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O čem jednala rada městské části

Zprávy z radnice

69. jednání dne 12. 6. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• podání žádosti o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro
MČ HMP v kap. 10 v roce 2017 – ostatní, pro MČ ve výši 35 000 000 Kč
na Výstavbu multifunkčního domu veřejných služeb;
• nabídku firmy Albatros Moving, s.r.o. na vystěhování vybavení ZŠ dle
zadání ve dnech 23. 6. – 24. 6. a opětovné nastěhování v měsíci srpnu;
vystěhování vč. obalového materiálu 33.220 Kč, nastěhování zpět
28.160 Kč;
• příkazní smlouvu o organizačním a administrativním zajištění zadavatelských činností s Ing. Janem Pumprem, jejímž předmětem je zajištění
zadavatelských činností směřujících k zadání veřejné zakázky
zjednodušeným podlimitním řízením: „Nábytek na míru pro základní
školu“ za částku 12.000 Kč;
• prodloužení nájemních smluv na obecní byty za stejných podmínek na
dobu 1. 7. 2017 – 31. 12. 2018;
• uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě se společností T-Mobile Czech
Republic a.s., jehož předmětem je úprava základnové stanice.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• informaci o přijetí kandidatury paní Jitky Tomkové na uprázdněný
mandát v zastupitelstvu městské části Praha-Ďáblice.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha-Ďáblice a firmou
AKROS, s.r.o..
Rada MČ po projednání schválila a jmenovala:
• pana Marka Pěkného členem komise pro životní prostředí s účinností
od 12. 6. 2017;
• paní Janu Poláčkovou členkou sociální komise s účinností od
1. 6. 2017.
Rada MČ po projednání jmenovala:
• hodnotící komise pro otevírání obálek k veřejným zakázkám malého
rozsahu: Sériově vyráběné vybavení základní školy, Posuvné systémy,
Oprava chodníku ke hvězdárně.

70. jednání dne 16. 6. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
-uzavření Smlouvy o nájmu s Rytířským řádem Křižovníků s červenou
hvězdou, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 260/1,
zahrada, o velikosti 511 m2 pod dětským hřištěm (Kostelecká) za částku
2 555 Kč ročně na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2017;
• ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Sériově vyráběné vybavení
základní školy“ na návrh hodnotící komise společnost SANTAL spol. s.r.o.
jako vhodného dodavatele předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
v celkové hodnotě 459 275 Kč bez DPH;
• ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Posuvné systémy“ na návrh
hodnotící komise společnost VERTI s.r.o. jako vhodného dodavatele předmětu veřejné zakázky malého rozsahu v celkové hodnotě 824 252 Kč
bez DPH.
Rada MČ po projednání jmenovala:
• hodnotící komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na pozici koordinátora volnočasových aktivit a na pozici koordinátora dobrovolníků
v rámci projektu „Komunitní život v Ďáblicích“.

71. jednání dne 26. 6. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč spolku TJ Stolní tenis
Praha z.s.;
• hodnotící komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče/čky na pozici
vedoucí sekretariátu/asistentka vedení MČ;

• ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku
k Ovčínu“ na návrh hodnotící komise společnost Stavební společnost
Šlehofer s.r.o. jako vhodného dodavatele předmětu veřejné zakázky
malého rozsahu v celkové hodnotě 882 363,40 Kč bez DPH.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s pronájmem KC Vlna Ďáblice organizaci Věda nás baví, o.p.s. na akci
„Příměstský tábor pro děti“, který se uskuteční ve dnech 17. 7. – 21. 7.;
• s přidělením obecního bytu panu Mgr. T. N. od 1. 7. 2017 v souvislosti
s výkonem zaměstnání pro ZŠ;
• s přidělením obecního bytu panu T. K. od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018
s možností prodloužení;
• s vypsáním veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení:
Stavební práce v Komunitní zahradě a Nábytek na míru pro ZŠ.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• informaci tajemnice ohledně ukončeného výběrového řízení na pozice
dvou koordinátorů volnočasových aktivit (2 poloviční úvazky) a jednoho
koordinátora dobrovolníků (1 úvazek ¼) v rámci projektu „Komunitní
život v Ďáblicích“: MgA. Michaela Ničová – koordinátor volnočasových
aktivit – ½ úvazek, Lucie Sandrová – koordinátor volnočasových aktivit –
½ úvazek, Markéta Dlouhá – koordinátor dobrovolníků – ¼ úvazek;
• informaci starosty ve věci Podnětu k zahájení přezkumného řízení na
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí k Dokumentaci EIA týkající se záměru „Paralelní RWY 06R/24L,
letiště Praha Ruzyně“;
Informace:
• paní Jana Ouředníčková informovala radu o možnosti vzniku Rady
seniorů v Ďáblicích; koordinace aktivit bude řešena se sociální komisí
a komunitním centrem Vlna, případně radou MČ;
• pan starosta radu informoval o vstupních podmínkách pro zpracování
podkladové studie pro návrh změny Územního plánu č. Z 2898/00
(Koňská louka);
• paní tajemnice radu informovala, že od 1. 7. 2017 přichází v účinnost
zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kterým se ruší doposud platný zákon č. 200/1990 Sb.; v souvislosti s tím
bude třeba hledat do budoucna předsedu přestupkové komise a posílit
tuto agendu uvnitř úřadu.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ

20. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ
Praha-Ďáblice – 21. 6. 2017
Kontrola zápisu z 19. veřejného zasedání ZMČ. Zápis byl bez připomínek schválen.
Slib nového zastupitele. Nová zastupitelka Jitka Tomková složila slib
zastupitele MČ do rukou pana starosty. Zastupitelé poté vzali na vědomí
přijetí kandidatury paní Tomkové a potvrdili platnost volby člena ZMČ
Praha-Ďáblice.
Volný mikrofon. V rámci volného mikrofonu vystoupily: paní Beranová
– informovala o úspěších své dcery, a paní Ouředníčková – téma zeleň
u pomníku, zastínění venkovních prostor v KC Vlna a připomínky k jednacímu řádu ZMČ.
Exkurze členů ZMČ a občanů po nových prostorách ZŠ. Pan
Ing. Dytrych provedl přítomné po nových prostorách základní školy.
Smlouva o spolupráci s firmou AKROS s.r.o. Zastupitelé po projednání schválili uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou AKROS, s.r.o.
Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice. Po projednání zastupitelé schválili
Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2016 bez výhrad.
Rozpočtová opatření č. 4/2017 a č. 5/2017. Zastupitelé po projednání vzali na vědomí RO č. 4 a schválili RO č. 5 k rozpočtu na rok 2017.
Přijetí dotace – KC Vlna. Zastupitelstvo po projednání schválilo přidě-
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lení podpory na projekt s názvem Komunitní život v Ďáblicích ve výši
2 852 000 Kč. Spoluúčast MČ na financování projektu je ve výši
142 600 Kč.
Záměr na pořízení gastrotechnologie do školní jídelny ZŠ U Parkánu. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo souhlasné stanovisko
RMČ k návrhu hodnotící komise pro výběr účastníka ve věci zadávacího
řízení veřejné zakázky „Gastrotechnologie“ pro ZŠ. Jako nejvhodnější
uchazeč byla vybrána společnost AMEREX trade s.r.o. jako dodavatel
předmětu zakázky v celkové hodnotě 2 102 909 Kč bez DPH.
Vícepráce na zakázce Dostavba a stavební úpravy ZŠ.
Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo vícepráce na zakázce
„Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha-Ďáblice“
v celkové částce 4 508 217,50 Kč bez DPH.
Záměr na pořízení nábytku na míru do ZŠ. Zastupitelé po projednání schválili záměr pořízení nábytku na míru do objektu ZŠ; vzali na
vědomí informaci o uzavření Příkazní smlouvy o organizačním a administrativním zajištění zadavatelských činností s Ing. Janem Pumprem, jejímž
předmětem je zajištění zadavatelských činností směřujících k zadání
veřejné zakázky zjednodušeným podlimitním řízením: „Nábytek na míru
pro základní školu“ za částku 12.000 Kč, kterou schválila RMČ; vzali na
vědomí informaci, že dne 19. 6. 2017 bylo vyhlášeno zadávací řízení
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Nábytek na míru“
s uzávěrkou nabídek ke dni 30. 6. 2017.
Smlouva k vegetačním úpravám ZŠ U Parkánu. Zastupitelstvo MČ
po projednání schválilo Smlouvu o dílo se společností Imramovská –
vegetační úpravy spol. s r.o., jejímž předmětem je zhotovení sadových
úprav na stavbě označené jako „Vegetační úpravy ZŠ Ďáblice“ za částku
1 225 396,90 Kč bez DPH.
Směrnice o zveřejňování dokumentů na webových stránkách
MČ. Zastupitelé po projednání schválili Směrnici o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice.
Diskuze. Paní Beranová přítomné pozvala na výstavu drobného zvířectva, která proběhne 8. – 10. 9. 2017. Pan Ing. Rexa informoval, že státní
dotace na dešťovou vodu Dešťovka byla vyčerpána během dvou dnů
a vznesl dotaz, jak bude fungovat příspěvek obce občanům na podporu
hospodaření s dešťovou vodou na vlastním pozemku.
Informace starosty a zastupitelů.
• Zástupce starosty pan Ing. Mgr. Tumpach informoval o dvou výběrových
řízeních: „Posuvné systémy do ZŠ“ a „Sériově vyráběné vybavení ZŠ“.
• Starosta pan Ing. Růžička informoval, že proběhne VŘ na chodník ke

Hvězdárně. Dále konstatoval, že 15. 6. 2017 zastupitelstvo HMP schválilo
zrušení změny územního plánu Z-2156 na další rozšíření skládky
v Ďáblicích.
Kompletní zápis najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení ZMČ

Velkoobjemové kontejnery
na komunální odpad – podzim 2017
9. září a 18. listopadu od 12 do 16 hodin na stanovištích Na Terase,
Květnová x Na Znělci, Na Blatech x U Červeného mlýnku

Harmonogram přistavení a odvozu VOK BIO
2. pololetí 2017 – stanoviště Květnová 553/52 (radnice)
sobota 8. a 22. července – od 9 hodin do naplnění
sobota 5. a 19. srpna – od 9 hodin do naplnění
sobota 2., 9., 16., 23. a 30. září – od 13 do 16 hodin
sobota 7.,14., 21. a 28. října – od 13 do 16 hodin
sobota 4., 11. a 18. listopadu – od 13 do 16 hodin

Poslední rozloučení
V pondělní dopoledne 12. 6. 2017 jsme se v kapli nového Ďáblického
hřbitova rozloučili s naší dlouholetou spoluobčankou paní Stáňou Šulcovou. Milující i milovanou maminkou a babičkou, laskavou a chápavou
dlouholetou družkou, vždy optimistickou a dobrosrdečnou sousedkou,
přítelkyní a spolužačkou. Velké množství smutečních hostů bylo svědectvím o její nezastupitelné roli v našich životech. Bude nám všem chybět.

S úctou Jana Ouředníčková
V květnu tohoto roku zemřela paní učitelka Jindřiška Uhlířová. Začátkem
sedmdesátých let minulého století nás učila v druhé třídě zdejší základní
školy. Paní učitelka byla vlídná, vstřícná, energická, dovedla naučit
a uměla si zcela přirozeně zjednat autoritu a respekt. Chodila jsem tehdy
do školy velmi ráda, na naši paní učitelku se těšila a určitě jsem nebyla
sama. Na takové kantory se nezapomíná. Děkujeme, paní učitelko.
Taťána Sigmundová

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
dovolte, abych vám všem
touto cestou popřál příjemné,
inspirativní a léčivé léto.
K vašim cestám pak přeji zejména
šťastné a bezpečné návraty
do vašich ďáblických domovů.
S úctou Miloš Růžička, starosta MČ Praha-Ďáblice
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Ze zápisníku starosty
Povedou přes Ďáblice
dvě dálnice nebo ne?
(pokračování z č. 6/2017)
Jako starosta naší městské části se již sedmým rokem
věnuji problematice tzv. silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) a budoucí
možné ochraně Ďáblic před negativními jevy takové stavby (ochrana
našeho zdraví, životního prostředí, rozvoje a hodnoty majetku).
Mnohé jsem vám již napsal v minulých číslech zpravodaje.

Zprávy z Ďáblic

Dálnice nebo městská kapacitní silnice?
Dovolte mi po delší odmlce a v době, kdy snad přeci jen najdete více klidu
přečíst větší objem textu, předložit vám několik dalších informací a hodnocení z pohledu starostů, které dosavadní vývoj událostí spíše znepokojuje a kterým se dosavadní příprava stavby nelíbí, kteří ji považují za
odborně nedostatečnou, občansky neprůhlednou, ohrožující naše zdraví
a která nám nenabízí záruky skutečně účinného dopravního řešení jak pro
řidiče z celého evropského regionu, tak hlavně pro nás Pražany a Ďábličáky. Nevěříme, že je možné a správné hledat a najít pouze uvnitř
Prahy jedno řešení dvou velmi odlišných úkolů. Že je možné vymyslet
okruh, který bude současně sloužit
a) jako skutečný obchvat Prahy pro dálkovou krajskou, národní
a mezinárodní dopravu – zejména pro nákladní a stále se rozrůstající kamionovou dopravu – taková silnice do Prahy nepatří!,
b) jako městský okruh pro potřeby pražské a příměstské automobilové dopravy (hromadná, osobní, nákladní pro zásobování
Prahy) – takovou funkci mu politici (zastánci) před pražskou
veřejností přisuzují, ale projektován tak není, vidíme zatím
„kočkopsa“ – dálnici bez nájezdů a sjezdů, ale uvnitř města.

Mezi Ďáblicemi a Březiněvsí skládka, dvě dálnice
s mimoúrovňovou křižovatkou a dál? už se tam nic
nevejde.
A právě o to se stát nyní snaží, dokonce chce dosud neexistující část
okruhu vést ještě více uvnitř města než doposud! Tedy mimo jiné přes
Běchovice a Černý Most – dálnice by se zde dokonce z okraje
Prahy zanořila dovnitř města o několik kilometrů. Na severu by
pak kamiony a další pokračovaly přes Ďáblice, Dolní Chabry,
Suchdol dále na západ.
A ony by nejen projížděly, ale současně by nás ohrožovaly díky
obrovské, kilometr dlouhé, mimoúrovňové křižovatce. >>>

bezpečnosti a financí (daňové zátěže, příjmů z mýtného, nákladů na
údržbu) skutečně nejvýhodnější.
• Pak teprve lze, za přísných podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti,
jednat o umístění stavby přes naše či jakékoliv jiné území. Tento
postoj není žádné bláznovství ani „ekologický terorismus“, odpovídá
jak přirozenému rozumu a politické úctě k občanům, tak
i evropskému standardu dopravního projektování a legislativě.

Pohled do historie
Nejpozději od konce 90. let probíhá ostrý spor o trasování SOKP,
jakožto součásti transevropské dálniční a silniční sítě TEN – T,
jehož hlavní funkcí je tranzit (viz např. státní Politika územního
rozvoje).
Do dnešního dne se příprava nedostavěných úseků okruhu na severozápadě a východě města fakticky nachází v patovém stavu.
Celková nutnost a funkční opodstatnění dokončení silničního okruhu
kolem Prahy (mj. ochrana Prahy, Pražanů a jejich dopravy) je přitom
všeobecně nezpochybnitelná. Rozpor je však v jeho umístění, zda má
být průtahem skrze Prahu (alternativa A – ZÚR = bližší varianta),
nebo jejím obchvatem (alternativa Regionální = vzdálenější).
Veřejnost, reprezentovaná iniciativou „Starostové pro okruh“
a dalšími iniciativami, požadovala na MD ČR a ŘSD ČR vyhotovení
srovnatelné dokumentace pro alternativní (regionální, vzdálenější)
trasu a transparentní posouzení, které by bylo podkladem pro
rozhodování o volbě trasy SOKP. To bylo MD ČR a ŘSD ČR trvale
odmítáno s tvrzením, že trasa SOKP je daná.
Odpor veřejnosti dále pokračoval s podporou nejvyššího správního
soudu, který svými rozsudky v letech 2010-2011 zrušil koridor
trasy A-ZUR v úseku Ruzyně – Březiněvěs (Ďáblice) – Běchovice
– D1.
Teprve v roce 2014, s příchodem ministra Ing. A. Prachaře, byla veřejnost vyslyšena a na jeho příkaz objednána dokumentace
nedokončené části SOKP v trase alternativy tzv. Regionální.
Tehdejší vedení ŘSD-ČR dokumentaci objednalo a začalo na ní se zhotovitelem spolupracovat.(viz obrázek).
Po nástupu ministra Ing. D. Ťoka a personálních změnách vedení Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) byla ale aktivní spolupráce investora (stát
prostřednictvím ŘSD) na projektu přerušena. Odborné ani laické veřejnosti nebyla nikdy ukázána. Za těchto nestandardních podmínek byla
dokumentace dokončena a předána ŘSD ČR.

Jsou naše požadavky oprávněné?
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Na mnoha místech (včetně soudu) jsem již mnohokrát jménem svým
i spoluobčanů sdělil tento pohled na věc:
• Dvě dálnice v těsné blízkosti naší obytné zástavby – to je
velmi vážný, a hlavně nevratný zásah do krajiny i do kvality
života dotčených obyvatel. Např. ve východním úseku v oblasti
Černého Mostu se očekává cca 120 tisíc automobilů denně!, včetně
nákladních a kamionů. Někdy je dokonce uváděno ještě o desítky tisíc
více. Větší část míří dál přes Ďáblice na Německo. Při tak velkém
množství automobilové dopravy se jedná i o vážné zdravotní
ohrožení (např. na Spořilově u dálnice byl prokázán zvýšený výskyt
nádorových onemocnění, včetně úmrtí).
• Současně připouštíme, že každá stavba nové kapacitní silnice přináší negativa – většina z nás užívá i výhod dopravní sítě, vč. automobilové. Většina z nás jsou také řidiči a někde silnice vést musí.
• Pokud by se ale měli ďábličtí občané obětovat a na svém území takovou stavbu strpět, pak by mělo být zcela jasně a prokazatelně posouzením rovnocenně zpracovaných variant doloženo, že trasa přes
naše území je skutečně tou nejlepší, resp. že je ze všech
možných řešení tou nejméně špatnou variantou. Tou, která je
z pohledu dopravní funkce a výkonu, z pohledu ochrany zdraví, ekologie,

Křížení dálnice D8, okruhu a stále velmi užívaného tahu na Mělník. Mimochodem průjezd Prahou na D8 je dnes jedním z nejvíce vytížených v celé ČR!

Je regionální varianta (nevede přes Ďáblice) skutečně
tak špatná, jak se nás snaží přesvědčit?

Z obrázku je patrné, jak se Praha rozrůstala: již v roce 1974 bylo zřejmé, že
trasa okruhu z počátku minulého století je již dopravně nevyhovující, příliš
uvnitř města - však také byla během výstavby jižní části okruhu trasa posunuta dále od centra (až za Jesenici a Průhonice). Ale proč se v roce 2017
máme vrátit ve východní a severní nedostavěné části okruhu zpět ke skoro
100 let staré nevhodné trase skrze město?

REGIONÁLNÍ VARIANTA je ve studii ČVUT odmítána na základě údajných
„nepřijatelných rizik“ (z těch málo podstatných uvádí např. časové
zpoždění – to se ale týká obou variant, nesoulad s územním plánem dávno mohlo být souladu dosaženo, nemožnost kofinancovat z Evropské
Unie – to se týká pro dosavadní špatné postupy naopak varianty přes
Ďáblice, projektová podrobnost – ano, je nedostatečná, protože ŘSD
dlouhodobě odmítá Regionální (vzdálenější) variantu potřebným způsobem rozpracovat).
Pro účely rozhodování státních orgánů, dotčených samospráv a pro jednání s veřejností stále chybí a neustále žádáme zpracovat skutečné objektivní porovnání obou alternativ ve smyslu původního zadání (obchvat
Prahy) a dle mezinárodně uznávaných a používaných metod.

Proč?
Proč je stále odmítán standardní postup (varianty, více nabídek,
otevřenost výběrového procesu atp.), který je v práci městských částí, obcí
i krajů. Stát nemusí? Protože vzdálenější varianta je špatná? Tak ať se to
ukáže v objektivním porovnání. Nebo protože by se jen obtížně hledala
protiváha k výhodám nechtěné varianty regionální oproti variantě A –
ZÚR (přes Ďáblice)?

Výhody regionální varianty (vzdálenější, nevede přes Ďáblice)
Uvádím podle našeho názoru ty hlavní důvody pro řádné posouzení obou
variant. Varianta Regionální (vzdálenější):
1. Je navržena v souladu s mezinárodními a ČR uznanými požadavky pro trasy evropské silniční sítě TEN-T.

Návrh sítě hlavních komunikací, který podporujeme (v plné velikosti
viz Starostoveprookruh.cz)

2. Neprochází územím, kde jsou již nyní překračovány hygienické limity (jako se stalo např. na Spořilově, jak se plánuje opakovat chybu
např. na Černém Mostě, v Horních Počernicích, Suchdole, pravděpodobně
v Ďáblicích,...).
3. Nezabírá a neodděluje od ostatního území hl. m. Prahy cenná
zastavitelná území s dobrou infrastrukturou, připravená pro
bytovou a občanskou vybavenost.
4. Nevytváří umělou bariéru uvnitř městského organismu, bránící
přirozenému rozvoji města vhodnými směry.
5. Vede územím s poloviční hustotou obyvatel než A-ZUR (bližší
varianta, přes Ďáblice)!
6. Vyvádí veškerou tranzitní kamionovou a zbytkovou dopravu
mimo území hl. m. Prahy a tím trvale do budoucna zlepšuje klima
(smog) celé Prahy.
7. Nevytváří na trase TEN-T dopravně kolizní místa, zajišťuje
plynulý a bezpečný průjezd tranzitní dopravě.
8. Svoji polohou mimo Prahu zajišťuje minimální mísení dopravy
místní a tranzitní – tedy trvale nižší nehodovost.
9. Má o cca 22 miliard Kč nižší pořizovací stavební náklady
(dokončení SOKP alternativa A-ZÚR = 55,6 mld. Kč; alternativa
Regionální = 33,7 mld. Kč).
10. Bude přinášet vyšší příjmy z výkonového zpoplatnění
(mýto).
11. Zlepší dopravní obslužnost území v Polabí mezi Čelákovicemi,
Brandýsem n/L, Kostelcem n/L, Neratovicemi a Kladnem.
12. Převezme tranzitní a zbytkovou dopravu z II/101 v úseku D1
(Modletice) až Neratovice, úspora pro Středočeský kraj
cca 1,25 miliardy Kč nerealizací navrhovaných přeložek II/101.
Další informace: www.starostoveprookruh.cz
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ŘSD ČR si v listopadu 2015 objednalo „Komplexní posouzení alternativního návrhu SOKP (vzdálenější varianta, tzv. regionální)“ a alternativy
A-ZÚR (současnou vládou podporovaná bližší varianta skrze Prahu, přes
Ďáblice, A-ZÚR) u ČVUT – Fakulta dopravní – Ústav dopravních systémů.
V průběhu zpracování dokumentace (3/2016) ale ŘSD zásadně
změnilo předmět plnění z „Posouzení vyhledávací studie a Studie
proveditelnosti dokončení SOKP“ (vzdálenější varianta) proti „Sledované
variantě SOKP v trase A – ZÚR hl. m. Prahy a Středočeského kraje (bližší
varianta, přes Ďáblice) – tedy z posouzení obou variant na pouhé
„Komplexní posouzení“ jedné – Vyhledávací studie a Studie
proveditelnosti dokončení okruhu. Novým úkolem tedy bylo pouhé
hledání chyb na námi podporované vzdálenější regionální
variantě.
TATO ZMĚNA ZCELA ZRUŠILA PŮVODNÍ ZÁMĚR OBJEKTIVNĚ STEJNOU
METODIKOU POSOUDIT PROVEDITELNOST DVOU ROZDÍLNÝCH NÁVRHŮ
DOKONČENÍ SOKP.

Ďáblické stavby během léta pokračují
Stavba školy pokračuje – ale jak dětem a celému kolektivu školy prospívají všechny ty pomluvy a anonymní
stížnosti?
Přístavba a vnitřní přestavba budovy školy pokračuje, během celého školního roku se stavělo ve zvláštním režimu s ohledem na provoz školy, po
ukončení školního roku již naplno.
Po celý rok 2016/17 se kdokoliv mohl se všemi dotazy
a stížnostmi obracet na našeho stavebního inženýra J. Dytrycha, který
má hned vedle školy stálou kancelář. Byla možná i osobní prohlídka.
Po celou dobu bylo také možné se informovat nebo svou nespokojenost
přímo předat k řešení jak mně – starostovi, tak
zástupci starosty (pověřen zastupovat na stavbě investora – městskou
část), tak na každém veřejném jednání zastupitelstva. Nemám
a neměl jsem v této věci žádný podnět ani od školské rady, od školské
a kulturní komise, ani spolku Parkán. A věřte, že jsme se naplno zabývali
(a zatím úspěšně) všemi velkými, ale i všemi malými problémy, které
každá stavba nutně přináší.
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O to více mne mrzí, kolik nepravd a výmyslů se skrytě šíří, kolik
potřeby jen škodit a kazit práci druhých dokáže pár jedinců
mezi námi způsobit. Jediný, kdo by na to skutečně doplatil, by
ale byly jen naše děti. Nechápu.
Zlé lidi pravda nezajímá, ale vás ostatní informuji, že všechny kontroly, které ve škole na základě anonymních podání proběhly,
nenašly žádná pochybení.
Cituji z rozhodnutí poslední kontroly, vykonané Českou školní inspekcí:
„Inspekční činnost byla vykonána na podnět podle par. 174 odst. 6
školského zákona. ČŠI při své činnosti nezjistila žádné informace
o nesprávném zajištění výuky a ani nezaznamenala možná rizika v oblasti
bezpečnosti.“
Prosím, buďme opatrní při předávání zpráv, které k nám „na ulici“
doplují, a své názory si tvořme na základě ověřených a důvěryhodných
informací a vlastního úsudku. I to je potřeba se učit. To je zase jiná škola,
škola nás všech – škola života. Děkuji.

Umělecké kovářské práce: pro zajištění speciálních kovových prvků
zahrady byl na základě výběrového řízení vybrán umělecký kovář Vladimír
Sailer – vyrábí pro nás růžové loubí, vstupní branku z ul. Osinalická
a bránu z ul. Kučerové – předpokládaný termín osazení je do září
(s ohledem na ostatní práce probíhající v zahradě).
Označení komunitního centra – výroba a umístění loga centra:
ve spolupráci s autorkou vítězného loga, ďáblickou výtvarnicí a grafičkou
Barborou Sládkovou, byla ke zpracování návrhu označení budovy centra
vyzvána Ing. arch. Olga Frýdecká a její atelier. Termín realizace předpokládáme souběžně s ostatními pracemi během podzimu.

Firma Garpen zahradnická, spol. s r.o. v současné době provádí např. obnovu
vybraných trávníků, závěrečnou modelaci terénu, úpravu okolí skluzavek
a výstavbu mlatové pěší cesty přes zahradu – opět si budeme moci příjemně
krátit přes zahradu cestu tak, jak jsme byli po několik generací zvyklí.

Prostor nových šaten, které byly postaveny společně s dvěma 1. třídami
během 1. etapy přestavby v přízemí (léto 2016) – v té době nebylo možné
betonový strop zakrýt, ještě mnohokrát se od té doby do něj stavebně zasahovalo – nyní je slib daný učitelům a dětem plněn: z fotografie je již zřejmé,
že stropy skutečně budou světlé, s izolací a akustickými podhledy.

Komunitní centrum vlna dále úspěšně rozvíjí svou
činnost – zahrada se během léta hodně změní
k lepšímu a od jara 2018 bude plná života a překvapení
Specializované zahradní a parkové práce: na základě výběrového
řízení byla k provedení zahradnických a parkových prací vybrána zahradní
firma Garpen – většinu prací provede během léta, některé výsadby budou
s ohledem na potřebnou roční dobu provedeny během podzimu
(např. vrbová chýše).

Stavíme také letní zahradní vodovod, který má dvě vyústění – u zahradního altánu a poblíž terasy Vlny u ohniště (třeba na špinavé pusy při
posezení u ohně?). S pomocí firmy IRIS připravujeme až do nezámrzné
hloubky betonové lože pro usazení unikátního zahradního stolu či spíše
sochy z krásného a kameníkem ručně opracovaného sliveneckého mramoru – jeho váha je totiž neuvěřitelných 4,5 tuny.

Obecní dům – zajímavá dřevěná konstrukce bude
brzy zakryta vyzdívkami a vnějším krycím pláštěm

Zahrada je v těchto týdnech plná techniky – i přes bezpečnostní omezení,
která budou na nezbytně nutnou dobu vyhlašována, prosím, buďte vy
a hlavně vaše děti při pohybu v okolí zahrady opatrní.
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Stavební a tesařské práce: na základě výběrového řízení byla k provedení těchto prací vybrána firma První KEY-STAV, a. s. – termín dokončení
jejich prací (nové nároží u lékárny, nová část pro děti upraveného plotu,
opěrná zeď u parkoviště, zahradní altán,...) je domluven na 6. 9. 2017.
Výroba a instalace certifikovaných herních prvků: probíhá výběrové řízení, firma pro realizaci bude známa v době vytištění Zpravodaje.
Ochranný živý plot před komunitní kavárnou VLNA: připravili jsme
provedení nové výsadby živého plotu, tentokrát současně i s ochranným
oplocením – prosím, buďme tentokrát pozornější a ohleduplnější, ať
výsadbu opět nezadupeme jako tu předchozí.

Pěší propojení ulic Osinalická
a Prácheňská od lékárny k Battistově
cihelně přes prostor budoucího
náměstí je nyní zabráno stavbou, ale
nové „podloubí“ propojující lékárnu,
Vlnu, zahradu s jednotlivými objekty
nového obecního domu a prostorem
k ulici Ďáblická již od pohledu začíná
být zřejmé.

Text a foto Miloš Růžička

100 milionů Kč, alokovaných Ministerstvem životního prostředí k motivaci vlastníků a stavebníků rodinných a bytových domů hospodařit
s dešťovou vodou, se vyčerpalo během 28 hodin od spuštění příjmu
žádostí.
Dotační program Dešťovka, který na besedě „Odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou“ představil dne 19. 4. 2017 ředitel Odboru
řízení Národních programů Státního fondu životního prostředí
(více viz ĎZ 4/2017 str. 10 a ĎZ 5/2017, str. 19), byl vyhlášen
27. 4. 2017 s možností předkládat žádosti
o podporu od 29. 5. 2017.
Jelikož ke zmírnění zaplavování památkové
zóny a dalších částí Ďáblic v době návalových dešťů (více viz ĎZ 12/2016, str. 4)
pomůže každý jeden m3 srážek zachycený
a akumulovaný ve vhodné nádrži pro další
využití v místě jeho spadu (na splachování v domě a na zavlažování
souvisejícího pozemku), rozhodla dne 15. 5. 2017 Rada MČ podpořit
částkou do 20 tisíc Kč úspěšné žadatele o Dešťovku na domy v k.ú.
Ďáblice a zkolaudované před rokem 2016 (bod 3/62/17 zápisu RMČ).
Na základě mně dostupných informací se podařilo dotaci získat jedné
ďáblické rodině. Co pro to museli udělat?
1. Rozhodnout se, zda jsou ochotni „kopnout“ do zahrady a domu tak,
aby mohla být dešťová voda z akumulační jímky používána na splachování min. 1 WC.
2. Vyzvednout si na katastru kopii katastrální mapy v měřítku KM
(1:1000) potvrzenou razítkem Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu.
3. Oslovit dodavatelskou firmu, v tomto případě Voda CZ s.r.o., která
doporučila zpracovatele odborného posudku.
4. Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby vypracoval
odborný posudek vč. zjednodušené dokumentace.
5. Sednout po spuštění výzvy k počítači, vyplnit žádost, připojit odborný
posudek. Poté vše vytisknout a předat SFŽP.
6. Na výzvu SFŽP odstranit případné nedostatky.
7. Do 29. 6. 2018 zrealizovat samotnou „stavbu“ v odhadované výši
125 tisíc Kč a vyúčtovat náklady k proplacení dotace necelých
50 tisíc Kč se SFŽP a 20 tisíc Kč od obce.
Poznámka: Při ročním srážkovém úhrnu Prahy 0,59 m a střeše domu
180 m2 vychází s pomocí uvedených dotací návratnost této investice na
10,6 roku. Po zamýšleném/ohlašovaném zpoplatňování srážkových vod
i u staveb k bydlení, by návratnost měla být výrazně nižší.
Dle sdělení ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce by se
v krátké době měla výzva k programu Dešťovka zopakovat. Zájemcům,
kterým se zatím dotaci Dešťovka nepodařilo získat, lze doporučit sledovat stránku obce věnovanou této problematice (http://dablice.cz/stavebni-akce), resp. stránku https://www.sfzp.cz .
Od 15. června do 31. srpna t.r. mají možnost získat finance na chytré
hospodaření se srážkovou vodou, na protipovodňovou ochranu, na
výměnu nepropustných zpevněných povrchů za vodou propustné plochy a na odvodňování parkovišť do zasakovacích pásů i samotné obce.
Stát na tzv. „Dešťovku pro obce“ (výzva MŽP č. 62) vyčlenil
1 miliardu Kč.
Radimír Rexa
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Peníze z Dešťovky zmizely
během 28 hodin

Ordinační hodiny v době prázdnin

Fotografie Pavla Veselého mapují dosavadní průběh výstavby
nového obecního domu od března 2017.

Ordinační hodiny od 3. července do 1. září 2017 v ordinaci lékařky
pro děti a dorost MUDr. Romany Benešové pro nemocné:
pondělí–pátek od 8 do 11 hodin, pro pozvané zdravé: pondělí–pátek
od 11 do 14 hodin. Informace pro těhotné ženy a matky novorozenců:
narození nového miminka nám prosím zavolejte z porodnice na tel.
774 820 600, abychom se mohli s vámi domluvit na prohlídce dítěte.
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Noc kostelů 2017
V pátek 9. června se otevřely dveře ďáblické Kaple Nejsvětější Trojice
a sv. Václava pro každého, kdo chtěl zažít něco zajímavého. Pro každého,
kdo se chtěl dozvědět něco nového z historie, i pro ty, kteří vůbec netušili,
že je v Ďáblicích kostel, a nyní měli možnost si ho prohlédnout ze všech
stran. Kromě prohlídky s výkladem o historii kaple a o působení křižovníků v Ďáblicích se mohli zájemci podívat i do prostor veřejnosti běžně
nepřístupných. Bodem programu Noci kostelů v Ďáblicích je už tradičně
koncert duchovní hudby. Letos vystoupili profesionálové na violu a klavír
Jiří Kabát a Daniel Jun, ale také zahrály děti. Většina těchto malých
umělců bydlí v Ďáblicích a můžeme na ně být opravdu pyšní. Jsou nadaní
a jejich vystoupení okouzlilo každého, kdo na jejich „dětský koncert“ přišel. Svůj obdiv jim vyjádřil starosta MČ Miloš Růžička i velmistr Rytířského
řádu Křižovníků s červenou hvězdou P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý, O.Cr.,
který se přijel do ďáblické kaple na program Noci kostelů podívat. Po
těchto rušných bodech programu následovaly i ty klidnější, kdy byl prostor
pro modlitby a ztišení při svíčkách a kdy bylo možné zažít tajemnou
atmosféru a sílu tohoto posvátného místa. Kaple se otevírá pro veřejnost
2x do měsíce při pravidelných bohoslužbách, ale i při dalších příležitostech. Například v rámci Dnů kulturního dědictví. V sobotu 16. září od
14 do 17 hodin bude opět možné si kapli prohlédnout a poslechnout si
přednášku o její historii. Všechno, co se v ďáblické kapli
děje, je možné sledovat na www.kapledablice.cz
Redakce ĎZ, foto Pavel Šindelář

Podnikají mezi námi
Společnost AKROS, v. o. s.
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založili společníci Ing. František Lalouček
a Ing. Jan Matějka 15. května 1990. V prvních
letech existence se firma zabývala výrobou, a to
i nerezového spojovacího materiálu, a prodejem. Část své zámečnické výroby vyvážela do
Švýcarska. Zpočátku sídlila v pronajatých prostorech v bývalém objektu masokombinátu
Čakovice.
Po jeho likvidaci se firma přestěhovala na nějakou dobu do areálu Tesly na Poděbradské ulici.
Jelikož tyto prostory nebyly z hlediska dalšího

vývoje perspektivní, hledali jsme jiné řešení.
Podařilo se nám zakoupit rozestavěný objekt
budoucí restaurace s kuželnou v Chřibské 41
v Ďáblicích. Tento objekt jsme v krátké době
dostavěli a v září 1998 se firma přestěhovala do
vlastního objektu. Zároveň bylo rozhodnuto, že
zde bude i prodej nerezového hutního materiálu, který do této doby provozovala naše
sesterská firma ve Hvězdonicích v okrese
Benešov.
V polovině roku 2010 byla společnost AKROS,
v.o.s. transformována na AKROS, s.r.o. Počátkem
roku 2014 bylo rozhodnuto o rozdělení výroby

Jubilanti ve Vlně

Zprávy z Ďáblic

Dne 22. 6. 2017 jsem se zúčastnila setkání ďáblických jubilantů v komunitním centru Vlna. Ten den bylo veliké horko, rozmýšlela jsem se, zda
vůbec půjdu. Nakonec jsem šla a udělala jsem moc dobře.
Dostalo se nám všem vlídného přijetí paní Barbarou Tranovou. Prohlédli
jsme si komunitní centrum a usadili se v klubovně. Přišel mezi nás i pan
starosta Miloš Růžička. Každý, včetně pana starosty, vyprávěl, jak dlouho
žije v Ďáblicích, co se mu líbí, co se mu líbí méně nebo co by bylo třeba
změnit. Při našem povídání bylo rozdáno občerstvení, na kterém jsme si
všichni pochutnávali. Na závěr nám přišla zazpívat a porozprávět paní
Věra Nerušilová.
Čas utekl jako voda, najednou bylo 18 hodin a v nás zůstal pocit
příjemně prožitého odpoledne. Škoda jen, že z původně pozvaných
50 jubilantů nás přišlo málo a i s panem starostou a členkami
sociální komise nás bylo pouze šestnáct.
Marie Mazancová, foto Pavel Veselý

Návštěva ďáblické kulturní památky
Většina obyvatel Ďáblic si jistě povšimla, že když projíždějí ulicí
U Parkánu, v poslední zatáčce před křižovatkou míjejí nevelký zámeček.
Ve skutečnosti však jedou kolem zámecké kaple, po předchozím požáru
vystavěné v roce 1755 do dnešní podoby. V procesu restituce byla vrácena Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou, který se stará
o postupnou obnovu této ďáblické kulturní památky. Budova má bohatě
zdobený barokní interiér se třemi velkoplošnými freskami na stropě,
s oltářním plátnem autora Ignáce Václava Raaba, po stranách oltáře se
sochami sv. Heleny a sv. Augustina, patronů řádu křižovníků.
Text a foto Pavel Veselý

a obchodu. Firma AKROS, s.r.o. ukončila výrobní
činnost a plně se začala věnovat pouze prodeji
obchodního zboží, jehož výroba byla předána
do firmy se stejnými majiteli AKROS CZ, s.r.o.,
která má v Chřibské ulici sídlo, ale výrobní prostory má v provozovnách ve Vinoři a Hvězdonicích. Obě firmy mají stejné majitele. V roce
2015 zakoupila firma pozemek v Praze Ďáblicích (naproti OC Billa), na kterém se připravuje
realizace nového sídla společnosti s podstatně
větší skladovou plochou. Je zpracován projekt
na výstavbu a očekává se, že územní rozhodnutí bude vydáno v nejbližší době. Realizace

směřuje k tomu, že nový objekt bude zprovozněn do konce roku 2018.
Firma AKROS, s. r. o. zaměstnává v Ďáblicích
v současné době 23 pracovníky a má provozovny v Chomutově a Ostravě, kde jsou zaměstnáni celkem 4 zaměstnanci. V současné době
firma nabízí práci při expedici zboží pro jednoho
zaměstnance. V posledních letech činí tržby za
prodej více než 100 mil. Kč. V naší prodejně je
možno zakoupit nejširší sortiment nerezového
spojovacího a hutního materiálu. Občanům
Ďáblic poskytneme při nákupu 10% slevu.
František Lalouček
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16. září 2017 od 13 hodin –
3. sousedské slavnosti v Ďáblicích

Zprávy z Vlny

Zažít VLNU jinak (název projektu, díky kterému jsme od
společnosti Kolektory a.s. dostali finanční podporu na akci)
se inspiruje názvem komunitního centra a dávným uměním našich babiček, které má i dnes své věrné stoupence napříč generacemi, a tím je pletení, háčkování a další využití vlny.
Guerilla Knitting je druh pouličního umění, kdy pomocí opletení, oháčkování a dalších technik lze vyzdobit veřejný prostor, například pouliční
osvětlení, stromy, lavičky, zábradlí nebo samozřejmě i interiéry. Tento styl
chceme využít, abychom vyzdobili interiér našeho komunitního centra
a exteriér budoucího náměstí.
Celá akce již začala charitativním sběrem vlny s názvem Vlna do Vlny –
každý, kdo má doma nepotřebné klubko či zbytek vlny, může přispět.
Oslovujeme zručné obyvatele včetně dětí, aby doma mohli předplétat
části, které v den akce doinstalujeme na objekty. Zapojíme i naše
nejmenší, kteří ještě plést či háčkovat nedokážou – ti budou moct připravovat dekorace z vlny s použitím vodního skla – tím vzniknou třeba dekorativní hrnečky, stínítka na lampy nebo dekorativní brože. Tyto výrobky
v rámci ZMJ prodáme a výtěžek věnujeme dětem, lampionky si děti
mohou schovat na tradiční lampionový průvod. Součástí akce bude soutěž o nejkreativnější vlněný výtvor, vlněné kino – tematicky laděné promítání pohádek pro děti, degustace dalších produktů hlavního dodavatele
vlny – ovce (sýry, jehněčí), případně i možnost absolvovat rychlokurz
pletení.
Součástí bohatého programu bude poprvé v historii naší obce společná
komunitní oslava diamantové svatby ďáblických manželů se
svatební hostinou pro všechny návštěvníky. Pro tuto akci hledáme
i další manželské páry, které v tomto roce oslavily nebo oslaví kulaté
výročí svatby (10, 20, 30, 40, 50, 55, 60 let společného soužití).
Podělte se o svoji radost s ďáblickými sousedy a přihlaste se
na tel.: 603 849 037.
Program na pódiu: taneční škola HIT, dramaťáček ze ZŠ, Divadlo Krapet – Příběhy včelích
medvídků, Ďáblík. Na závěr vystoupí skupina
Circus Problem.
Redakce Ďáblického zpravodaje
tradiční sponzor ďáblických slavností
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V komunitním centru Vlna se v polovině června konal jarmark s tématem „Připravte se s námi na léto“. Děti si nejvíce užily pískování
a malování na obličej, dospělí zase ocenili gril a venkovní bar s letními
drinky od Cateringu Hostivař. Jednotlivé stánečky pak nabízely k prodeji
škálu výrobků od oblečení přes drobné doplňky až po občerstvení.
Lucie Sandrová, foto Pavel Veselý

725 444 231

radek@kantynahostivar.cz

ar.cz
www.kantynahostiv
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Kavárnu a klubovnu komunitního
centra Vlna si pro školení trenérů vybral český snowboardcrossový
tým v čele s olympijskou vítězkou Evou Samkovou.
Foto Marek Jelínek

27. června se ve Vlně konal první hudební koncert z připravované
série Music Wave. Tereza Krippnerová & The Masters rozjeli jazz
v rytmu swing, latin and groove a celá Vlna ožila. Diváků bylo tolik, že je
jen škoda, že v naší malé kavárně nezbylo místo pro tanec. Protože pak
už by to bylo dokonalé.
Lucie Sandrová, foto Pavel Veselý

22. června 2017 vystoupily ve Vlně
Lilian Malkina a Věra Nerušilová ve společném pořadu nazvaném
Humor a píseň. Obě dámy nadchly publikum svým životním elánem,
šarmem a smyslem pro nadsázku. Vtipně vypointované vyprávění o životních a divadelních cestách paní Malkina bylo doplněno o staropražské,
cikánské a židovské písně v podání paní Nerušilové, která se sama
doprovázela na kytaru. Kvůli velkému horku v tento den se nás ve Vlně
nesešlo mnoho, ale i tak vznikla v komunitní kavárně příjemně uvolněná
atmosféra.
Text a foto Michaela Ničová
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Projekt

KOMUNITNÍ IVOT V ÁBLICÍCH
je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora komunitního ivota v áblicích s cílem vytvo it spolený prostor k vzájemnému setkávání a komunikaci i pestrou
kálu moností trávení volného asu a vzdlávání pro vechny generace.

Trasa okruhu SOKP
podle Územního
plánu (bližší
varianta přes Ďáblice)
Z obrázku je patrné, jak se Praha
rozrůstala: již v roce 1974 bylo
zřejmé, že trasa okruhu z počátku
minulého století je již dopravně nevyhovující, příliš uvnitř města – však
také byla během výstavby jižní části
okruhu trasa posunuta dále od centra
(až za Jesenici a Průhonice).
Ale proč se v roce 2017 máme vrátit
ve východní a severní nedostavěné části okruhu zpět
ke skoro 100 let staré nevhodné trase skrze město?

Vzdálenější varianta (tzv. regionální), která by ochránila Prahu před kamiony
a současně sloužila jako obchvaty hlavních středočeských měst kolem Prahy:
fialová trasa = trasa prosazovaná současnou vládou
modrá trasa = trasa námi podporovaná

Velká mapa na druhé straně: Návrh na dokončení sítě hlavních komunikací
ve variantě, která obsahuje námi navrhovanou variantu Okruhu, tj. variantu
Regionální (vzdálenější od centra Prahy) – viz červená barva. Současnou
vládou prosazovaná trasa přes Ďáblice (SOKP ZÚR 1995) viz modrá barva."

Zprávy ze školy a školky

Co se dělo u Ptáčků
Děti ze třídy Ptáčci prožily své poslední dny ve
školce. Všechny už jsou velcí předškoláci a v září
z nich budou prvňáčci. Zažily spolu hodně hezkého i hodně zajímavých akcí. V červnu například výchovné koncerty, celodenní výlet do
Starých Hradů, vystoupení pro babičky a dědy
v Domově seniorů atd. Mezi oblíbené akce patří
spaní ve školce. Ne odpočinek po obědě, protože většina dětí chodí domů raději po „o“ než
po „spa“, ale spaní ve školce v noci. Tato noc
má své kouzlo. Je plná zážitků a dobrodružství.
Někdo se těší, někdo musí sebrat docela dost
odvahy, aby se odhodlal spát ve školce s kamarády, s paní učitelkou, ale bez maminky. Těch
odvážných Ptáčků se ve třídě sešlo 24. I od učitelek to chce určitou dávku odvahy. Není úplně
snadné mít na starosti děti od rána až do druhého dne odpoledne. Je potřeba děti zabavit,
přiměřeně unavit, nakrmit, dohlédnout na oblékání i hygienu a taky ohlídat slzičky stýskání
nebo v noci průběžně vstávat a vodit rozespalé
děti na záchod. Ale společně prožité chvíle
určitě stály za to. V odpoledních hodinách jsme
se vydali do Ďáblického háje, aby se děti vyběhaly a vyřádily. Vrátili jsme se na společnou
večeři, po které následovala „noční“ bojovka.
Putování po školce, kdy ztichlé a tmavé prostory
působí téměř strašidelně, se dětem také líbilo.
A řádění na postýlkách před usnutím k tomu
taky patří. K snídani nám maminky napekly
bábovky a koláče a pak už pokračoval běžný
den ve školce. Tentokrát ale zpestřený cestováním do ZUŠ na výchovný koncert. Odpoledne
měly děti o čem vyprávět, zážitků a dojmů bylo
opravdu hodně. V červnu také proběhlo Rozloučení s předškoláky, kdy byly děti pasovány na
budoucí prvňáčky. Tím se pro ně pomalu uzavírá
jedna etapa dětství. Chodit do školy, učit se,
studovat je možné až do pozdního věku, ale do
školky už můžou chodit jen na návštěvu nebo
pak jednou se svými dětmi. Přejeme jim, aby si
do života odnesly pěkné vzpomínky na pobyt ve
školce a taky, aby se jim ve škole i v životě
dařilo.
Za ďáblickou školu Alžběta Mošničková
a Iveta Fraňková, učitelky MŠ – třída Ptáčků

Návštěva dopravního hřiště
Ve středu 10. 5. se děti z MŠ Ďáblice třídy Koťátek vypravily na dopravní hřiště Prosek, aby si
zde vyzkoušely své „řidičské dovednosti“ a zna-
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losti základních pravidel silničního provozu.
Nejdříve absolvovaly celou trať v doprovodu
pracovníků dopravního hřiště, kteří jim vysvětlili,
jak se mají na hřišti a vlastně i v silničním provozu bezpečně pohybovat. Děti si zopakovaly
základní pravidla silničního provozu a připomněly si význam těch nejdůležitějších dopravních
značek. Poté už následovala praktická část. Zbývalo už jen vybrat vhodný dopravní prostředek
(čtyřkolku, kolo, odrážedlo, koloběžku) a vyjet
na hřiště. Dvě hodiny jsme využívali prostory
dopravního hřiště. Naučili jsme se, jak správně
jezdit na kruhovém objezdu a vyzkoušeli jsme si
průjezd náročnější křižovatkou se zapnutými
semafory.
Někteří z nás s dopravními předpisy a značkami
trošku bojovali, ale ke konci už dokázali rozpoznat, kdy mají zastavit, nebo že chodci mají
přednost na přechodu. Dopoledne na dopravním hřišti si děti opravdu užily a určitě jim bude
i velkým přínosem, až vyrazí samy nebo
v doprovodu rodičů na skutečné silnice.

Za ďáblickou školu Jana Mráčková Grimová
a Bohunka Tancošová, učitelky MŠ – třída Koťat

Prvňáčkové se učili
v přírodě
Třídy I. A a část I. C se v pátek 9. 6. vypravily na
přírodovědnou vycházku do lesa v Ďáblicích.
Pod odborným vedením paní Mgr. Lenky Kubcové žáci zkoumali živočichy žijící ve vodě.
Děti se rozdělily na dvě skupiny. Polovina dětí
se věnovala hledání žab vystřižených z papíru,
které si vybarvily a ve dvojicích si je pečlivě
schovaly v přírodě, po srozumitelném výkladu
paní magistry si vyplnily pracovní listy s vodními
živočichy. Druhá polovina dětí „vyfasovala"
cedníky na lovení vodních živočichů z rybníčku.
Žáky lovení velmi bavilo, své úlovky dávali do
malých akvárií, kde živočichy třídili a poznávali.
Největším úlovkem byl čolek obecný. Ač bylo
krásné počasí a voda lákala, zůstaly všechny
děti suché, kromě jedněch mírně namočených
tenisek. Pozorováním znakoplavky obecné
a pijavice pochopily potravní řetězec v přírodě.
Prvňáčkové se na okamžik stali přírodními
vědci, kteří si vysvětlili např. koloběh vody v přírodě, přestože ho budou probírat až v dalších
ročnících. Učivo by v lavicích třídy rozhodně
nebylo tak zajímavé a atraktivní. Na konci přírodovědného bádání žáci vypustili všechny živočichy zpět do volné přírody.

Paní magistře Kubcové patří velké poděkování
za její drahocenný čas, který nám věnovala.
Věříme, že budeme i nadále úspěšně spolupracovat.
Za ďáblickou školu Mgr. Jana Krčková,
učitelka ZŠ – I. A

Školní rok skončil,
ať žije škola
Prázdniny začaly, a tak přišel čas ohlédnout se
za proběhlým školním rokem. Kvůli trvající přestavbě školy byl více náročný, ale nakonec i děti
samy zhodnotily, že se to dalo zvládnout.
Před námi je vidina, že od podzimu začneme
v novém prostředí.
Co se podařilo uskutečnit? Proberu akce, které
se týkají hlavně kultury, návštěvy divadel
a exkurzí.
Podařilo se spojit několik nadšenců, a tak s Klubem mladých diváků zhlédli žáci divadelní představení Evžen Oněgin v ABC, Já jsem Krabat
v divadle Vila Štvanice, Lipany v Minoru nebo
Biograf s La Putykou. Během celého roku si
mohli čtenáři objednávat knížky z nabídek
Klubu mladých čtenářů. Šesťáci si hned v září
vyšlápli do nedalekých Ctěnic na výstavu večerníčků a zanedlouho se vypravili do Národního
divadla na prohlídku celého interiéru od střechy
až po podzemí. Do Divadla na Vinohradech
odjeli žáci, aby se podívali na Loupežníka, tedy
na derniéru hry Loupežník od Karla Čapka. Na

Za ďáblickou školu Mgr. Jitka Stoklasová,
učitelka ZŠ – VI. B

Výlet do Mirakula
Konec školního roku mají děti nejraději, protože
se těší na prázdniny a také na výlety. Naše třída
Berušek se vypravila na výlet do naučně-zábavního parku Mirakulum u Milovic. Vyjeli jsme od
naší mateřské školy v 8.30 ráno a za necelou
hodinu jsme již vystupovali na místě. Děti byly
zvědavé a plné očekávání, jelikož nevěděly, co
mohou od parku očekávat. Po zaplacení
u pokladny jsme dostali na ruku barevné
náramky, abychom mohli v areálu volně navštívit všechny atrakce. A již jsme vcházeli dovnitř
vybrat, co se dětem zalíbí jako první. Vyhrála
velká gumová trampolína. Naše Berušky položily batůžky, sundaly si boty a utíkaly skákat.
Bylo veliké horko, takže jsme je po chvilce
musely „zahnat“ na svačinu, kterou měly přichystanou od svých maminek.
Po krátké přestávce se Berušky vydaly prozkoumat další kouty zábavy, které park nabízí. Prošli
jsme lesní naučnou stezku, kde jsme poznávali
druhy stromů a stromovou kůru. Hádali jsme
druhy rostlin. Prolézali jsme dřevěný hrad a jeho
nadzemní bludiště.
Děti byly ze všeho nadšené a chtěly se podívat
úplně na vše, co Mirakulum nabízelo. Čas ale
utíkal velmi rychle a blížil se oběd, a tak jsme se
usadili na lavičky pod slunečníky, kde se děti
pustily do připravených obědů. Po obědě jsme
měly pro děti připravené překvapení v podobě
výborné zmrzliny. Po zmrzlině se zaprášilo
a nikomu nezbyl ani kousíček.
Po zmrzlinovém osvěžení jsme se vydali do podzemního bludiště, kde jsme si připravili baterky
a šli jsme podzemní chodbou, kde to bylo trochu strašidelné. Jediný, kdo se nakonec bál,
jsme byly my, paní učitelky. Děti si s nadšením
chtěly cestu zopakovat.
Svoji sílu a odvahu mohly Berušky ukázat i na
lanovém bludišti, které bylo jedním z posledních
stanovišť.
Blížil se čas odjezdu a museli jsme se pomalu
vracet k autobusu. Cestou jsme se ještě podívali
do obory za zvířátky, děti si ještě zaskákaly na
trampolíně a na louce se nasvačily. Po svačince
jsme již odjížděli zpět do naší mateřské školy.

Výlet se vydařil, počasí nám přálo a my se již
těšíme na další dobrodružství.

Za ďáblickou školu Aranka Hanousková
a Markéta Rendlová, učitelky MŠ –
třída Berušek

Diary of a Local Foreigner
aneb Deník místního cizince
Přinášíme pravidelný text ďáblického občana
a učitele angličtiny ze zdejší školy Tamáse
Besskó, který nás ve svých anglicky psaných
fejetonech seznamuje se svou životní cestou
a zážitky nejen z Ďáblic. Český překlad článku
naleznete na www.dablice.cz/denik-mistnihocizince.
Summer
This year was not the easiest one in our school.
The building works really affected our everyday
lives. Both the kids and the teachers often suffered from dust and noise or workers appearing
unexpectedly on the corridors with some tool in
the hand. We had to move classes with all their
equipment and furniture, close down parts of
corridors with classrooms, find new places to
store things and most of the time we could not
use our technical equipment such as smartboards, computers, projectors, etc. This was really
challenging for our students and the staff and
last but not least our management and I think
we managed quite well. Anyway, it is behind us
already and next year is going to be calm and
we are going to enjoy our new school building.
Many thanks to all students, teachers and
parents who went through all these with patience and good humour. I am quite sure next
year is going to be great and calm in a brand
new and clean environment. It is summer now
and you can see it at the moment you leave
your house. There are no people in the streets.
Ďáblice is practically empty. It seems the whole
place went on holiday except for the workers
building our school (even on Sundays). I hope
everyone is having a great time in the mountains or at the sea or visiting some exciting
cities or beautiful places. Kids are in camps or
at grannies or other relatives in the countryside.
We spent the first week of the holiday in Hungary both in Budapest and the South. It is
always an extra relaxing time for me there.
Being with my family, visiting the places I used

to visit as a kid, meeting friends from my childhood, eating Hungarian food again is priceless
but the most important is that finally I can use
my mother tongue. I do not have to concentrate
on what others are telling me, thinking at the
same time about the meaning of a certain word
I have just heard (was it sirka or sýkorka?
I always mix those two) and trying to figure out
some grammatically at least semi-correct
answer. So in Hungary the linguistic part of my
brain is switched off. I don’t have to translate,
interpret, think about endings, gender or prepositions, it is just coming out naturally. Not to
mention that we do not have genders and prepositions in Hungarian. I hope you will all
have a chance to see what I mean when you
visit a foreign country during the summer. Enjoy
your holidays as much as possible, take care of
yourselves and see you in September.
As usual, feel free to send your feedback,
or question or just say hello here:
zpravodajbess@gmail.com

Zprávy ze školy a školky

jaře jsme si vesele zazpívali a zahráli, abychom
přivítali jaro, a nakonec se zúčastnili celostátního zpívání a hraní s názvem Jarní petrklíč.
Také jsme pomáhali pejskům a kočičkám
a svými obrázky, které se vydražily pro nadaci
Pes v nouzi, jsme se zasloužili o nákup klecí do
útulku pro opuštěná zvířata. Byli jsme za to
odměněni a vydali se na Kampu do Sovových
mlýnů na výstavu a workshop A. Borna.
V závěru školního roku jsme odjeli na školu
v přírodě. Třídy 6. B a devítka se spojily a vyrazily na Třeboňsko. Prozkoumali a prochodili
jsme kraj plný rybníků. Většinou jsme chodili
pěšky a dostali se na místa, kam by nás auta
určitě nedovezla. A co jsme nestihli letos, určitě
dohoníme příští rok. Přeji všem krásné léto
a dětem báječné prázdniny.
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Ďáblický uličník –
11. část

Zprávy z Ďáblic

Lobečská

14

Ulice vznikla ve 20. letech minulého století současně s ulicí Legionářů a Mšenskou, když v souvislosti s pozemkovou reformou byl
rozparcelován pozemek křižovníků na východ
od ulice Ďáblické (viz ulice Legionářů). V letech
1922 – 1971 nesla jméno Tylova podle Josefa
Kajetána Tyla, českého buditele a dramatika,
autora textu české národní hymny. Po připojení
Ďáblic k Praze byla ulice pro duplicitu názvu
přejmenována na Lobečskou podle obce Lobeč.
Obec Lobeč ležící severně od Prahy na Mělnicku
stojí v krajině osídlené kontinuálně již od mladší
doby kamenné. Poprvé je písemně zmiňována
v roce 1323. Od roku 1995 je v Lobči vesnická
památková zóna. Je zde pohřben spisovatel,
archeolog a pedagog Eduard Štorch, jehož
sbírka archeologických nálezů z Ďáblic (převážně z Battistovy cihelny) pocházejících z nejrůznějších období pravěku je v inventáři
Národního muzea. Stejně jako Ďáblice má
i Lobeč svou technickou památku – parostrojní
pivovar. O pivovaru v Lobči se poprvé píše
v roce 1586 a z té doby je i renesanční jádro
stávající stavby. Svou současnou podobu získal
přestavbou v průmyslový typ parostrojního
pivovaru na konci 19. století. Výroba piva byla
v Lobči ukončena v roce 1943, v roce 1949 byl
zakonzervovaný pivovar definitivně zrušen
a výrobní technologie sešrotována. Přesto je
dnes areál pivovaru dokladem existence průmyslového odvětví typického pro celou oblast
Čech. Vzhledem k povaze a autenticitě stavby
se ve středních Čechách jedná o unikátní industriální památku, která je zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Od roku
2007 je pivovar v soukromých rukou
a postupně probíhá stavební obnova a oživování pivovaru jako turistické atraktivity Kokořínska. Roku 2009 prohlásilo Ministerstvo kultury
pivovar památkou a v roce 2013 se stal součástí Evropských stezek průmyslového dědictví
(ERIH).
Na levém vltavském břehu stávala jiná starobylá ves Lobeč, ta je však dnes součástí aglomerace města Kralupy nad Vltavou. Kralupy
jsou prvně připomínány roku 1253, kdy je držel
pražský konvent Křižovníků s červenou hvězdou, který zde nejpozději ve 2. polovině 14. století postavil tvrz. Křižovníci vlastnili Kralupy
s menšími přestávkami fakticky po celou historii, byly součástí jejich panství Tursko. Lobeč se
prvně písemně připomíná r. 1088, podle
archeologických nálezů však zřejmě existovala
již od doby slovanského osidlování. Do 13. století byla zbožím duchovním, pak se dostala do
světských rukou. Stavbou železnice Praha –
Drážďany v letech 1845–1850, jejíž trať proťala
lobečskou náves, ves v podstatě zanikla.
R. 1902 byla připojena ke Kralupům, dnes není
ani místní částí, pouze katastrálním územím.

Mannerova
Ulice byla pojmenována r. 2003 podle Jana
Jiřího Mannera, převora Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, který žil v době třicetileté války. V urbáři (historický termín pro
soupis povinností poddaných vůči vrchnosti)
z r. 1659 vymezil hranice křižovnického řádu
v Ďáblicích a podal zprávu o jejich tehdejším
stavu.
V Národním archivu se ve fondu Archiv křižovníků s červenou hvězdou v Praze nachází originál listiny ze 7. května 1651, kde je napsáno:
„Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu, arcibiskup
pražský, papežský legát a generál řádu křižovníků s červenou hvězdou, po poradě s generálním visitátorem Gerardem de Schlessin,
proboštem u sv. Hypolita v Hradišti (Peltenberg), ustanovuje profesa řádu Jana Jiřího Mannera z Kladna převorem konventu a špitálu sv.
Františka u paty mostu pražského, ukládá bratřím konventu poslušnost a visitátoru Gerardovi
– uvést Mannera v úřad.“
O J. J. Mannerovi píše velmistr F. X. Marat: „Převorem konventním byl té doby až do r. 1659
Jan Jiří Manner, rodák kladenský. Byl to muž
zvláštního organisačního talentu, výtečně obeznalý ve všech odvětvích tehdejší veřejné správy,
a zvláště v ekonomii. Za posledních dob třicetileté války vytrpěl mnoho útrap v úřadu svém jak
od cizích, tak i od domácích. Jakmile nastaly po
míru vestfálském pokojnější doby, počal řádovou ekonomii ve všech odvětvích zvelebovati
a položil základ k pozdějšímu dobrému hospodářskému stavu.“
V Knize památní na sedmisetleté založení českých Křižovníků s červenou hvězdou, 1233 až
1933, je vylíčeno, s jakými těžkostmi obnovoval
převor Manner v letech 1648–1652 křižovnické
gruntovní knihy a prováděl ohraničení veškerých
pozemků: „ ... Řádové dvory, jako Ďáblice,
Slivenec, Hloubětín, Dobřichovice, Tursko, byly
vypleněny, některé vypáleny, vesnice při nich
zpustošeny, mnohé usedlosti opuštěny. ... Manner shledal, pokud mohl, staré zápisy týkající se
lidí osedlých a na základě jich do pořádku uvedl
pozemkové záznamy; kde nenašel nic psaného,
přijímal k šetření hodnověrné svědky a podle
jejich přísežných výpovědí zakládal svou velkou
knihu – liber flavus. Putoval rychtu od rychty,

obnovoval rychetní řízení, usiloval, aby stanoven byl bezpečně pravý vlastník jednotlivých
usedlostí, udána a zapsána správná výměra rolí,
luk, pastvin, počet dobytka atd. Pováží-li se, že
při takovém řízení bylo obcházeti pole, stanoviti
hranice, sázeti mezníky, urovnávati spory, nutno
uznat, že tato tělesně i duševně namáhavá
práce vyžadovala celého a pravého muže.“
Převor Manner vymezil v urbáři z r. 1659 i hranice křižovnického statku v Ďáblicích. Udal jeho
rozlohu „mezi vsí Letňany, Markvarticemi,
Kobylisy, podle Ládví k Chabrům, k silnici březnoveské, k Třeboraticům až k Červenému mlýnu,
kde hraničí s grunty čakovickými“. Jeho velká
kniha obsahovala rejstřík a 588 psaných listů.
Na straně 13 je uvedeno 10 zásad, kterými se
při jejím sestavování řídil. První zásadou,
„předně a nejprve“, bylo pojmenování gruntů
a chalup, „aby jeden každý grunt neb chalupa
své jméno jednostejné a neměnitelné majíce
v stálosti podstatně zůstávalo ... a pro podstatu
pořádnosti se užívalo“. V Gruntovní knize vsi
Ďáblice č. 2 najdeme, jak pojmenoval převor
Manner ďáblické grunty a chalupy (zejména
podle bývalých nebo stávajících hospodářů).
Grunty dostaly tato jména:
Lampachovský (čp. 15), Kuthanovský (čp. 1),
Lalovský (čp. 19), Kautský (čp. 29, dnes součástí
čp. 28), Mikovský (čp. 21), Jeřanovský (čp. 23,
dnes součástí čp. 24), Lukařovský (čp. 17), Kořičanský (čp. 24), Hikovský, Fabianský (čp. 25).
Chalupy byly pojmenovány: Kryšpinovská (čp. 18),
Zdenkovská (čp. 3), Xixařovská (čp. 13, stávala
v místech dnešního čp. 1050 – stavebniny p. Vlacha), později po Mannerově odchodu byly zapsány
Ujkovská (čp. 8), Čižkovská (čp. 7), Jelinkovská
(čp. 12, stávala Na Štamberku v místech parčíku
proti stavebninám), Homolka (čp. 4), Kuchinská
(čp. 11), Vorlova (čp. 5, dnes součástí čp. 6), Fabianova (čp. 33, stávala na Ďáblické naproti čp. 42 –
NPÚ), Vlasakovská (čp. 9), Srbovská (čp. 32), Čižkovská (čp. 40, čp. 34, čp. 43, čp. 42) – v závorkách jsou čísla popisná, která byla stavením
přidělena kolem r. 1789 za Josefa II., silně vytištěná jsou ta, která podle indikační skici z r. 1841
a zápisů v katastru nemovitostí zůstala na stejných místech dodnes.

Jana Rexová
Celý článek i s odkazy najdete na
http://dablice.cz/dablicky-ulicnik

Info z SK Ďáblice
Postupy žáků a dorostu
do nejvyšších pražských
soutěží, to za sto let náš
fotbal nepamatuje!

Michal Mošnička – předseda SK Ďáblice

Muži – tým „A“
Pražská teplárenská přebor Prahy
trenér: Vasil Boev
vedoucí týmu: Jaroslav Vrtiška
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

tým
FK Motorlet Praha s.r.o. "B"
Třeboradice
Uhelné sklady Praha
FK Dukla Jižní Město z.s.
ČAFC Praha
ABC Braník, o.s.
SK Horní Měcholupy
SK UNION Vršovice
Sokol Královice
Admira Praha "B"
Fotbalový klub Újezd nad Lesy
Sportovní klub Zbraslav
SK Ďáblice z.s.
FC ZLIČÍN
FC Háje
Sokol Cholupice

skóre body
78:31
76
94:35
73
82:51
59
97:44
58
70:62
49
60:42
49
50:48
45
42:45
43
57:61
43
62:63
42
48:53
37
42:61
29
50:91
28
37:73
23
25:73
16
34:95
14

Hodnotí předseda klubu Michal Mošnička: Jako
nováček nejvyšší pražské soutěže jsme začali
velice dobře a vyhráli několik důležitých zápasů,
ale jak se blížil konec podzimní sezony, už jsme
pouze prohrávali a to rozdílem čtyř i pěti gólů.
Konec podzimu jsme zakončili s 13 body na
13. místě tabulky. V zimní přípravě byl cíl tým
posílit, ale to se podařilo jen částečně a až
úplně před začínající jarní sezónou. Ta nám
začala těžkým losem, a tak teprve až v osmém
zápase včetně podzimu jsme se radovali z výhry
nad Zbraslaví. Ale pak opět dvě prohry, a to
i s posledními Hájemi 2:7, to bylo již hodně
špatné a náš tým se blížil ke dnu tabulky
a sestupu. Byl potřeba nový impuls, a tím byl
příchod nového trenéra, který měl v posledních
sedmi kolech za úkol jediné – udržet Ďáblice
v nejvyšší pražské soutěži. Což se nakonec
podařilo. A to i díky našim fanouškům, kterým
tímto děkujeme za podporu.

Ocenění za 1. místo v soutěži starších žáků přebral od místopředsedy Pražského fotbalového
svazu pana Fišera trenér Petr Shíbal a kapitán týmu Tomáš Böhm. Foto Pavel Jiřík.

Muži – l. B třída, sk. B
trenér: Jirka Černý
vedoucí týmu: Jaroslav Vrtiška
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

tým
Sokol Kolovraty
Spartak Kbely z.s.
FC TEMPO PRAHA, o.s. "B"
Jižní Město Chodov – FK, o.s.
Sportovní klub Třeboradice "B"
TJ ABC Braník, o.s. "B"
SC Xaverov Horní Počernice a.s
FC Háje Jižní Město "B"
ČZU Praha
SK UNION Vršovice "B"
SK Ďáblice z.s. "B"
TJ SOKOL BENICE
SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.
TJ AVIA Čakovice

skóre body
96:23
61
69:46
52
84:51
51
83:65
46
71:41
45
67:61
39
61:59
37
53:61
35
35:55
30
49:56
29
58:75
29
39:68
21
39:84
20
38:97
17

Výsledkem je pro nás 31 bodů a 9. místo
v tabulce, ale technická chyba v posledním
zápase, který jsme jednoznačně vyhráli na Chodovem 5:0, nám toto vítězství vzala, a tak
tabulka ukazuje 11. místo.

St. dorost – l. A třída, sk. A
trenér: Pavel Mihálik
vedoucí týmu: Lenka Miháliková
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

tým
ČAFC Praha
Sportovní klub Libuš 838, o.s.
FC Přední Kopanina
FK Klánovice, o.s.
SK UNION Vršovice "B"
TJ Slovan Bohnice – Praha 8 o.s.
FC Slavoj Vyšehrad, a.s. "B"
SK Ďáblice z.s.
Sportovní klub Čechie Smíchov
TJ Sokol Stodůlky
Fotbalový klub Újezd nad Lesy
TJ Kyje Praha 14
TJ Sportovní kluby Satalice
T.J. Junior Praha
TJ SLAVOJ SUCHDOL
SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY

skóre body
170:45
74
99:44
66
123:52
66
86:51
61
110:74
60
118:59
59
147:70
57
85:63
53
102:96
52
51:40
37
60:91
31
57:141
24
53:120
23
46:134
16
48:143
13
33:171
9

Hodnotí trenér Pavel Mihálik: Po podzimu jsme
byli na 8. místě tabulky a na tom samém místě

jsme skončili i na jaře. Za tímto výsledkem stála
velká úmrtnost hráčů a jarní sezónu jsme
dohrávali s většinou hráčů mladšího dorostu.
Dařilo se nám porážet týmy z čela tabulky, ale
ztráty s těmi ostatními nám lepší pozici
neumožnily. V příští sezóně nás doplní kluci
z Mladšího dorostu a opět budeme bojovat o co
nejvyšší příčky. Klukům děkujeme za výkony,
které předváděli na hřišti. Zásluhu na tom mají
samozřejmě i trenéři a naše skvělá vedoucí.
Nakonec díky reorganizaci soutěží postup
z 8. místa do nejvyšší pražské soutěže.

Ml. dorost – l. A třída, sk. A
trenér: Pavel Mihálik
vedoucí týmu: Lenka Miháliková
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zprávy z fotbalového oddílu

Muži se jako nováček v nejvyšší pražské soutěži
udrželi a k tomu velké úspěchy staršího
dorostu, mladšího dorostu, starších žáků
i mladších žáků.
Asi nikdy v téměř stoleté historii klub SK Ďáblice nezaznamenal celkem čtyři postupy mládežnických týmů. Tři přímo do nejvyšší soutěže – do
přeboru a jeden do 1. A třídy. Tyto postupy beru
jako ocenění práce s mládeží v našem klubu,
i když k postupu u staršího dorostu nám
pomohla reorganizace mládežnických soutěží.
Ale týmy mladšího dorostu, starších a mladších
žáků si postupy plně zaslouží. A tak hráči, trenéři a všichni, kteří pomáháte našemu klubu –
díky moc za dosažené výsledky!

tým
skóre body
FK Dukla Jižní Město z.s.
129:19
60
SK Ďáblice z.s.
82:25
47
Fotbalový klub Újezd nad Lesy
75:58
38
FC Přední Kopanina
63:48
35
SK Aritma Praha, z.s. "B"
78:40
34
TJ PRAGA
48:53
34
Sportovní klub Střešovice 1911 "B" 71:63
32
TJ Sokol Stodůlky
47:79
25
T.J. Junior Praha
45:74
24
FK Union Strašnice z.s.
54:65
24
TJ Slovan Bohnice – Praha 8 o.s.
45:60
23
Sportovní klub Dolní Chabry
15:168
1

Hodnotí vedoucí týmu Lenka Miháliková:
Po podzimní části sezóny jsme se nacházeli na
2. místě tabulky, kluci předváděli velmi pěkný
a útočný fotbal. Tuto pozici jsme na jaře obhájili, ale jarní výkony byly vinou spousty zraněných hráčů podstatně horší. Za těmito výkony je
i fakt, že většina kluků chodila hrát za starší
dorost, a tak měli v nohách dva zápasy za
víkend. Chtěli jsme zabojovat o první místo, ale
již zmíněné okolnosti nám to znemožnily. I tak
ale sezóna dopadla nad naše očekávání, výkony
byly někdy lepší, jindy horší, ale to se stává
i lepším týmům. Statistiky jsou následující: odehráli jsme 22 zápasů, z toho 15 výher, 2 remízy,
5 proher. Kluci hráli opravdu pěkný fotbal a většinu soupeřů jsme jasně přehrávali, ale neměli
jsme štěstí při zakončení. Nezbývá než klukům
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poděkovat za předvedené výkony a výsledky. Na
výsledcích mají samozřejmě velký podíl i trenéři
a vedoucí, kterým patří také velké poděkování.
Nakonec z druhého místa postup do nejvyšší
pražské soutěže.

St. žáci – l. A třída, sk. A
trenér: Petr Shíbal, Aleš Svarovský
vedoucí týmu: Jitka Tomková

Zprávy z fotbalového oddílu

tým skóre
body
1 SK Ďáblice z.s.
94:19
2 Fotbalový klub Újezd nad Lesy
94:23
3 FC Háje Jižní Město, z.s. "B"
83:26
4 Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. "C" 68:30
5 Sportovní klub Zbraslav
34:44
6 TJ Sokol Stodůlky
60:42
7 Sportovní klub Střešovice 1911 "B" 31:63
8 SK Aritma Praha, z.s. "B"
30:90
9 FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN
36:68
10 TJ Březiněves
25:85
11 Sportovní klub Dolní Chabry
37:102

56
46
46
38
34
31
16
16
13
11
11

Hodnotí trenér Aleš Svarovský: Našim starším
žákům (ročníky 2002 a 2003) se v letošní
sezóně povedl obrovský úspěch – 1. místo
v 1. A třídě starších žáků. Povedlo se to, co jsme
před letošní sezónou považovali za téměř
nemožné. Kluci zvládli celou soutěž absolutně
s přehledem a zvítězili v naší skupině se ziskem
56 bodů z 20 zápasů a náskokem 10 bodů před
druhým Újezdem nad Lesy. Navíc za celý ročník
nepoznali porážku, kromě dvou remíz dokázali
všechny své zápasy vyhrát s celkovým skórem
94:19. Důležitější ovšem je, že dokázali všechny
své soupeře herně přehrávat.
Kluci dosáhli opravdu velkého úspěchu, proto
jim také patří veliké díky. Opravdu bojovali od
prvního do posledního zápasu na 100 %
a v některých zápasech si opravdu sáhli až na
samé dno svých sil. Poděkování patří také rodičům, kteří nás celou sezónu podporovali a vozili
kluky, a někdy i trenéry, na venkovní utkání.
Další obrovské díky patří naší paní vedoucí Jitce
Tomkové, která se o nás celou sezónu bezchybně starala a obstarávala formální záležitosti, bez kterých by tenhle úspěch nemohl
vzniknout, a byla pro nás celou sezónu velkou
oporou.

Ml. žáci – 2. třída, sk. C
trenér: Tomáš Miko
vedoucí týmu: Monika Voštová, Zorka Fejglová
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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tým
skóre body
Fotbalová Akademie A. Zbura s.r.o. 184:60
55
SK Ďáblice z.s.
172:47
52
Sportovní klub Libuš 838, o.s.
107:111
43
T.J. Junior Praha
112:61
43
ČAFC Praha
139:75
42
TJ ABC Braník, z. s. oddíl fotbalu
116:109
38
SK Slavia Praha – fotbal a.s. DÍVKY
94:99
29
TJ Sokol Královice
55:101
25
SK UNION Vršovice
80:112
24
SK Slovan Kunratice z.s.
72:79
22
"SPORTOVNÍ KLUB MODŘANY"
53:153
8
SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4
37:214
7

Hodnotí vedoucí týmu Zora Fejglová: V sezóně
2016/2017 se ukázalo, že tým složený z hráčů

ročníků 2004 a 2005 je velmi silný a budí
respekt soupeřů. Hráči si během sezóny
neustále vylepšovali jak individuální herní
dovednosti, tak i týmovou hru. Před začátkem
sezóny tým výrazně hráčsky posílil a na hře to
bylo velmi znát. Noví hráči tým skvěle doplnili,
a to nejen herně, ale i po osobní stránce. V soutěži nás opakovaně porazil pouze 1 tým, což
nám vyneslo krásné 2. místo v tabulce a budoucím mladším žákům postup do vyšší soutěže.
Na místě je poděkování celému realizačnímu
týmu, hráčům i rodičům.

St. přípravka – 1 hřiště
trenér: Michal Kafka
vedoucí týmu: Jiří Koštál
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

tým
Fotbalový klub Meteor Praha VIII
SK Ďáblice z.s.
TJ AVIA Čakovice
Bohemians Praha 1905, a.s.
TJ Březiněves
Sdružení FK AC SPARTA Praha dívky
TJ Slovan Bohnice – Praha 8 o.s.
Sportovní klub Třeboradice
Fot. a Sport. Akademie Praha 5, z.ú.
ČAFC Praha
TJ PRAGA
SK Slavia Praha – fotbal a.s. DÍVKY

skóre body
279:113
56
294:93
55
237:162
51
310:122
49
253:176
42
175:156
40
152:210
23
117:257
21
141:251
20
150:275
15
128:285
9
125:261
8

Kluci ročníku 2006, kteří tvořili tento tým, přechází od nové sezóny do Mladších žáků, a tak
přejeme hodně úspěchů.

St. přípravka – 2 hřiště
trenér: Martin Vlček
vedoucí týmu: Jitka Vlčková
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

tým
Fotbalový klub Újezd nad Lesy
Sportovní klub Zbraslav
TJ Čechie Dubeč
SK Ďáblice z.s.
TJ Sokol Řepy
FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN
FC TEMPO PRAHA, o.s.
Sokol Kolovraty
HÁJE – SOS, o.p.s.
Sportovní klub Střešovice 1911 B B
T.J. Junior Praha

skóre body
430:205
54
369:267
42
433:363
36
367:365
36
420:372
34
394:344
30
485:395
27
444:425
27
264:326
18
299:589
18
246:500
7

Hodnotí trenér Martin Vlček: V září jsme vstoupili do pro nás neprobádaných vod starší přípravky a když si mnozí myslí, že oproti zápasům
v mladší přípravce se toho mnoho nezměnilo,
věřte, že tomu tak není. Hra již není tolik o individualitách (vzít míč a doběhnout do branky),
ale začíná být skutečně týmovou záležitostí. Je
potřeba zapojit hlavu, a teď nemyslím zrovna
hlavičkování, i když hra vzduchem už se také
objevuje :o) Po podzimní části, která byla čistě
seznamovací, bych shrnul naše působení na jaře
oblíbenou hláškou, a sice „byla to jízda“.
Kromě jediného zápasu, s nejlepším týmem
soutěže, jsme vlastně nenašli přemožitele. Kluci
makali v každém zápase a bylo vidět, že chtějí
vyhrávat a že je fotbal neskutečně baví. Odehráli jsme soutěž pro hráče ročníku 2006
a mladší a umístili jsme se pouze o skóre na

4. místě při stejném počtu bodů. Nasbírali jsme
36 bodů při skóre 367:365. Kluci šlapali někdy
až neskutečně dobře a musím před nimi smeknout za jejich výkony. Strašně moc se těším na
to, co budou předvádět příští sezónu se soupeři
stejně starými.

Ml. přípravka – 2 hřiště
trenér: Petr Štajnc
vedoucí týmu: Simona Dianová
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

tým
skóre body
SK UNION Vršovice
772:175
54
SK Ďáblice z.s.
529:330
40
FC TEMPO PRAHA, o.s.
448:434
34
TJ Sokol Stodůlky
425:365
27
Sportovní klub Střešovice 1911
432:533
25
Sportovní klub Zbraslav
303:451
21
FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN
456:521
18
TJ ABC Braník, z. s. oddíl fotbalu
439:622
18
Fot. a Sport. Akademie Praha 5, z.ú. 365:519
15
Sportovní klub Dolní Chabry
340:559
15

Hodnotí trenér Petr Štajnc: Letošním rokem
jsme zahájili celkem čtvrtou fotbalovou sezónu,
soutěžní druhou sezónu. Někteří naši Ďáblíci
(jak si říkáme) se již profilují jako zkušení borci,
fotbalisté, někteří potřebují více času, a tak
jsme celkově v soutěži skončili na krásném druhém místě. Jsme určitě rádi, že i tento rok si
k nám našlo cestu několik nových fotbalistů
a počtem atakujeme tři desítky hráčů. Skvělý
kolektiv hráčů doplňuje skvělá sestava rodičů,
takže nálada a chuť k mnohdy těžkým tréninkům nechybí. Vedle soutěžních zápasů jsme
odehráli mnoho zimních turnajů s výbornými
výsledky, přičemž formu na další sezónu
budeme ladit na již čtvrtém soustředění, kde
kluci užijí hodně legrace. Na týmovou pohodu
má vliv i pohodové zázemí klubu a jeho vedení,
takže všichni jsou rádi za příslušnost ke klubu
SK Ďáblice.

Ml. přípravka – 1 hřiště
trenér: Ondřej Mošnička
vedoucí týmu: Roman Kostroun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

tým
SK UNION Vršovice
SK Hostivař
TJ Slovan Bohnice – Praha 8 o.s.
SK Ďáblice z.s.
SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY
TJ Březiněves
TJ AVIA Čakovice
FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN
Sportovní klub Třeboradice
"SPORTOVNÍ KLUB MODŘANY"
HÁJE – SOS, o.p.s.
Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s.

skóre body
467:86
61
274:140
49
282:149
47
334:223
43
289:237
41
218:264
27
232:280
27
204:229
25
152:262
25
123:207
21
159:292
19
94:459
4

Hodnotí trenér Ondřej Mošnička: Tato sezóna
byla pro kluky velmi zajímavá. Na začátku září
jsme nastoupili poprvé do opravdové fotbalové
soutěže. Kluci si tak vyzkoušeli pravé a nefalšované mistrovské utkání. Cílem této sezóny bylo
trénovat technické dovednosti a souboje jeden
na jednoho. Byl jsem velice potěšen, že kluci
dokázali přenést právě tyto dovednosti do
mistrovských zápasů. Hodně se posunuli nejen

Minipřípravka
(ročník 2010 a mladší)
Trenér: Lukáš Horváth
Vedoucí týmu: Aleš Postupa
Tým nebyl zařazen do mistrovských soutěží.
Hodnotí vedoucí týmu Aleš Postupa: Naši první
„opravdovou“ fotbalovou sezónu můžeme hodnotit jako úspěšnou. Po roce příprav ve fotbalové školičce se naši hráči a jedna hráčka,
kterých je přihlášeno celkem 27(!), v hojném
počtu účastnili tréninků. Na všech je vidět, jak
se ve fotbalových dovednostech zlepšují,
o čemž svědčí i výsledky turnajů Minicupu, kterých jsme se zúčastnili. Na jaře jsme byli v naší
skupině dvakrát druzí a dvakrát třetí. „Dárkem“
za snahu a píli pro naše hráče pak bylo přátelské utkání s týmem AC Sparta Praha, které jsme
začátkem června odehráli v tréninkovém centru
Sparty na Strahově.

Fotbalová školička
(ročník 2011 a mladší)
Trenér: Michal Mošnička
Tým nebyl zařazen do mistrovských soutěží
Další z řady fotbalových školiček určených pro
kluky a holky ročníku 2011 ukončila koncem
června svoji sezónu s tím, že děti budou dále
pokračovat v navazujícím týmu minipřípravky.
Na podzim jsme se ve školičce učili úplně
základní míčové dovednosti, přes zimu jsme
využili tělocvičnu ďáblické školy a již v půlce
března jsme se opět vrátili na fotbalové hřiště.
Vrcholem fotbalové školičky byl určitě Coerver
turnaj, kde jsme se mohli poměřit se stejně starými kluky z jiných týmů včetně týmu Slavie. Na
turnaji jsme předváděli doopravdy excelentní
výkony. Jako každý rok jsme se zúčastnili dětského a sportovního dne, kde školička odehrála
exhibiční utkání Červení proti Modrým.
Od září začíná nová fotbalová školička. Stěžejním ročníkem budou děti narozené v roce
2012. Tréninky budou v pondělí od 17 hodin na
hřišti SK Ďáblice, více informací na webu
www.skdablice.eu tým: Fotbalová školička.
Jsem potěšen, že se k nám hlásí velké procento
dětí na základě pozitivních referencí od rodičů,
jejichž děti v minulých letech ďáblickou školičkou prošly, a to je pro nás ta nejlepší vizitka.

ného relaxu, pro nás to znamená vrhnout se do
přípravy nového ročníku fotbalové sezóny.
Nicméně nejen fotbalem žije náš sportovní
areál v Kokořínské ulici. Za poslední rok se tam
mnohé změnilo, stalo se hodně příjemného –
tak jen krátce ohlédnutí za naším ročníkem
2016/17:
• Do plného provozu se dostalo dětské hřiště,
které jsme vybudovali za pomoci naší městské
části. S klidným svědomím můžeme říci, že to je
jedno z nejvíce využívaných hřišť v obci. Pokud
počasí dovolí, je opravdu hojně využíváno.
• Hlavní budova dostala novou středu díky
grantové politice. Byl to další krok k ochraně
majetku naší MČ – ta původní střecha byla
starší než většina občanů Ďáblic.
• Pro diváky na nové umělce vyrostla menší
krytá tribuna, která je díky tomu, že se na
umělce hraje hlavně v zimě, dost důležitá
hlavně pro rodiče – diváky našich nejmenších
fotbalistů, a nejen pro ně.
• Tradicí fotbalu se stává náš ples – letos se
opět konal v ďáblické sokolovně a jako host
vystoupil Vlasta Horváth, který zde spolu s námi
zavzpomínal na svého bratra Martina. Ples se
vydařil, sál byl plně zaplněn a nebyl nikdo, kdo
by domů neodcházel s úsměvem.
• Se vzpomínkou na Martina Horvátha je spojen i první ročník „Memoriálu Martina Horvátha“, jehož první ročník jsme zorganizovali na
jeho počest – o memoriálu jsme psali konkrétněji v červnovém čísle Ďáblického zpravodaje.
• Den dětí se neobešel bez sportovně-zábav-

ného odpoledne, na které navázala zábava pro
dospěláky. Zábava byla fajn, počasí nám přálo
a je škoda, že většina našich spoluobčanů asi
raději zasedne k televizoru, protože návštěvnost
nebyla nic moc. Ale čemu se divit, když z našich
zastupitelů kromě dvou organizátorek taky
nikdo nepřišel.
• Co k fotbalu patří – fandění. Několika našim
spoluobčanům se to nelíbí, ale mistráky se hrají
v hrací sezoně jednou za 14 dnů a myslím, že to
není zas tak velké obtěžování. Navíc žádné hlukové normy tímhle naši fanoušci neporušují.
• Hrajeme Pražský přebor a k tomu patří povinnost každý zápas natáčet. Díky tomu nás
můžete vidět on-line nebo ze záznamu na
www.tvcom.cz
• To, že v době konání sportovní akce parkuje
v okolních ulicích více aut, ale také přináší
dnešní doba. Když já jsem chodil do školy, chodili jsme tam všichni hezky pěšky a popravdě –
kolik z vás – Ďábličáků dnes vozí dítě do školy
autem? – taky se kolem školy těžko parkuje –
to je dnešní doba.
• Hřiště se pomalu stává místem odpočinku,
relaxu nejen pro sportovce ale i pro mnohé
ostatní, což dokazuje vysoká návštěvnost
v odpoledních hodinách. Klidné posezení, popovídání pod slunečníkem se stává pro mnohé příjemnou možností, jak strávit část odpoledne.
Aleš Sládek – sekretář SK Ďáblice
Fotbalový oddíl SK Ďáblice děkuje všem
za přízeň a podporu a těší se na setkání
ve fotbalové sezóně 2017/2018.

Zprávy z fotbalového oddílu

ve fotbalových dovednostech. Předváděli různé
kličky, klamavé pohyby i souboje jeden na jednoho, a i když nebyli vždycky úspěšní, je
potřeba kluky podporovat, aby se nebáli kličku
nebo souboj příště udělat. Vždyť i tak úspěšný
fotbalista jako Lionel Messi má úspěšnost
v soubojích jeden na jednoho pouze 37 %.
Odměnou za tuto práci v celé sezóně pak bylo
320 gólových radostí.
Závěrem bych chtěl říct: „Dělám, co mě baví,
s těmi, které to baví.“

A co napsat závěrem?
Máme tady opět prázdniny, což je pro většinu
školáků období, na které čekají deset měsíců,
pro dospěláky je to období, kdy na pár týdnů
vymění pracovní nasazení za pár dnů příjem-
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Sokolovna o letních prázdninách 2017
Příměstské tábory zaměřené na stolní tenis
Termíny: 24. – 28. 7. 2017 a 21. – 25. 8. 2017
Cena: 2.500 Kč
Program: 2 x 90 minut trénink stolního tenisu pod vedením trenéra
licence C (vždy od 8.15 a od 15.15 hod). Mezi tréninky jiný program –
hry, soutěže, výlety, návštěvy muzeí, včetně oběda.

Pozvání

Letní soustředění stolního tenisu
Termíny: 14. – 18. 8. 2017 a 28. 8. – 1. 9. 2017
Cena: 1.500 Kč
Program: 2 x 120 minut trénink stolního tenisu pod vedením trenéra
licence C: 1. trénink: 10 až 12 hodin, 2. trénink: 15 až 17 hodin.
Pronajímáme sál 300 m2 s pódiem 50 m2 na kulturní akce a oslavy.
Centrum stolního tenisu Ďáblice je otevřeno i pro veřejnost – možnost
hodinového pronájmu stolu přes on line rezervační systém. Volno pro
veřejnost zejména ve středu a v neděli odpoledne. Možnost pronájmu
herny stolního tenisu na podnikové turnaje.
Kontakt: Miloslav Fuček – 727 834 421 (www.centrumdablice.cz,
www.centrumstolnihotenisu.cz, www.mladez.ttcpraha.cz,
www.ttcpraha.cz, www.pinecvpraze.cz – turnaje pro děti a mládež)
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26. července od 19 hodin – Život začíná po stovce (filmový klub) –
KC Vlna
od 2. srpna každou středu od 16 hodin – Šikovné ruce – KC Vlna
3. srpna od 19 hodin – Na sever od slunce (filmový klub) – KC Vlna
4. srpna od 19 hodin – Trampské buřtování (párty pátky) – KC Vlna
10. srpna od 18 hodin – Cesta do fantazie (filmový klub) – KC Vlna
11. srpna od 19 hodin – Retro disco (párty pátky) – KC Vlna
16. srpna od 19 hodin – HipHop-erace (filmový klub) – KC Vlna
17. srpna od 17 hodin – O čertech a vodnících aneb Jak se české
loutky zabydlely v Americe? (divadlo) – KC Vlna
18. srpna od 19 hodin – Žhavé flamenco (párty pátky) – KC Vlna
23. srpna od 19 hodin – Eva Nová (filmový klub) – KC Vlna
25. srpna od 19 hodin – Country Amerika (párty pátky) – KC Vlna
30. srpna od 18 hodin – Cesta do školy (filmový klub) – KC Vlna
1. září od 19 hodin – Exotická Arábie (párty pátky) – KC Vlna
7. a 8. září od 17 hodin – Lektorské dny (hudební, umělecké,
sportovní) – KC Vlna
16. září od 13 hodin – Zažít město (Vlnu) jinak – v okolí KC Vlna

tradiční sponzor ďáblických slavností
19. září od 19 hodin – Život žen ve východní Africe (cestovatelská
přednáška) – KC Vlna
23. září od 14 hodin – Rodinná sportovní liga – fotbal – umělka
u KC Vlna
5. října od 20 hodin – Elena Sonenshine & Jocose Jazz
(Music Wave) – KC Vlna
13. a 14. října od 13 hodin – Podzimní burza – KC Vlna

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

Program na červenec–srpen 2017
Červenec: pondělí – čtvrtek 10–12, 13.30–15.30. 1. – 9. 7. zavřeno.
Neděle 16. a 30. 7. 14–16 hodin. Čtvrtek 27. 7. 22 – 23 hodin.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Dny 12. a 26. 7., 2. a 16. 8. (vždy středa) jsou rezervovány pro příměstské
tábory. Jejich pořadatelé si mohou objednat pořad dle svého výběru na
tel. č. 283 910 644.
Vstupné: 30 Kč, doprovod zdarma.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Červenec: pondělí – čtvrtek 11–12, 13.30–15.30 mimo 12. a 26. 7.
Neděle 16. a 30. 7. 14–16 hodin. Čtvrtek 27. 7. 22–23 hodin. Přístupné
bez objednání.
Srpen: pondělí – čtvrtek 11–12, 13.30–15.30 hodin (mimo 2. a 16. 8.).
Neděle 6. a 20. 8. 14–16 hodin. Čtvrtek 21–22.30 hodin (mimo 10. 8.).
Pondělí 7. 8. 20–22 hodin částečné zatmění Měsíce.

Pozvání

od 17. července každé pondělí od 20.15 – Jóga pod hvězdami –
KC Vlna

Srpen: pondělí – čtvrtek 10–12, 13.30–15.30. Neděle 6. a 20. 8.
14–16 hodin. Čtvrtek 21–22.30 hodin (mimo 10. 8.).
Pondělí 7. 8. 20–22 hodin částečné zatmění Měsíce.
POŘADY PRO VEŘEJNOST: začátek v 10.15.
Červenec:
Pondělí (10., 17., 24., 31. 7.) O Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka).
Úterý (11., 18., 25. 7.) Sluneční soustava.
Středa (19. 7.) Hvězdárna, dalekohledy, pozorování.
Čtvrtek (13., 20., 27. 7.) Africká pohádka (Ogua a piráti).
Srpen:
Pondělí (7., 14., 21., 28. 8.) Měsíc u krejčího (pohádka).
Úterý (1., 8., 15., 22., 29. 8.) Slunce a stíny.
Středa (9., 23., 30. 8.) Pohyby Země a čas.
Čtvrtek (3., 10., 17., 24., 31. 8.) Odkud svítí Sluníčko (pohádka).

MÍSTO DALEKÉHO ROZHLEDU
V těsném sousedství hvězdárny je výhled na téměř 1/2 území Čech. Podle
podmínek okamžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu od blízkého
okolí až po pohraniční hory (Krušné, Jizerské, Krkonoše). V době přítomnosti pracovníků hvězdárny je instalován dalekohled pro pozorování
krajiny spolu se směrovou růžicí.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Červen: Ve středu 16–17 mohou hvězdárnu navštívit předem objednané
skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy, Slunce, příp. promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
ŠKOLNÍ POŘADY
Červen: 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.
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.

autor Augustin Herman
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Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8-Ďáblice

Žádost o poskytnutí kompenzačního příspěvku
MČ Praha-Ďáblice za provoz skládky
Údaje o dítěti
příjmení: ............................................................................................. jméno: ..................................................................
adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................
rodné číslo: ....................................................................................................
Údaje o žadateli – zákonném zástupci
příjmení: ............................................................................................ jméno: ..................................................................
adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................
číslo osobního dokladu (OP): ............................................................. telefon: ...............................................................
Bankovní spojení
číslo účtu: .......................................................................................... kód banky: ...........................................................
V Praze dne: ...................................................................................... podpis žadatele: ...................................................

Poučení

Dle usnesení č. 120/16/ZMČ z 12. 10. 2016 může být příspěvek ve výši 2.500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice od 0 do 15 let
věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti. Podání žádosti je možné pouze od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla
v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené po 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15. – 1. roku následujícího.
Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele.
MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady. (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).

