktivně a v přátelském prostředí stráví první chvíle bez rodičů.
Taneční hýbánky (3–6 let)
Pohybová a taneční výchova vycházející ze
základní metodiky jazzového tance. Využívá
spojení hry, tanečků a dětských písniček (muzikály, hrané i kreslené pohádky...). Součástí lekce
je preventivní cvičení podporující správné držení
těla. Děti jsou vedené k základní pohybové
koordinaci.
Více informací se dozvíte na stránkách
Sovičky www.centrum-sovicka.com
nebo nám napište a pokusíme se vám vše
zodpovědět centrum-sovicka@seznam.cz.
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Restaurování
sochařské výzdoby
kaple Nejsvětější
Trojice v Ďáblicích
V posledních několika letech probíhá obnova
barokní sochařské výzdoby umístěné na atice
kaple Nejsvětější Trojice v Ďáblicích. Uprostřed
na vrcholu tympanonu stojí socha sv. Václava.
Po jeho levé straně je umístěna socha anděla
pozvedávajícího palmetu mučednictví, po pravé
straně socha anděla svírajícího věnec symbolizující slávu světce na nebesích. Sochy byly
vytvořeny v druhé polovině 18. století zřejmě
v dílně Ferdinanda Ublackera.
Sochy byly demontovány z atiky průčelí kaple
v září 2007. Všechny tři plastiky byly v havarijním stavu, kamenem procházelo množstvím
trhlin, některé části hrozily odpadnutím. Proto
bylo nutné sochy před demontáží zajistit železnou konstrukcí z trubek, v níž byly sochy zafixovány, aby se při transportu dále nerozpadaly.

Učitelé v akci
Dne 28. 8. 2014 vyjeli učitelé ZŠ U Parkánu
a vychovatelé i s panem školníkem na sportovně stmelovací výlet. Cíl výletu byl jasný:
utužení nového kolektivu a pozitivní naladění
všech zúčastněných na celý následující školní
rok tak, aby učitelský sbor i vychovatelé vytvořili
pro žáky pozitivní a tvořivou atmosféru. Paní
ředitelka úspěšně přede všemi tajila program
celého dne a všichni učitelé, vychovatelé
a dokonce i pan školník byli doslova vyděšeni
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Pomocí jeřábu pak bylo možné všechny sochy
snést a v horizontální poloze převést nákladním
automobilem do dílny restaurátora.
Všechny předcházející restaurátorské zásahy
byly prováděny přímo na kapli a ne vždy
v odpovídající kvalitě a vhodným materiálem.
Většinou se jednalo o cementové doplňky, které
jsou mnohem tvrdší než kámen a způsobují
degradaci původní kamenné hmoty.
Restaurování originálů bylo provedeno v letech
2008–2009. Sochy byly nejprve postupně
napouštěny zpevňujícími prostředky již při rozebírání transportních konstrukcí, pak ještě opakovaně znovu v dalších fázích restaurování.
Všechny nepůvodní doplňky z minulých oprav
byly odstraněny. Protože sochami procházely
trhliny, které ohrožovaly jejich statiku, byly do
základen všech soch zapuštěny kovové nerezové rámy, které trhliny stabilizovaly. Stav
kamene již neumožňoval navrácení originálů
zpět na původní místo na kapli, kámen by další
působení povětrnostních podmínek dlouhodobě
nevydržel. Bylo rozhodnuto, že restaurované
originály budou umístěny na vhodném, veřejně
přístupném místě v interiéru a na ďáblickou

kapli budou osazeny jejich nově vysekané
kamenné kopie.
Sekání kopií předcházelo provedení plastických
rekonstrukcí (rok 2010), tedy doplnění všech
chybějících částí modelace. Doplňovat se
musely téměř celé pohledové partie soch,
včetně velkých částí rukou, nohou, křídel i drapérií. Obličeje, jedna z nejpodstatnějších částí,
se naštěstí u všech tří soch zachovaly. Zrekonstruované originály slouží jako modely pro
sekání kopií do kamene.
Sekání kamenných kopií mohlo začít na jaře
roku 2013. Pískovec, ze kterého jsou zhotoveny
originály, se již netěží, proto byl jako alternativa
vybrán velice kvalitní sochařský kámen z lokality
Podhorní Újezd. Nejprve začalo sekání sochy
sv. Václava a práce na této kopii v současné
době ještě probíhají. Každý následující rok by
pak měla být dokončena kopie další sochy. Osazení všech tří nových soch na kapli je plánováno
na rok 2016. Všechny restaurátorské práce jsou
hrazeny z prostředků vlastníka památky, Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

z neznáma. Při přiblížení programu paní ředitelka osvětlila, že si všichni musí vzít náhradní
oblečení i boty. U účastníků zájezdu se zděšení
jen prohloubilo. Marně přemýšleli a dohadovali
se o náplni nadcházejícího dne. Nikomu se však
záhadu nepodařilo rozluštit. Napětí se zvyšovalo a houstlo s nástupem do autobusu i s každým ujetým kilometrem. A je to tady! Paní
ředitelka těsně před cílem cesty prohlásila:
„Připravte se! Jedeme na rafty!“ Úleva ve
všech tvářích byla znatelná. Autobus nás dovezl
k řece Jizeře do Líšného v Českém ráji. Všichni
jsme dostali záchranné vesty, rozdělili posádky
a čekali jsme na pokyn k vyplutí. Ale jak se
z krásného sucha dostaneme do vody? Čekal
nás nebezpečný sjezd přímo do řeky. S každým
sjezdem byly slyšet radostné i strachuplné
výkřiky. První překážku jsme zdolali. Vody však
bylo pomálu a s nasazením života musely
některé posádky vystoupit, brodit se studenou
vodou a s velkou námahou raft odtáhnout do
hlubších splavných vod. Raft, který nejčastěji
uvízl, byl také nejvíce neukázněný a cákal na
ostatní rafty kolem. Tímto mu udělujeme malou

důtku za neukázněnost, avšak největší
pochvalu za vytvoření super nálady. Dojeli jsme!
To ale nebylo všechno. Ještě nás čekal usilovný
výšlap z Malé Skály na zříceninu Frýdštejn.
Na vrcholu jsme unaveně oddychovali. To jsme
ještě nevěděli, že nás čeká adrenalinová tečka
v podobě sjezdu na koloběžkách, kterými jsme
se museli dopravit zpět k autobusu. Trochu
podezíravě jsme se dívali na přilby, které byly
pro nás připraveny. To nás ale neodradilo
a všichni jsme nastoupili na koloběžky a svištěli
dolů i z těch nejvyšších kopců jak s větrem
o závod. Celý výlet jsme ve zdraví přežili a do
nového školního roku nastupujeme s velkým
odhodláním a úsměvem na tvářích.

Martin Široký, akademický sochař, foto autor

Kolektiv učitelů a vychovatelů ZŠ

Informace
z fotbalového oddílu
Léto pro nás znamenalo práci
na letních kempech a organizaci
fotbalových soustředění

Budujeme dětské hřiště pro nejmenší
Několik let jsme uvažovali o vybudování dětského hřiště pro hry nejmenších návštěvníků našeho areálu. Vzhledem k finanční náročnosti této akce
jsme realizaci každý rok odkládali. Toto léto jsme se díky velkorysé podpoře dvou ďáblických firem do této akce konečně pustili. Místo zarostlého
valu při příchodu k tribunám vznikl poměrně velký prostor pro hry
nejmenších. V současné době jsme tak v půli realizace, zbývá nám „už jen
sehnat“ zajímavé a především certifikované herní prvky. Pokud by měl
někdo zájem pomoci při výstavbě tohoto hřiště, můžete nás kontaktovat
na emailu mmosnicka@seznam.cz a nebo osobně.

Zprávy z Ďáblic

Pro většinu jsou letní měsíce časem dovolených a odpočinku, u nás na
hřišti se však i přes letní měsíce provoz vlastně nezastavil. Hned druhý
červencový týden začal již druhý ročník specializovaného fotbalového
kempu IFS a další dva červencové týdny následoval kemp Veselých míčů
z Ďáblic. Od půlky srpna probíhala soustředění. Letos bylo na soustředění
celkově devět mládežnických týmů všech věkových kategorií od nejmenších fotbalistů, kteří v září minulého roku začínali ve fotbalové školičce, až
po kluky z dorostu. Dva turnusy proběhly na Přimdě v okrese Tachov,
starší žáci a dorostenci zvolili pro soustředění hotel Aurum v Černém Dole
v Krkonoších. Děkuji všem, kteří obětovali část své dovolené pro práci
s mládeží, a přeji hodně úspěchů v nové sezóně.

Výstavba osvětlení na velkém hřišti s umělým povrchem
Do konce září budeme mít snad všechna potřebná povolení a začneme
s výstavbou osvětlení na hřišti s umělým povrchem. Toto osvětlení se
standardně realizuje v rámci výstavby hřiště. Nicméně u nás v Ďáblicích
s ohledem na teprve nedávné dořešení vlastnictví pozemků, na kterém
část hřiště stojí, můžeme tuto akci začít realizovat teprve až nyní. A proč
zase něco budujeme? Umělé hřiště je velká investice v řádech 10 mil. Kč
a jeho hlavní sportovní využití je především v podzimních, zimních a jarních měsících, kdy je pro všechny odpolední a večerní tréninky a zápasy
potřebné osvětlení. Z tohoto důvodu bude výstavba osvětlení financována
z přiděleného grantu Magistrátu hl. města Prahy ve výši 900 tis. Kč. Další
prostředky ve výši 225 tis. Kč musíme investovat v rámci spoluúčasti
z vlastních zdrojů, což bude náročné. Nicméně věřím, že touto investicí
opět trochu zvýšíme atraktivitu Ďáblic a naše obec bude „Dobrým místem
pro sport“.

Start sezóny Muži „A“
Dva zápasy – zatím jeden bod za remízu z Chaber, kde náš tým odehrál
sice jeden z nejlepších fotbalových zápasů, ale v druhé polovině zápasu
po zranění našeho kapitána jsme nakonec neudrželi náskok 4:2 a zápas
skončil 4:4. Vzhledem k tomu, že jsme první dva zápasy odehráli pravděpodobně s nejlepšími týmy ve skupině, bude zajímavé sledovat, jak se
nám bude dařit v dalších zápasech.

Fotbalová školička
V sezóně 2014/15 bude probíhat každý čtvrtek od 17 hodin na fotbalovém hřišti. Pokud tedy máte kloučka nebo i holčičku ročník 2009 (2010)
a starší, jsme tu pro Vás a děti.
Michal Mošnička, předseda TJ Ďáblice
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Rozpis domácích zápasů – SK Ďáblice Kalendárium
Muži „A“ – 1. A třída
Ďáblice – Uhříněves
Ďáblice – Kbely
Ďáblice – Kyje Praha 14
Ďáblice – Hostivař
Ďáblice – Štěrboholy

21. 9. 2014
5. 10. 2014
12. 10. 2014
26. 10. 2014
9. 11. 2014

16:30
16:00
16:00
14:30
14:00

Muži „B“ – l. B třída
Ďáblice B – Benice
Ďáblice B – Háje B
Ďáblice B – PSK Union
Ďáblice B – Třeboradice B
Ďáblice B – ČZÚ

20. 9. 2014
27. 9. 2014
11. 10. 2014
25. 10. 2014
8. 11. 2014

17:00
17:00
16:00
14:30
14:00

Muži „C“ – 2 třída
Ďáblice C – Troja B
Ďáblice C – King
Ďáblice C – Vinoř
Ďáblice C – Satalice
Ďáblice C – Dolní Měcholupy

14. 9. 2014
28. 9. 2014
19. 10. 2014
2. 11. 2014
15. 11. 2014

17:00
16:30
15:30
14:00
13:30

Ml. dorost- tým „A“
Ďáblice – Dubeč
Ďáblice – Štěrboholy
Ďáblice – Újezd nad Lesy
Ďáblice – PSK Union
Ďáblice – Aritma B

20. 9. 2014
4. 10. 2014
18. 10. 2014
1. 11. 2014
8. 11. 2014

14:30
15:15
15:30
14:00
12:00

Ml. dorost – tým „B“
Ďáblice B – Bohnice
Ďáblice B – Kolovraty
Ďáblice B – Řeporyje
Ďáblice B – Př.Kopanina
Ďáblice B – Chabry

21. 9. 2014
5. 10. 2014
19. 10. 2014
2. 11. 2014
9. 11. 2014

14:30
13:30
13:15
12:00
12:00

Starší žáci
Ďáblice – Zbraslav
Ďáblice – Stodůlky
Ďáblice – Háje
Ďáblice – Př.Kopanina

20. 9. 2014
4. 10. 2014
18. 10. 2014
1. 11. 2014

12:30
13:00
13:45
12:00

Mladší žáci
Ďáblice – Kačerov B
Ďáblice – Modřany
Ďáblice – Dukla C
Ďáblice – Union Žižkov
Ďáblice – SK Praha 4

21. 9. 2014
5. 10. 2014
19. 10. 2014
31. 10. 2014
9. 11. 2014

12:00
11:45
11:00
15:00
10:30

Starší přípravka - ročník 2004
Ďáblice – Ruzyně
Ďáblice – Běchovičtí Sršni
Ďáblice – H.Měcholupy
Ďáblice – Klánovice
Ďáblice – Dolní Počernice

20. 9. 2014
4. 10. 2014
18. 10. 2014
2. 11. 2014
9. 11. 2014

9:00
9:00
9:00
9:00
9:00

Starší přípravka - ročník 2005
Ďáblice – Čakovice
Ďáblice – Satalice
Ďáblice – Březiněves
Ďáblice –
Ďáblice – Hrdlořezy

19. 9. 2014
3. 10. 2014
17. 10. 2014
31. 10. 2014
9. 11. 2014

17:00
17:00
16:00
14:00
9:00

Mladší přípravka - ročník 2006
Ďáblice – Suchdol
Ďáblice – Loko Praha
Ďáblice – Xaverov sdružení
Ďáblice – Vinoř
Ďáblice – Ruzyně

20. 9. 2014
4. 10. 2014
19. 10. 2014
2. 11. 2014
8. 11. 2014

10:45
10:45
9:00
10:30
10:00

Mladší přípravka – ročník 2007
Ďáblice – Březiněves
Ďáblice – SK Střešovice
Ďáblice – Xaverov sdružení
Ďáblice – Bohnice

19. 9. 2014
4. 10. 2014
18. 10. 2014
2. 11. 2014

17:00
9:00
9:00
9:00

Minipřípravka – ročník 2008
Zatím pouze trénuje v úterý a ve čtvrtek od 17 hodin a účastníme
se turnaje pro tento ročník
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Fotbalová školička – ročník 2009
Trénujeme každý čtvrtek od 17 hodin

13. září od 14 do 18 hodin Dny evropského kulturního dědictví
v Kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava – prohlídky s výkladem o historii
kaple a Ďáblic budou každou půlhodinu nebo podle zájmu
24. září od 18 hodin Veřejné zasedání zastupitelstva – ZŠ U Parkánu
12. října od 14 hodin Požehnání dokončené kopie sochy sv. Václava
a dvou rozpracovaných soch andělů. Sochy budou vysvěceny panem velmistrem Mgr. PharmDr. Josefem Šedivým, O.Cr Rytířského řádu Křižovníků
s červenou hvězdou. Prohlídka a posvěcení se bude konat v dílně restaurátora na adrese K Ovčínu 11/46 (opravený dům naproti radnici). Všichni
zájemci o tuto slavnostní událost jsou srdečně zváni.
14. října od 16 hodin Šípková Růženka – pohádka
divadélka Víti Marčíka

Mše v ďáblické kapli
nejsvětější Trojice a sv. Václava
se koná jednou za čtrnáct dní
každý sudý týden, začátek mše
je vždy v 10:30 hodin.
Před každou bohoslužbou je možné
přistoupit ke svátosti smíření.
www.kapledablice.cz

Středisko křesťanské
pomoci v Praze
Pečovatelská
služba Ďáblice

Jste senior a s přibývajícími roky vám ubývají síly?
Jsou situace nebo činnosti v každodenním životě, na které si už sami
netroufáte? Je vaše zdravotní postižení překážkou při zajišťování
základních životních potřeb? Hledáte profesionální pomoc?
Můžeme vám pomoci! Naši pracovníci vám pomohou zvládat
tyto těžkosti v prostředí vašeho domova.
Působíme v oblasti: Ďáblice, Kobylisy, Bohnice, Dolní Chabry,
Březiněves, část Libně
Nabízíme podporu a pomoc při:
podávání jídla l zajišťování stravování l oblékání a hygieně
l udržování domácnosti l pohybu v bytě l nákupech a pochůzkách
l doprovodech nebo l dovozech autem k lékaři...
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

Jízdní řády autobusu 103
)

•
2
4
5
7
8 x
9
10 x
11
12
13 x
15
xDA-

Autobusová linka 103
už nekončí v Ďáblicích
Autobus číslo 103 je nyní, když jede jen do Ďáblic, provozován jako
polookružní. Spoje, které jedou až do Březiněvsi, jsou vedeny po stejné
trase jako dříve. V připojené mapce je znázorněna nová trasa autobusu
i nový jízdní řád. Trasa ostatních autobusových linek – 345, 368 a 348
zůstává zatím beze změny. Co nejdříve otevřeme další jednání kvůli umístění „staronové“ stanice Na Štamberku za křižovatkou, aby občané, kteří
budou chtít si zkrátit dobu jízdy, měli možnost tam vystoupit. A pokud
nebude v dohledné době spuštěna dlouho připravovaná integrace
dopravy, jsme připraveni znovu požadovat zkrácení intervalů linky 103
ve večerních hodinách a o víkendech z 30 na 20 minut.

Tatjana Dohnalová, radní pro životní prostředí a dopravu
Chron.: 8

Základní škola a mateská škola, 8
Praha 8 - áblice, U Parkánu 17

OBDY
VE ŠKOLNÍ
OBDY
JÍDELN
VE ŠKOLNÍ
JÍDELN
Naše školní jídelna nabízí obdy pro cizí strávníky
v hodnot 50,- K.
Každý den si lze volit ze dvou jídel, v úterý a tvrtek
si mžete vybrat také salátovou variantu.
Souástí obda je polévka, hlavní jídlo a dezert
v rzných podobách (jogurt, ovoce, salát, mouník atd.).
Zájemci o stravování se mohou hlásit u vedoucí školní jídelny.
Výdej obd probíhá od 11.20 hod. do 11.30 hod.
do pinesených nádob.
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Úední hodiny: 7.30 - 8.15 hod. a 11.20 - 14.00 hod.
Email: jidelna@skoladablice.cz

11

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

Program na září a říjen
Otevírací doba
Září: pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 20–22, čtvrtek 13.30–15.30,
20–22, neděle 14–16 hodin. Pátek 26. 9. Noc vědců.
Říjen: pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 20–22, čtvrtek 13.30–15.30,
20–22, neděle 14–16 hodin. Středa 29. 10. podzimní prázdniny
10–12, 13.30–15.30.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
15. 9. Petr Adámek: Podzimní obloha – souhvězdí,
zajímavé úkazy a objekty.
29. 9. Jiří Kalát: Palestina – země nezemě.
6.10. Ing. Miroslav Jakeš: Špicberky – po stopách českého plárníka
na meteorologických stanicích.
13.10. Ing. Jiří Polívka: Radiové oči astronomů.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy
v pondělí od 18.30 hodin:
1., 8. a 22.9. Sluneční soustava II, Míry a váhy.
20., 27. 10. Hledání harmonie světa, Nepolapitelný čas.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20–22, neděle 14–16.
Pondělí 1., 8. a 22. 9. 20–21, pátek 27. 9. 20–22, pondělí 20. a 27. 10.
20–21 za jasného počasí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce).
Venuše – za dobrých podmínek (říjen).

Noční obloha: Měsíc 1. – 10. 9., nejlépe okolo 2. 9.; od 1. 10. do 10. 10.
a od 29. 10. do 31. 10. Uran – na konci září, celý říjen. Neptun – za dobrých
podmínek po oba měsíce. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý říjeba
měsíce. 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 mohou hvězdárnu navštívit
předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny
s dětmi, školy). Program: pozorování Měsíce (3. a 4. 9.); pozorování oblohy
nebo promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny
(záleží na počasí).
ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí–pátek v 9 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 středa 29. 10.
Otevírací doba 10–12, 13.30–15.30.
10.15 hodin – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka)
14.15 hodin – Pohyby Země a čas.
POHÁDKY pro nejmenší
Neděle 21. 9. v 10.15 hodin – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Neděle 19. 10. 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.

