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Vážení spoluobčané,
milí sousedé,

Zprávy z radnice

dostává se vám do rukou náš poslední
Zpravodaj volebního období 2014–2018.
Je to klišé, ale přesto musím napsat pravdivé
„uteklo to jako voda“! Zdá se mi, že volební
období jsou rok od roku stále kratší. Není divu,
vždyť volební období trvá tolik, kolik času potřebujete na vyběhání
jednoho jednoduššího stavebního povolení! A někdy ani těch reálných
3,5 roku nestačí. Složitější akce se připravují třeba 8 let i déle. I taková
je realita dnešních dní. Co jsem vám nestihl nebo neuměl napsat
v minulých číslech, to už nedoženu. A tak mi dovolte posledních několik
poznámek. Začít ale musím závěrečným děkováním.
PODĚKOVÁNÍ VŠEM ďáblickým spolkům
a zájmovým sdružením.
Spolková a organizovaná i neorganizovaná dobrovolnická činnost je
základ každé obecní komunity i celé občanské společnosti. Mám radost,
že v porovnání s ostatními obcemi nejsme pozadu. Věnovat svůj osobní
čas druhým není v dnešní době úplně běžné, ale takových lidí přibývá,
i u nás. Velmi si toho vážím a všem děkuji.

Prosba k voličům
A co je pro mne nejdůležitější, lidé se více smáli, scházeli, nedělili se zdaleka tolik na příznivce Losny, Mažňáka a mnoha dalších, a začalo vznikat
na veřejnosti více spontánních akcí a potkávání.
Až v posledních měsících se mi zdá, že jsou lidé opět pošťuchováni proti
sobě více, než bývalo. Množství fám, polopravd i lží se mi zdá být větší.
Doufám, že se po volbách zase vše uklidní.

Prosím, nenechme si vzít rozvíjející se pospolitost,
vzájemnou úctu a zdravou hrdost na místo,
kde společně žijeme. Děkuji.

Cesty kolem vrchu Ládví jsou již komplet opraveny!
Doufám, že budou dlouho sloužit jak nám, tak přespolním, kteří k nám
stále častěji chodí na procházky, hřiště, na různé akce či jen tak někam
„na kafe“.
A kdy bude konečně slibované osvětlení v ulicích Buližníková,
Skalnická?
Stavební firma je vybrána na základě uskutečněného výběrového řízení,
stále ale čekáme na stavební rozhodnutí úřadu Prahy 8. Věřím, že se
během září podaří práce rozběhnout.

PODĚKOVÁNÍ VŠEM výborům zastupitelstva
(finančnímu, kontrolnímu) a komisím
(poradnímu hlasu rady městské části).
Spolehlivě hlídali naše obecní finance, kontrolovali práci mojí i celé rady.
Adresné poděkování šéfredaktorce Haně Macháňové a celému
kolektivu redakce a redakční rady, kteří nám celé roky neúnavně
připravují náš zpravodaj.
PODĚKOVÁNÍ VŠEM kolegům z našich organizací
(mateřská škola, základní škola, hasiči, knihovna, KC Vlna)
a v neposlední řadě všem pracovníkům úřadu městské části.
Všechno se nám vždy nepovedlo podle našich představ. „Kdo nic
nedělá, nic nezkazí“ ale nebylo naším heslem. Chybu bylo možné
pochopit, omluvit, napravit. Vždy ale bylo podstatné nepřipustit pasivitu.
Díky všem zúčastněným předáváme jmenované organizace jako stabilní,
profesionální a v dobré náladě. Jako zastupitel hlavního města Prahy
tvrdím, že naše organizace mají na Praze velmi dobré jméno a uznání.
PODĚKOVÁNÍ VŠEM kolegům zastupitelům a malé ohlédnutí!
Bylo mi ctí se všemi spolupracovat. Předešlé volební období 2010–2014
bylo velmi obtížné, plné negace, pomluv, vyhrožování i porušování slibu
zastupitele, ..., atmosféra byla neustále velmi napjatá. Byla to pro mne
sice výborná škola odolnosti, ale splnění každého úkolu a cíle asi nejen
mne stálo mnoho zbytečně vynaložených sil.
O to více si cením právě končícího období 2014–2018. Myslím, že jsme
se naučili více si navzájem rozumět a respektovat se, což bylo dáno
nejen hlubší znalostí problematiky správy obce většiny zastupitelů, ale
také vámi občany – voliči, kteří jste do zastupitelstva pustili už jen kvalitnější kandidáty. Pokud nedošlo k široké shodě, byly k tomu dobré
důvody, na kterých jsme bez urážení na úřadě a v radě dál pracovali,
záměry a dokumentace zlepšovali a znovu hledali podporu co největší
části zastupitelů.

Co nového u hasičů?
Rekonstrukce zbrojnice financovaná ze získané investiční dotace se blíží.
K dispozici je již také nově získaný moderní hasicí vůz. A v období tropického léta hasiči nehasili jen ohně, ale nezastupitelně pomohli „hasit“
i průšvih se suchem, když pomáhali úřadu se zásobováním vodou
a zaléváním, hlavně stromů. DĚKUJEME.
Miloš Růžička, starosta MČ Praha-Ďáblice

První školní den na titulní straně
Ačkoliv si to mnozí školáci nepřáli, přesto dnes znovu začal školní rok.
A tak 52 prvňáčků za doprovodu pana školníka a deváťáků poprvé
usedlo do školních lavic, aby začali získávat vědomosti, a kdo ví...
třeba za nějakou dobu stáli na té druhé straně katedry – jako učitelé.
Hana Macháňová

Pozvánka na 28. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Vážení spoluobčané, srdečně vás zvu na 28. veřejné zasedání zastupitelstva naší městské části, které se bude konat 26. září 2018 od 18 hodin v sále
nového Obecního domu, Osinalická 1104/13. Týden před zasedáním budete mít k dispozici podklady na webových stránkách www.dablice.cz –
Samospráva – Zastupitelstvo MČ – Podklady k jednání, zápisy, záznamy a usnesení z jednání. Rádi bychom vám tím umožnili nejen lepší
informovanost, ale i větší zapojení do dění v naší obci.
Miloš Růžička, starosta MČ

Září / Ďáblický zpravodaj periodický tisk územního samosprávného celku vydává MČ Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8-Ďáblice,
tel.: 283 910 723–724, e-mail: posta@dablice.cz, www.dablice.cz. Registrováno pod číslem MÚ-63/91. Adresa pro vaše příspěvky: zpravodaj@dablice.cz
Foto na titulní straně: Pavel Veselý. Redakce: Hana Macháňová (šéfredaktor), Jana Ouředníčková, Jana Rexová, Pavel Niebauer, Jan Bouček (grafická úprava). Za obsah čísla odpovídá
redakce, za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce. Redakční rada: Čestmír Štuka, Pavel Veselý – dohlíží na dodržování Pravidel
pro vydávání ĎZ a řeší připomínky čtenářů, kontakt: redakcni.rada@dablice.cz. Objednávky inzerce na: zpravodaj@dablice.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit,
krátit, případně nepřijmout k otištění. Tisk: Ofsetová tiskárna SWL, náklad: 1 550 ks. Toto číslo vychází 7. září 2018. Uzávěrka příspěvků říjnového čísla je 30. září 2018.

• Během letních měsíců dosud neznámý pachatel poničil povrch
vozovky a zpomalovací retardér na křižovatce Květnová
x Hřenská. Policie prověřuje kamerové záznamy a se správcem
komunikace jednáme o opravě.
• Po pastvě koní se k nám do Ďáblic dostaly v koordinaci s Magistrátem
hl. m. Prahy i ovečky a kozy. Svah pod hvězdárnou byl tak v jeden
čas spásaný ze dvou stran třemi druhy zvířat.
• Mateřská školka byla v průběhu léta intenzivně připravovaná na nový
školní rok. V několika místnostech byla vyměněna podlaha a proběhla kompletní rekonstrukce umýváren a toalet. Také jsme do
školní zahrady umístili jednu z nádrží na dešťovou vodu, které vám byly
v průběhu jara a léta zdarma nabízeny.

• Koncem srpna začalo plošné šintování všech chodníků v naší správě.
Při šintování z ekologických důvodů nepoužíváme chemické prostředky
a proto se šintuje pouze horkou párou. Nevýhodou tohoto postupu je
nižší trvanlivost. Chodníky se snažíme udržovat po celý rok ve stavu, který
nebrání plnohodnotnému užívání.
Čisté životní prostředí stavíme
v tomto případě nad estetiku.
Pokud se stane, že někde zaroste
chodník natolik, že nepůjde používat, ozvěte se nám a my operativně zajistíme lokální údržbu.
• V rámci letní údržby probíhá
v Ďáblicích řez keřů. Za mimořádných klimatických podmínek během srpna nebylo možné řezy provádět.
Keřům i živým plotům hrozilo trvalé poškození, někdy i úplné uschnutí.
Řezy jsme proto v tomto období omezili pouze na nezbytné minimum,
zejména u výhledů do křižovatek.
• Díky stovkám litrů vody použitých při letní zálivce stromů se nám
jich i ve velice nepříznivých podmínkách podařilo hodně zachránit.
Uhynulé stromy budou na podzim vyměněny.
• Po marném přesvědčování příslušných institucí jsme si přístřešky
k autobusovým zastávkám Květnová, K Letňanům, Ďáblice a Na Pramenech pořídili sami. Doufáme, že budou dlouho sloužit a nestanou se
terčem vandalů. Přístřešek Na Pramenech ve směru do Ďáblic by měla
realizovat MČ Čakovice a přístřešek K Letňanům ve směru na Ládví vybuduje Technická správa komunikací v rámci rekonstrukce celé zastávky.
Předpokládaný termín je do konce tohoto roku.
• Stavebním úřadem bylo povoleno předčasné užívání rekonstruovaných ulic Na Blatech a U Červeného mlýnku. Po odstranění všech
nedostatků a po řádné kolaudaci si je MČ Ďáblice převezme od Magistrátu hl. m. Prahy do své správy.
Martin Tumpach

Hluk z dopravy
Dlouho očekávaný komplexní posudek hluku z dopravy v Ďáblicích je
hotový, včetně návrhu řešení. Z map hlukových pásem vyplývá, že hluk
z automobilové dopravy ulice Cínovecká zasahuje celý východní okraj
městské části ekvivalentními hladinami akustického tlaku, které v denní
době překračují hygienický limit hluku LAeq,T = 60 dB (hluková pásma
světle a tmavě červené barvy) a v noční době překračují hygienický limit
hluku LAeq,T = 50 dB (hluková pásma hnědé a oranžové barvy). Tímto
hlukem jsou nejvíce zasaženy obytné objekty situované v okolí ulice
Chřibská a méně pak obytné objekty situované v okolí ulic Zářijová,
Březnová, K Lomu, K Letňanům, Sousedská, Hořínecká a Legionářů.
Z posudku je zřejmé, že pro snížení dopadu hluku z provozu automobi-

lové dopravy po komunikaci ulice Cínovecká je nutná instalace protihlukových stěn v celkové délce 1840 m a výšce nejméně 3 m nad úroveň
komunikace. Vybudování této stěny budeme žádat po hl. m. Praze a zároveň jsem pro to, aby instalace protihlukových stěn byla naší podmínkou
ve všech vyjádřeních k pražským investičním záměrům.
Hluk z automobilové dopravy na
komunikacích uvnitř městské části
zasahuje jejich okolí ekvivalentními
hladinami akustického tlaku, které
v denní době taktéž překračují
hygienický limit hluku LAeq,T =
60 dB (hluková pásma světle
a tmavě červené barvy) a v noční
době překračují hygienický limit
hluku LAeq,T = 50 dB (hluková
pásma hnědé a oranžové barvy).
Tímto hlukem jsou nejvíce zasažené obytné objekty situované
v okolí ulic Ďáblická, Šenovská, Na
Štamberku, U Parkánu, Kostelecká,
Hřenská a Kokořínská. Technické
opatření formou instalace protihlukových stěn není v této oblasti
technicky realizovatelné. Zde posudek navrhuje opatření, která už v Ďáblicích dávno máme, ale dle našich
zkušeností nejsou dostatečně účinná. Jediným doposud nerealizovaným
opatřením je položení tzv. tichého asfaltu, jehož účinnost je v delším
časovém horizontu velice sporná. Nezbývá, než začít aktivně vyhledávat
další odborníky z oblasti ochrany před hlukem a zahájit s nimi spolupráci.
Dle informace od správce Ďáblické ulice (po mnoha našich žádostech,
prosbách a urgencích) právě probíhá výběrové řízení na projektanta celkové rekonstrukce ulice, s předpokladem zahájení prací v druhé polovině
roku 2019. Chceme být u tvorby projektu a na základě našich každodenních zkušeností ho připomínkovat nejen za účelem snížení hluku, ale
i směrem ke zvýšení bezpečnosti a s důrazem na dostatek doprovodné
zeleně. V tomto ohledu je také nutné brát v úvahu fakt, že druhá polovina
roku 2019 je daleko a z pohledu pražských investic vzhledem k blížícím
se komunálním volbám ještě o něco dál.
Celé znění posudku naleznete na ďáblickém webu v sekci Diskutovaná
témata – Hluk v Ďáblicích.
Martin Tumpach

Zprávy z radnice

Z pera místostarosty

O čem jednala rada městské části
105. jednání dne 16. 7. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s výběrem společnosti TON a.s. jako dodavatele veřejné zakázky
„Ohýbaný nábytek dle architektonického záměru“;
• s výběrem společnosti CS Praha s.r.o. jako dodavatele veřejné zakázky
„Zobrazovací technika pro ZŠ“;
• s vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem
„Dodání umyvadel, WC, lina pro MŠ“ včetně montáže;
• s vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem
„Žlábky – ul. Kokořínská“;
• s vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem
„Oprava strojovny ÚT, VZT a ohřevu TV v ZŠ“ dle projektové dokumentace zpracované společností České teplo, s.r.o.
Rada MČ po projednání schválila:
• udělení výjimky v bodě č. 7 ze zásad vydávání Ďáblického zpravodaje
pro potřeby inzerce politických stran v rámci kampaně pro volby do zastupitelstev obcí konaných dne 5. – 6. 10. 2018 a stanovuje bezplatnou
inzerci jejich volebních programů na ½ strany za podmínek dodržení
zákona a slušnosti;
• objednání oplocení staveniště, zpřístupnění objektu a dodatečné práce
dle zjištění během kolaudačních řízení od spol. První KEY-STAV, a.s. za celkovou částku cca 162 000 Kč a kompletaci audio systému – chybějící
drážky reprobeden, doplnění mix. audio dle pokynů investora od společnosti Pavel Tinkl v celkové částce cca 40.000 Kč.
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106. jednání dne13. 8. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s výběrem společnosti L+L rekonstrukce a stavitelství, s.r.o. jako
dodavatele veřejné zakázky „Dodání umyvadel, WC, lina pro MŠ“;
• s výběrem společnosti Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. jako
dodavatele veřejné zakázky „Žlábky – ul. Kokořínská“;
• s výběrem společnosti České teplo s.r.o. jako dodavatele veřejné
zakázky „Oprava strojovny ÚT, VZT a ohřevu TV v ZŠ“;
• s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností PREdistribuce, a.s., jejímž předmětem je do 5 let
uzavření smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti k provedení energetického zákona – podzemní vedení kNN v rozsahu 2,5 m v rámci stavební akce výměna SS za SS 102 za jednorázovou
náhradu ve výši 625 Kč;
• s přidělením obecního bytu v ul. Ďáblická 161 panu F.K. na dobu určitou, tj. od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019, bez možnosti prodloužení nájmu;
• s uzavřením nájemní smlouvy se společností MUDr. Romana Benešová
s.r.o., jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor o výměře
74,58 m2;
• s uzavřením nájemní smlouvy se společností Lekdab s.r.o., jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor o výměře 55,55 m2;
• s uzavřením nájemní smlouvy se společností ANGIO – CHIRURGIE s.r.o.,
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor o výměře 60,27 m2;
• s výběrem společnosti České teplo s.r.o. jako dodavatele veřejné
zakázky „Výměna kotlů v MŠ“;
• s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s., jejímž předmětem je nejpozději
do 5 let uzavření smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene osobní
služebnosti k provedení energetického zákona – kabelové vedení 1kV
(SDS) v rozsahu 123,9 m v rámci stavební akce Hvězdárna Ďáblice,
obnova kNN, II. etapa, číslo SPP: S-144484 za jednorázovou náhradu
ve výši 30 975 Kč.
Rada MČ po projednání schválila:
• odpisový plán pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská
škola na rok 2018 s účinností od 1. 6. 2018, který se stává zdrojem
investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností STAVEBNÍ
FIRMA NEUMANN s.r.o., jehož předmětem jsou změny, kterými se
původní cena díla navýší o částku 14 419,22 Kč;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností L + L rekonstrukce a stavitelství, s.r.o., jehož předmětem je změna v rozsahu prací
díla se změnou termínu dohotovení díla;
• rozpočtové opatření č. 9/2018.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• žádost ZŠ Ďáblice o schválení prodeje investičního majetku (myčka
bílého nádobí), který má ZŠ svěřený k užívání (zůstatková cena k 31. 7.
je 69 384 Kč – po poptání nabídková cena společnosti Ho gastro servis
je 27 000 Kč);
• informaci firmy Montiva Praha o tom, že nebude realizovat zakázku
na zastínění KC Vlny;
• informaci starosty o aktuální úpravě projektu „Obytný soubor
Pod ďáblickou hvězdárnou“ a o přípravě smlouvy o spolupráci;
• informaci starosty o přípravě návrhu úprav parčíku za novou budovou
radnice, včetně rozpočtu;
• informaci o ukončené přípravě podkladů pro vypsání výběrového řízení
na akci: Stavební úpravy hasičské zbrojnice.
Informování radních:
• paní tajemnice seznámila RMČ s řešením pracovních míst dvou
zaměstnanců ÚMČ;
• paní radní Dohnalová předložila RMČ podnět na zvýšení finančního
ohodnocení paní knihovnice.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ
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Co si za (veřejné) peníze nekoupíme
Z rozpočtu městské části dáváme každý rok přibližně 280 000 Kč na akce
jako jsou Masopust, Jarní bojovka pro děti, Čarodějnice, Noc kostelů, Dětský den, Adventní koncert, Mikuláš, Zažít město jinak nebo vybrané akce
ve Vlně. 120 000 Kč je použito na výlety seniorů, jejich vánoční a jarní
setkání, dárky k životním výročím, proplácení plavenek nebo na počítačové kurzy. V rámci Operačního programu Praha – Pól růstu čerpáme
dotaci 1 600 000 Kč a přidáváme naši spoluúčast, necelých 90 000 Kč.
Z těchto peněz je financován provoz komunitního centra Vlna. 50 000 Kč
je roční příspěvek na sportovní akce v Ďáblicích, 25 000 Kč je příspěvek
na ples sportovců. V řádech desetitisíců jsou příspěvky zájmovým sdružením v Ďáblicích, 400 000 Kč na provoz SK Ďáblice a 200 000 Kč pro dobrovolné hasiče.
Můžeme se přít, zda je to hodně nebo málo. Myslím, že na to v Ďáblicích
nebude panovat jednotný názor. Určitě existují městské části, které dávají
na kulturu, sport nebo programy pro seniory větší částky a jsou městské
části, které naopak dávají peněz méně. V přepočtu na jednoho obyvatele
odhaduji, že se v Ďáblicích řadíme mezi ty štědřejší. Tady by bylo zajímavé
nějaké oficiální srovnání. V kompetenci zastupitelů městských částí je
určit rozpočtové priority. Někde dají přednost výstavbě, někde údržbě
a někde navýší rozpočty, o kterých je nyní řeč. Při sestavovaní rozpočtu
nezáleží ani tak na výši celkové sumy (většinou je předem daná), ale spíš
na konkrétním přerozdělení.
V Ďáblicích ale máme něco, co si sebebohatší městská část koupit
nemůže. Většinu těchto činností dělají sousedi pro své sousedy. Sporty,
kulturu i program pro seniory organizují zdarma z čisté sounáležitosti
s ostatními Ďábličáky. Je pro mě velký rozdíl, jestli si dám na vánočním
posezení koupený punč nebo domácí punč připravený speciálně pro toto
setkání dámami z Ďáblic. V kolika městských částech si většinu aktivit
organizují sousedi navzájem? Bez externí agentury, bez pověřených
zaměstnanců. V tom vidím u nás v Ďáblicích obrovskou přidanou hodnotu
a vážím si toho, kolik lidí ochotných nezištně přiložit ruku k dílu pro
ostatní tu máme. Občas mě zamrzí, když se setkám s nevděkem a kritikou
na jejich adresu. Každý z dobrovolníků si občas klade otázku, zda mu to
za to ještě stojí. Přispějme k tomu, aby si vždycky odpověděl kladně.
Agenturu nebo zaměstnance seženeme celkem snadno. Aktivní, nadšení
sousedi se snadno nehledají. Hýčkejme si je.
Martin Tumpach

Volby do zastupitelstva
MČ Praha-Ďáblice, zastupitelstva
hlavního města Prahy a do Senátu
Parlamentu České republiky
Volby do zastupitelstev obcí, v našem případě do Zastupitelstva městské
části Praha-Ďáblice a Zastupitelstva hlavního města Prahy, i do Senátu
Parlamentu České republiky, se konají ve dvou dnech: v pátek 5. října
2018 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8 hodin
do 14 hodin.
Sídlo volebního okrsku č. 27001 (okrsek č. 1): Obecní dům, Osinalická
č. p. 1104/13, Praha-Ďáblice, společenský sál (pro voliče bydlící v okrsku
č. 1 dle plánku).
Sídlo volebního okrsku č. 27002: (okrsek č. 2): Základní škola,
U Parkánu č. p. 17/11, Praha-Ďáblice, atrium (pro voliče bydlící v okrsku
č. 2 dle plánku).
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v hlavním městě Praze
(městské části Praha-Ďáblice) přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan
jiného státu, který v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je
v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Právo volit mohou cizinci
realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného obecního úřadu
(ÚMČ Praha 8) zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.

Okrsek č. 2

Volební místnost
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek
označený nápisem „vzor“, prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury, pokud bylo doručeno do 48 hodin před zahájením voleb (při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta
nepřihlíží) a dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacím
lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý
volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně a některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování na
voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím lístku uveden text Pokračování na 2. straně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů
zastupitelstva obce, který má být zvolen. Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, sdružení politických stran nebo
politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na
hlasovacím lístku uveden zkratkou.
Na hlasovacím lístku těch volebních stran, u kterých bylo při registraci
rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo, původně určené
pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu,
který plní pro danou obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístek je starostou obce distribuován voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb (2. října 2018). V případě, že dojde k jeho poškození
nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nového hlasovacího lístku.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství. Totožnost a státní občanství prokážou
občani České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky (možný též občanský průkaz s odstřiženým
rohem a současně potvrzením o změně některého údaje, který se uvádí
na občanském průkazu) a občané z jiného členského státu průkazem
o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do
prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič neodebere
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno.
Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební
strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této

Pozn.: v Ďáblicích budete volit 15 zastupitelů.
Můžete tedy udělit maximálně 15 hlasů.
Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do úřední obálky šedé barvy.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič
tuto úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební
strana a ani žádný kandidát, dále jsou neplatné ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li
v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků do téhož
zastupitelstva.
Volby do zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice i zastupitelstva hl. m. Prahy se
konají společně s volbami do Senátu, a tak jsou úřední obálky a hlasovací
lístky od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby
do obou zastupitelstev jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka
pro volby do Senátu jsou barvy žluté. Důležité je, aby při souběhu voleb
byly hlasovací lístky šedé barvy pro volby do obou zastupitelstev odevzdány do úřední obálky šedé barvy, jinak je tento hlas neplatný, a aby hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu byl odevzdán do úřední
obálky žluté barvy.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.

Zprávy z radnice

Okrsek č. 1

volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet
členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku
před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební
strany.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva
obce.

Hlasování v územně členěných statutárních městech
a v hlavním městě Praze
Do zastupitelstva městské části Praha-Ďáblice má právo volit ten volič,
který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v MČ Praha-Ďáblice.
Tento volič vloží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva hlavního
města Prahy (tento hlasovací lístek je označen na levém okraji svislým
pruhem růžové barvy) a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva
městské části Praha-Ďáblice do jedné úřední obálky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.
Inzeráty ďáblických volebních
stran najdete
na stranách
12–13.
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Filmový dokument „NÁMĚSTÍ,
aneb Ďáblice 1998–2004“

Zprávy z Ďáblic

Kdyby život dokumentaristy Pavla Kouteckého záhadným způsobem
neskončil na lešení rozestavěného pankráckého mrakodrapu, kdo ví, jestli
by už nebyl další díl unikátního dokumentárního filmu NÁMĚSTÍ na
světě. V roce 2004 byl tento časosběrný dokument dokončen, nyní je
z archivu venku a 12. září od 19 hodin má každý zcela unikátní příležitost
film vidět. A navíc přesně v místě, kde se příběh filmu odehrává,
přesně v místě, kde viselo projekční plátno v kultovním, již zbořeném, ďáblickém kinu (ve filmu se několikrát objeví) a navíc
v sále nového Obecního domu (několik dní před jeho oficiálním
otevřením).
„Pavel Koutecký udržoval kontakty s hrdiny svých filmů. Proto by se
určitě zajel podívat, jak to v Ďáblicích s hledáním náměstí pokračuje.
Ďáblické náměstí se za třicet let hezky vylouplo. Také bylo moudré rozhodnutí, aby se cihelna stala kulturní památkou. Je symbolem kontinuity
a má nyní novou funkci,“ říká Jarmila Poláková, vedoucí Asociace
Film & Sociologie.
„Jarmila Poláková se jako producentka podílela na mnoha filmech Pavla
Kouteckého, včetně nejslavnějšího snímku Občan Havel, rovněž na téměř
půlhodinovém dokumentu o hledání náměstí u nás v Ďáblicích. V té době
jsem měl vlastní produkční a postprodukční skupinu. Její práci jsem sledoval, o ďáblickém filmu věděl, ale čekal jsem na vhodný okamžik jeho
uvedení v Ďáblicích. Po nějakých dvanácti letech je ten okamžik
zde a já bych chtěl všechny sousedy a známé na projekci pozvat. Věřte, nebude to běžná projekce,“ dodává Miloš Růžička.

Rozhovor se starostou Ďáblic Milošem
Růžičkou o jeho vztahu k filmu
a ďáblickému náměstí
(V rozhovoru se dozvíte, čím vším film oslovil jeho a které aktéry a záběry
v něm uvidíte.)
Pane starosto, co vás vedlo k tomu, že jste začal plnit dlouhodobou touhu občanů Ďáblic mít své náměstí?
Když jsem před čtrnácti lety viděl dokument Náměstí o hledání centra
obce, zasáhla mě závěrečná věta jedné starší ženy, která se vysmívá představě, že by cokoliv na místě bývalé panelárky mohlo vzniknout. Když

jsem ji slyšel, slíbil jsem sám sobě i prvnímu starostovi Ďáblic Jiřímu Veselému, že ve chvíli, kdy budu mít pocit, že náměstí opravdu bude, tak film
dokumentaristy Pavla Kouteckého nejen této paní, ale i ostatním v Ďáblicích promítnu. Domnívám se, že ve chvíli, kdy jsme na jedné straně zrekonstruovali park s hřištěm a komunitním centrem Vlna, ve chvíli, kdy
otevíráme nový Obecní dům s novými ordinacemi, vlastním společenským
sálem Ďáblic, novou poštou a radnicí, a poté, co východní strana tohoto
prostoru byla již v minulosti doplněna bytovými domy s nebytovými prostory a v místě bývalé cihelny se otevřela restaurace, je zřejmé, že náměstí
resp. centrum obce je již na svém místě – jen není dokončené. A to jsem
ještě zapomněl připomenout, že tato lokalita nabízí i další centru odpovídající funkce a služby: knihovnu, očního lékaře, optiku, lékárnu, bezbariérové byty, sociální službu Diakonie, klubovny s řemeslnou dílnou
a keramickou pecí, ďáblický archiv, kadeřnictví, zatím spíše „utajený“
seniorský ping-pong, zkušebnu hudebního souboru a tanečního studia.
Takže už nyní máme něco, čím se rozhodně nemůže pochlubit každá obec
a městská část.
Dokument ukazuje diskuze architektů, zástupců obce, ďáblických občanů nad tématem, jak má vypadat náměstí, a byla to
možná z dnešního úhlu pohledu dost nerealistická přání...
Ve filmu umísťují na náměstí v Ďáblicích budovy typu hotel a třeba největší budovu nejmenší vysoké umělecké školy v ČR. Mluví o budoucím
náměstí, ale v jejich úvahách vidím spíše jen stavební parcely a budovy
s klasickou uliční sítí. Doba byla těžká, chápu je, měli to velmi obtížné
a nesli odpovědnost i za řadu jiných, pro Ďáblice důležitých, věcí. Vzpomínám, jak celá ta doba byla ve společnosti dobou velkého hledání, nadšení
i pádů, prvních střetů s velkou korupcí, manipulacemi s pozemky atp.
Však i sám režisér Koutecký symbolicky mizí z veřejného života spolu se
všemi aktivisty, filozofy a ryzími polistopadovými demokraty. Ještě
k náměstí: z filmu mám pocit, jako kdyby moc spěchali. Snažili se vyřešit
celé náměstí hned a v celku. Přitom třeba i Václavské náměstí se budovalo stovky let. Ale nic a nikoho nechci a nemohu soudit. Předali nám,
dalším generacím, silnou vizi a plochu, na které se vize má zhmotnit.
Vážím si všeho, co v té době udělali. Kde to bylo možné, vždy jsem se
snažil na jejich práci navazovat, dobré myšlenky rozvíjet. Dokument mi
připomněl, jak důležité je jednak k problému přistupovat s pokorou
a neprosazovat přes míru svou vůli a osobní chtění. Na druhou stranu,
jaký je dar, pokud člověk umí ve správnou chvíli bouchnout do stolu
a ukázat směr. Ten ale musí být správný – a jestli je správný nebo se člověk mýlil, to ukáže až čas. I z tohoto pohledu je film velmi cenný.

Zveme všechny sousedy, přátele a známé
na promítání časosběrného dokumentu

Náměstí Ďáblice
1998–2004
režie: Pavel Koutecký

12. září 2018 od 19 hodin

v sále nového

Obecního domu

Přijďte poznat ztracená místa v Ďáblicích, některé sousedy a možná
i sebe v jedinečném časosběrném a unikátním dokumentu o náměstí,
které nakonec přece jenom bude? Promítání i následné besedy
se zúčastní spolutvůrci dokumentu i zajímaví hosté.

6

V první etapě hledání podoby náměstí jste se nejprve ptali dětí,
jak si ho představují. Co vás k tomu vedlo?
Děti se umí dívat na věci přímočařeji a z jiného úhlu, než z jakého se snažíme svět vidět my. Byl jsem si vědom toho, že realizace snu a slibu, který
jsem dal starostovi Veselému (že náměstí bude), je dlouhodobý proces
a že náměstí si s největší pravděpodobností neužiji já a moji vrstevníci,
ale naše děti a vnoučata. A proto jsme se ptali právě jich a jejich rodičů.
Proč by se lidé měli přijít podívat na dokument
NÁMĚSTÍ Ďáblice?
Určitě pro to všechno, co jsem už zmínil. Uvidí dobu konce 90. let. Ve
filmu se také mohou seznámit se spoustou odborníků, kteří později výrazným způsobem zasáhli do chodu celého hl. města Prahy. Uvidí budoucího primátora, mnoho významných architektů s vysokým renomé. Mluví
tam ďáblická legenda pan Wimmer, který je autorem ďáblického paneláku
(prvního v tehdejší republice), pan Kolář a další naši sousedé. Je tam
mnoho velmi cenných, ale už zapomenutých záběrů na celé prostranství,
jak dříve vypadalo. Někteří z aktérů a spolutvůrců filmu budou, doufám
hosty při jeho promítání. Pozvána byla producentka filmu, exprimátor
Prahy, … ale víc už neprozradím.
Dagmar Holá, foto: ukázky z filmu

Nová budova severní strany náměstí
To jsem jednou šel na poštu okolo Battistovy cihelny a viděl jsem pána,
jak na protějším trávníku hloubí do země nějaký hrobeček, obdélníkovou
jámu, pak druhou a třetí…, a jak jiný pán zkoumá, jestli v nich neleží
nějaké svědectví dob minulých. Neleželo. Pán byl archeolog, tak to musí
vědět. Chvíli jsme si povídali a já pak rychle zašel pro fotoaparát, protože
jsem chtěl naplnit úmluvu, kterou jsem uzavřel s radou naší městské
části, že budu fotograficky zachycovat akce a změny na tváři Ďáblic.
A toto je jedna z nich! Archeologický průzkum v srpnu roku 2016 totiž
předjímal stavbu nového Obecního domu na budoucím náměstí, mezi
Prácheňskou a Osinalickou ulicí. V prosinci roku 2016 zahájila třinecká
společnost První KEY-STAV, a. s. stavbu, a před pár týdny ji dokončila.
Co bylo mezi tím? O tom hovořím s inženýrem Janem Hrdličkou,
koordinátorem činností spojených s výstavbou Obecního domu.
„Jsem členem finančního
výboru naší městské části
a jelikož mě projekt zajímal, míval jsem při jednání
výboru pokaždé spoustu
otázek. Tím jsem si zřejmě
zavinil , že jsem dostal
dohled nad stavbou na
starost. Přitahoval mě její
neobvyklý návrh, tedy to,
že jde o dřevostavbu, která
v sobě skloubí několik funkčních prvků. Bude v ní úřad, moderní společenský sál, ordinace lékařů, prostory pro pobočku pošty apod. Navíc je
situována v zajímavé části centrálních Ďáblic.“
Podle slov inženýra Hrdličky většina prací – od skrývky, přeložení inženýrských sítí, přes založení objektu, vytvoření kanalizačního systému nebo
jímek na dešťovou vodu, po vodovodní rozvody a vytvoření základové
betonové desky, probíhala podle plánu, problémy nastaly až v souvislosti
s technologií a interiéry. Na týmu stavební firmy si cenil, že projevoval
profesní odpovědnost a zájem na vysoké kvalitě práce. Pokud se nedostatky nebo závady objevily, rychle je řešil a snaží se je řešit dodnes.
Pro mnohé kolemjdoucí, ale i pro objektiv fotoaparátu, byly atraktivní
okamžiky, kdy se nad betonovou deskou začala vztyčovat dřevěná nosná
konstrukce a celý objekt Obecního domu pak dostával fasádu z velkých
bílých sendvičových plátů. Některým z nás se ovšem zdálo, že panely
neskýtají pro celý dům dostatečnou tepelnou izolaci…
„S obvodovými a střešními panely, tvořícími plášť budovy, jsem neměl
osobní zkušenost. Avšak podle projektantů z ateliéru A.LT ARCHITEKTI
z Prahy 6 a dostupných materiálů panely zajišťují dostatečnou tepelnou
izolaci tak, aby ochránily uživatele domu jak před horkem v létě, tak před
chladem v zimě. Na osmistupňové škále spadá celý objekt do druhé
nejnižší třídy energetické náročnosti.“
Dřevostavby skýtají ve svém interiéru neobvyklé pohledy, například na
nezakrytou trámovou konstrukci. Nabízejí ale také otázky nad bezpečností stavby. Jan Hrdlička vysvětluje: „Celý objekt má propracovaný systém ochrany lidí před požárem. Jak jsem se sám poučil, současný trend
ochrany před následky požáru je především zaměřen na ochranu lidí
a umožnění jejich bezpečného úniku z objektu, zvláště z navrženého společenského sálu, který je součástí stavby. Například bezpečnostní dveře
u společenského sálu a předsálí se samy otvírají vlivem elektronických
signálů čidel, jiné otvory ve střeše v případě potřeby zajišťují odvod kouře
apod. Pokud jde o sál, má kapacitu 190 míst a v současné etapě je
nakoupeno 160 židlí. Sloužit bude jak zasedáním a potřebám úřadu, tak
společenským akcím celých Ďáblic. Věřím, že se interiéry Obecního domu
budou lidem líbit a že se v nich bude dobře pracovat. A i venkovní fasáda
dostane ještě grafickou úpravu, která by měla současný stav oživit.“
K minulým necelým dvěma letům, která se stavbou Obecního domu strávil, ještě dodává: „Oceňuji pracovnice i pracovníka úřadu a lidi z vedení
obce, kteří vytvářeli po dobu výstavby a v současné fázi vybavování interiérů mně a ostatním lidem okolo stavby potřebné provozní zázemí.
Často nad rámec svých denních povinností spojených se správou obce.“
Text Pavel Veselý, časosběrné fotografie na následující dvoustraně autor

Zprávy z Ďáblic

Záběry ve filmu na planinu a rozpadlé špinavé zbytky budov
působí až odpudivě...
To si nemyslím. Ale umím si představit, že při sledování dokumentu může
diváka napadnout, že v té době měli asi velmi malé schopnosti ovlivňovat
to, co cizí nájemníci s majetkem městské části dělali. Nebo to byl nezájem? Dnes už se já nad tím nepozastavuji. V 90. letech se na jednu stranu
rozvinula spousta krásných
ideálů a snů, na druhou
stranu to byla doba první
polistopadové zaslepenosti
penězi, kdy veškerá morální
špína vyplavala i s bankovkami na povrch – a to jak
obrazně, tak skutečně, třeba
v podobě primitivních
nájemných vražd. Devadesátá léta byl klondajk pro všemožné zlatokopy, chtěli rychle na čemkoliv
zbohatnout. Zákonné nástroje byly slabé, bylo málo zkušeností a důvěryhodných referencí o obchodních partnerech. Nebylo jednoduché vykonávat správu obecního
majetku. Obtížné je to sice
stále, ale zase úplně jinak.
Takže třeba v případě kina
se mi zdá, že pokud si lidé
sami nemohli nebo nedokázali místní kulturu vytvářet
a sami hlídat, tak pravděpodobnost, že to povede ke
zkáze, že žádná zavedená
kulturní instituce nás nepřijde spasit, byla značná. Velké štěstí v tomto
smyslu měla hvězdárna. Ale byl to osud kina přetaveného v nějakou prapodivnou diskotéku, byl to osud společenského domu, tzv. Pionýráku. Na
místě kina vyrostl multifunkční dům služeb, neopravitelný výčep byl přeměněn v KC Vlna s parkem a sportovištěm. V tomhle směru se povedla
veliká věc. Ale chtělo to
trpělivost a mělo to svůj
vývoj. Nesoudím předešlé
doby, s Jiřím Veselým jsem
se osobně znal, o rozvoji
Ďáblic a jeho obtížích jsme
diskutovali. Snad se umím
do jejich problémů trochu
vcítit a jako starosta jim
jejich dobu nezávidím.
O to víc si ale cením toho, že nám doba přála, že tu byl dostatečně silný
společný zájem a že se transformace povedla.
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Pokračování PC kurzů pro seniory

Zprávy z Ďáblic

I v tomto školním roce nabízíme od září PC kurzy pro seniory.
Program má již svou ustálenou část: jak na počítač, práce s textem,
internet a e-mail, práce s digitální fotografií.
Jasné a promyšlené struktuře kurzu porozumí i začátečníci:
• nejdříve si řekneme, k jakému účelu budete počítač nejvíce používat
a co již třeba zvládáte;
• pak je možné přizpůsobení lekcí přesně vašim potřebám, abyste mohli
co nejlépe využít svých schopností při ovládání PC či notebooku nejen pro
chvíle pohody a zábavy, ale i vzdělávání, nákupu apod.;
• hodiny jsou velmi flexibilní a jsou vedeny individuálně, jsou ušité na
míru každému účastníkovi;
• společně nacházíme optimální řešení různých možností ovládání PC
a přizpůsobení se požadavkům;
• individuální přístup a příjemné rodinné prostředí je zárukou zlepšení
znalostí a jejich využití v praxi.
Kde: Obecní knihovna Ďáblice
Kdy: každé úterý – začátečníci od 9 hodin, pokročilí od 10.30 hodin
Taťjana Zapletalová

Léto v klubu seniorů
V pátek 20. července pořádal klub ďáblických seniorů v komunitní
zahradě kroketový turnaj. Sešli jsme se již v dopoledních hodinách a společně vytyčili trasu závodu. Přestože bylo léto již v plném proudu a řada
členů odjela na dovolenou, vytvořili jsme 5 družstev po čtyřech závodnicích. A nelítostný souboj začal.
Všechny dámy soutěžily s vervou
olympijských závodníků, diváci
odměnili vítězky 1. etapy pochvalnými výkřiky i zaslouženým
potleskem.
V dalším kole se již hrálo o místa
na stupních vítězů a až do poslední
chvíle nebylo jasné, kdo dosáhne
na zlato. Štěstí se nakonec přiklonilo k paní Věře Dvořákové, která se
stala vítězkou turnaje, na druhém
místě se umístila Blanka Šťastná,
bronz připadl Irence Švarcové
a krásné čtvrté místo obsadila
Sváťa Turková. V klubovně pak
proběhlo slavnostní předání cen.
Speciální medaile a pytlík brambor pro závodnici na čtvrtém místě, zlatá,
stříbrná a bronzová medaile pro ty, které se umístily na 1. – 3. místě. Tyto
dámy zároveň obdržely pěkná bavlněná trička, která věnovala pražská
organizace Senioři ČR, a nejvyšší dosaženou metu bude vítězce navždy
připomínat soška bohyně vítězství.
A pak udeřila letošní abnormální vedra. Z důvodu ochrany zdraví členů

Gratulace jubilantům
Znáte ve svém okolí člověka, který se v letošním roce dožívá
80, 85, 90 a více let? Členky sociální komise mu k výročí jeho
životního jubilea přijdou osobně poblahopřát a předat malý dárek,
pokud se o tom včas dozvědí. Potřebné údaje o jubilantovi můžete
poslat e-mailem na adresu socialni.komise@dablice.cz, nahlásit telefonicky na tel. 283 910 723 nebo odevzdat v podatelně úřadu MČ.
Jméno a příjmení jubilanta: .................................................................
Adresa bydliště: ..................................................................................
..........................................................................................................
Datum narození: ................................................................................
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klubu byly do odvolání přerušeny naše společné schůzky. Také v nás již
nějakou dobu uzrávalo rozhodnutí, že se zúčastníme letošních komunálních voleb. Protože však nejsme registrovaná politická strana ani hnutí,
museli jsme jako všechna sdružení nezávislých kandidátů v Ďáblicích získat podporu 239 plnoletých spoluobčanů. A tehdy se i přes nepřízeň
počasí a v prázdninové období vylidněnou obec ukázalo, že máme skvělý
tým. Mnoho členek se zapojilo a obešlo své sousedy, abychom své
předsevzetí dotáhli do zdárného konce. A to se podařilo a mohli jsme
v termínu odevzdat na naší MČ kandidátní listinu.
Jana Ouředníčková, Klub seniorů Ďáblice

Telefon jubilanta/kontaktní osoby: ......................................................

„Veselé míče“ s oslavkou!
Ve dvou červencových týdnech se už řadu let v areálu fotbalového hřiště
koná příměstský kemp nazvaný Veselé míče z Ďáblic. Spolu s dětmi
a instruktory, kteří se zúčastnili 1. termínu, oslavila 18. července své narozeniny dvojčata Kamila a Helena. Bylo jim krásných 89 let. Obě dámy jsou
stále ještě velice aktivní a také akční. Mají rády společnost mladých lidí,
umí hezky vyprávět a jejich dobrá nálada i chuť do života už od časného
rána jsou velice nakažlivé.
Babička Kamila, jak ji všichni s jejím souhlasem rádi oslovujeme, celý
život fandí fotbalu, hlavně tedy pražské Slavii. Proto ji slečny vedoucí
trochu pozlobily a oblékly se do „sparťanského“. Za odměnu dostaly
výborný štrúdl. Děti pod vedením Ondry zazpívaly narozeninové přání,
oslavenkyně dostaly kytičku a dárkovou tašku, pan fotograf udělal pár
snímků a my přejeme Kamile a Heleně, aby byly stále tak neuvěřitelným
příkladem aktivního života v pozdějším věku. Nakonec ale to nejdůležitější: pevné zdraví, abychom s nimi mohli příští rok oslavit kulatou
devadesátku.
Jana Němcová, foto Pavel Veselý

V červnu 2018 jsme dostali novou šanci. Šanci
stát se novými obyvateli staré radnice, která má
velký význam pro městskou část Ďáblice. Jsme
poctěni tím, že jsme tuto příležitost dostali a slibujeme, že se pokusíme tohoto úkolu zhostit tak,
aby MČ Ďáblice nezalitovala, že nám tento úkol
svěřila.
Kdo vlastně jsme?
Jsme spolek rodičů, který funguje pro děti. Vznikli
jsme roku 2012, kdy Tereza Vavrečková koupila
soukromou školku Maata od původní majitelky.
Školka tehdy sídlila v Troji – Podhoří a byla založena jiným směrem. Tereza začala školku přetvářet a do tvoření přibrala i rodiče.
A tak 28. 3. 2013 vzniklo občanské sdružení
Dětský klub Maata. Sdružení jdoucí od rodičů
k dětem. Podhoří bylo ideálním místem pro děti,
velký dům, rozlehlá zahrada a divočina, která byla
nedílnou součástí.
Příčinou přesunu byly neshody se sousedem
a současně končící nájem. Z Troje jsme museli
přesídlit. Dalším působištěm se pro nás staly Ďáblice, kde jsme od dubna roku 2015. Od prvního
okamžiku v Ďáblicích jsme věděli, že potřebujeme
blíže k lesu a přírodě. Zároveň jsme cítili, že umístění zahrady pro děti v rodinné zástavbě nedělá
radost sousedům ani dětem. Věděli jsme
o záměru výstavby nového úřadu MČ Ďáblice,
a tak jsme hlídali výzvy. V květnu 2018 výzva
přišla a my zareagovali.
Jsme spolek věnující se dětem ve smyslu respektující komunikace. Naším specifikem je prostor
pro dítě s osobní angažovaností každého z nás.
Nejde o to dítě zastavit a určit směr, ale vysvětlit,
proč se věci dějí. Zároveň učíme děti respektovat
své okolí. Kombinujeme řadu pedagogických
směrů a prvků. Cílem je vytvořit místo, kde jsou
děti šťastné.
Nejsme zařízení, které si rodiče vybírají, protože
jejich dítě nebylo přijato do státní MŠ. Jsme zařízení, které si vybírají rodiče pro jiný přístup, pro
individuální nacítění potřeb dětí a rodičů. Jsme
spolek, ve kterém jsme rádi za každou zpětnou
vazbu, a výchova není otázkou lektorů nebo
rodičů, ale pracujeme na tom společně. Není
cílem na chvíli odchovat dítě, než ho přijmou
jinde, ale cílem je postupně vypracovat děti od
jesliček po školu. Děti z Maaty v 90% neodcházejí v průběhu docházky.
Nejsme zařízení institucionálního typu, ale jsme
místo, které je otevřené a vstřícné k dětem. Jako
střed našeho zájmu jsme si vybrali dítě. Proto vše,
co děláme, děláme s ohledem na dětský svět
a jeho potřeby.
Abychom však mohli tento směr udržet a neztratit
odvahu a sílu, musíme úzce spolupracovat
s rodiči. Vtáhnout je do světa dětí, někdy je provést a někdy se jimi nechat vést.
Jsme skupina rodičů, kteří se rozhodli jít svým
směrem. Směrem, který podporuje děti v jejich
hledání, bádání a objevování. Aby bylo zajištěno
vše potřebné pro jejich rozvoj, tak je potřebná
důvěra, bezpečí a volnost.
Chtěli bychom vést děti cestou porozumění a vzá-

jemného respektu. Napsat to je daleko jednodušší, než to realizovat v praxi. Udržet si respekt
bez použití násilí (myšleno verbálního nátlaku,
vynucování si poslušnosti aj.) ve skupině je velmi
obtížné. Je nutné mít zvládnuté dovednosti nenásilné komunikace a konceptu R&R. Jako zásadní
vnímáme součinnost rodiny.
Vedeme děti k poznání světa všemi smysly:
mohou si přivonět, ochutnat či osahat.
Je les slyšet? Cítit?
Náš vzdělávací koncept
Pomoci rodičům vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které umí řešit
problémy, vzájemně si naslouchat, učí se přistupovat ekologicky k životu.
Nabídnout dětem prostor pro jejich přirozený
vývoj, děti nehodnotit, ale učit je, aby se každé
z nich umělo samo ocenit; aby uměly dokončit
svou práci, pracovat dohromady jako rodina –
tým, uplatňující při výchově partnerský přístup
a kreativitu vedení za pomoci principů
Montessori pedagogiky.
Koncepty, se kterými pracujeme:
• respektovat a být respektován • nenásilná
komunikace • Montessori pedagogika
• lesní pedagogika • intuitivní pedagogika
Co je naším cílem?
Spojit výhody vnitřního prostoru a přírody ve
výchově. Dále chceme provést dítě i rodiče důležitým obdobím, které může posunout hranice všech
zúčastněných a přitom si být stále blízko
a s úsměvem. Děti nehodnotíme, ale dáváme jim
zpětnou vazbu. Vedeme je k poznávání tradic
v jejich plném smyslu. Dalším směrem je rozvoj
kreativity a růst vnitřního já.
Proč si vybrala radnice právě nás?
Splňujeme podmínky, které MČ Ďáblice požadovala. Navrátíme budově staré radnice její původní
význam – být tady pro děti. Rozšíříme možnosti
pro rodiče, kteří jdou alternativnějším směrem.
Nabídneme jesličky, které Ďáblicím chybí. Možnost propojení s KC Vlna, ZŠ Ďáblice, rodinné
akce a nový prostor pro rodiče s dětmi. Možnost
nových kroužků či workshopů pro veřejnost.
Jak vidíme radnici dál – v budoucnu?
Chtěli bychom vybudovat prostor, který bude úzce
spjat s přírodou na první pohled – hliněné omítky,
dřevěný nábytek, dřevěné hračky. Naším přáním
je do školního roku 2019/2020 vstoupit jako
akreditovaná mateřská školka, mj. orientovaná na

ekologii – tříděný odpad, zdravé obouvání, pobyt
v přírodě, zdravé stravování.
Jesličky orientované na soběstačnost dětí, spojení
s přírodou, spokojené bytí dětí bez tlaků na výkon
a na vědomosti. Přijímající prostředí, ve kterém je
chyba legitimní záležitost.
Náš přesun na radnici bude složitý a ekonomicky
náročný, proto jsme si jej rozložili do několika fází.
První fází bude příprava prostor k užívání pro děti,
v druhé fázi realizace bychom rádi udělali hliněné
omítky či jinak vymalovali interiéry, aby bylo na
první pohled zřejmé, k čemu máme blízko.
V druhé fázi také dojde k uvolnění posledního
patra budovy. Tam uvažujeme o vzniku alternativní základní umělecké školy. Tato ZUŠ by neměla
být konkurentem pro standardní ZUŠ, ale chtěli
bychom nabízet volnočasové aktivity v podobě
výtvarné, hudební a pohybové aktivity vedené
specializovanými lektory. Přičemž volba aktivity by
byla závislá na dětech. V rámci výtvarné výchovy
by šlo především o tvorbu přírodními materiály,
hudební svět by byl provázán perkusí, rytmikou
a hrou s hlasem. V odpoledních hodinách by se
přidala řízenější výuka na hudební nástroje – ukulele, folková kytara, bubny, případně harfa. Vše by
bylo závislé i na zájmu ďáblických rodin.
Máme také lektora na dramatický kroužek, který
by byl zaměřen nejen na zkoušení vlastní hry, ale
také na „osahání si“ jednotlivých divadelních profesí. Kroužků s tímto zaměřením by bylo více: pro
děti ve věku 4–6 let, 6–9 let a pro starší. Lektorka
je zkušená umělkyně z řad obyvatel Ďáblic.
S touto fází realizace počítáme ve chvíli, kdy bude
možné daný objekt využít v plném rozsahu.
V třetí fázi realizace bychom rádi otevřeli lesní
třídu o kapacitě cca 8 dětí, přičemž zázemí by
bylo v nultém podlaží budovy a zahradou by
dětem byl především Ďáblický háj. Nebráníme se
ani výstavbě malé jurty na pozemku či kdekoliv
jinde, kde to možnosti dovolí, aby tak vznikl prostor nejen pro školku, ale i pro obyvatele Ďáblic –
pořádání seminářů, workshopů, oslavy narozenin,
přátelské posezení a další.
V naší žádosti nebyl zmíněn záměr využívání přilehlých oblastí z Ďáblického háje, hvězdárny a přilehlých hřišť a tím navrácení života do daných
oblastí v méně frekventovaných časech. Výhodou
naší přítomnosti ve výše zmíněných oblastech si
slibujeme minimalizaci pohybu osob nepatřících
na dětská hřiště.
Přestože Ďáblice mají vlastní státní MŠ, myslíme
si, že je výhodou mít k ní i ekologicky zaměřenou
alternativu a také, že obě školky mohou spolupracovat a sdílet zkušenosti. V žádném případě
nechceme být konkurencí. Chtěli bychom dát
možnost vybrat si přístup, který vyhovuje rodičům
a jejich dětem. Možnost jít svou cestou s respektem a tolerancí nejen k dětem, ale i k rodičům.
Zahradu školky bychom rádi nechali otevřenou
pro rodiče s dětmi, aby měli možnost zavítat
k zvířatům (morčata, králíci), houpačkám či pískovišti. Chceme být otevřeni všem, kteří nám dají
svou podporu.
Díky za důvěru, snad nezklameme.
Za Dětský klub Maata, z.s. Tereza Vavrečková
www.maata.cz, mail: maata@maata.cz,
tel.: 739 415 070

Zprávy z Ďáblic

Noví lidé
ve staré radnici
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Volby do zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
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Volby do zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice

Sdruení nezávislých kandidát

HLAS SENIOR
Pro jdeme do voleb? A pro ne?

My, díve narození, u nechceme být jen pasivními
pozorovateli dní v obci, ale spole n s ostatními meme ovlivnit budoucnost áblic a jejích obyvatel.
Chceme pispt svými dlouholetými ivotními zkuenostmi i znalostí poteb naich vrstevník.
Podpoíme návrhy a projekty na rozvoj obce, které pinesou finance do obecního rozpo tu, nebo budou
mít významnou pidanou hodnotu pro spokojený ivot áblických obyvatel . Pro vtí obecní investice
poadujeme pedchozí veejnou podporu ob an. Budeme se pravideln setkávat se vemi áblickými
sousedy a pedkládat jejich pání i stínosti na jednání zastupitelstva a Rady m. . áblice.
Neslibujeme nemoné, ale máme chu i as pispt k tomu, aby nae obec byla dobrým a pátelským
domovem pro vechny vkové kategorie obyvatel.

A p jdete kvolbám, volte také srdcem.
Nai kandidáti: Jana Ou edníková  Jitka Koubková  Alena Wino  Jaroslava Vyehradská  Marta evidová
Svatava Turková  Vra Dvo áková  Marcela Maryková  Jaroslava Sajdoková  Alena vejdová  Vlasta vorcová
Pavel Rezek  Daniela T mová  Mgr. Daniela Vilímovská
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Letošní léto
v ďáblických parcích

Názory a polemiky

Stalo se. Musela jsem celé léto pobývat v Ďáblicích. Ve volných chvílích jsem si chtěla i s vnoučátky odpočinout ve stínu ďáblických parků.
Znám všechna dětská hřiště Ďáblic. V letošním
horkém létě jsem je však viděla v jiném světle.
Námi vyhledávaný blahodárný stín poskytly jen
staré ďáblické parky, kde jsou vzrostlé stromy
vysazené v seskupeních. Dopoledne jsme pobyli
na jednom hřišti, odpoledne jsme s kočárkem
zajeli na další, kde stromy daly stín odpolední.
Už jsem taková – žiji nejen doma, ale můj
domov jsou i Ďáblice. Vstala jsem proto jednou
časně ráno a s fotoaparátem obešla naše nově
vysazené parky. Vracela jsem se zklamána.
Je jasné, že strom poskytne stín až po řadě let
zdravého růstu. Solitérně vysazený strom…

Ďáblice čekají
výjimečné volby
Podzimní komunální volby se v naší obci odehrají v duchu velkých změn oproti roku 2014.
O přízeň voličů se tehdy zájemci o post zastupitele ucházeli na osmi kandidátkách.
Letos se zaregistrovaly pouze čtyři volební uskupení, tedy o 50% méně. Ještě zajímavější je, že
z osmi kandidátek, registrovaných v roce 2014,

Asi trochu zapomínáme,
čím to je…?
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Většina Ďábličáků asi ví, že jsem několik let
činovníkem ve fotbalovém oddíle SK Ďáblice
a právě vztahy mezi „příznivci“ a „nepřáteli“
fotbalu mě přiměly k troše zavzpomínání, jak to
bylo dřív a jaká je situace a nálada mezi lidmi
nyní (nejen z hlediska fotbalu).
1. Když jsem chodil do školy, pravda, je to už
hezká řádka let, tak jsme se ráno sešli před
hřištěm a společně jsme odešli ke škole, cestou
se k nám přidalo několik dalších spolužáků
a pár minut po půl osmé jsme s ostatními čekali
před školou, až nám paní školnice Tarčáková
otevře a pustí nás dovnitř.
Dnes: většina dětí je rodiči dovezena autem
a pak se nadává, že není kde parkovat a je tam
zmatek.
2. Já osobně jsem jako dítě fotbal nehrál, ale
kluci, kteří šli na trénink, dali domů školní
tašku, vzali kopačky a vyrazili na hřiště.
Dnes: většinu dětí na trénink vozí rodiče, mnozí
z nich na ně celou dobu čekají a jejich auta
parkují někde v okolí hřiště.
3. Po škole jsme došli domů, občas napsali
úkoly a hurá ven.
Dnes: po škole přijdou děti domů, zasednou
k PC, playstationu a s kamarády se baví přes
sociální sítě.
4. Když se hrál na hřišti „mistrák“, proudily
davy diváků, vesele se fandilo, což bylo slyšet

jasné, že! Ten dá stín minimální. Za pěkného
počasí jsou parky místem setkávání. Zde si děti
společně pohrají, dospělí se podělí o své rodičovské radosti i starosti. To, že v létě nové
ďáblické parky lidem dobře neposlouží, jsme si
ve stínu Koníčkova náměstí řekly s více ženami.
Dle pamětí ďáblického občana stromy na Koníčkově náměstí vysázeli členové zahrádkářského
spolku před druhou světovou válkou. (Pro ty,
kteří náměstí nenavštívili – jde o obdélník tvo-

řený lipami, na jedné straně je malá alej vytvořená řadou kaštanů vysázených uvnitř obdélníku.) Jak jednoduché, přirozené, krásné
a sloužící! Domnívám se, že v minulosti naši
předkové sázeli stromy vždy i s potřebou vytvořit stín. V úctě se před nimi skláním. Bleskla mi
hlavou vzpomínka na rozepře zastupitelů v ne
tak dávné minulosti, kdy pobouřeni řešili dle
některých neúměrné výšky cen za architektonický návrh parku, za stavební dozor při jeho
vysazování. Srovnávám, jak pravděpodobně
vznikala většina prostých parků a alejí v dobách
minulých a jak se to děje dnes. A s jakým
výsledkem. Kladu si otázku, zda se zastupitelé,
kteří spravují naše Ďáblice, pokusí stav napravit.
A co kdyby se projevili svým názorem i občané
žijící v blízkosti parků, občané, kteří jsou nakloněni tomu bránit vysychání naší planety vysazováním stromů.
Milada Stroblová

zůstaly pouze dvě. Zde je pokles o neuvěřitelných 75%. Dvě uskupení do zastupitelstva
Ďáblic jsou v letošních volbách zcela nová,
u obou se jedná o sdružení nezávislých
kandidátů.
V minulých volbách převažovala politická uskupení, konkrétně ODS, ANO 2011, ČSSD, Úsvit
přímé demokracie a Starostové a nezávislí.
Letos zastupují politické strany jen posledně
jmenovaní, tedy pouhých 20% z původního

počtu pěti politických stran. Netroufám si
odhadnout, co vede k tak enormnímu úbytku
v počtu kandidátek politických stran, snad jen
to, že v malých obcích bývá znalost konkrétních
kandidátů povýšena nad politickou příslušnost,
a to je jenom dobře. Nechme se tedy překvapit,
jaké bude konečné složení zastupitelstva MČ
Ďáblice v příštím volebním období. Využijte
svého práva volit a rozhodněte.
Jana Ouředníčková

po okolí, pokud jsme měli za soupeře tým
z Chaber, tak se to po zápase popralo a šlo se
domů.
Dnes: přijde oproti jiným týmům v Praze
poměrně dost diváků (máme jednu z největších
návštěvností na úrovni pražských soutěží),
podle vzoru z jiných hřišť se občas objeví bubínek, řehtačka a 90 minut se fandí – a další
problém je na světě, protože ty, co nejsou na
hřišti, to ruší.
5. V zimním období bylo v sokolovně několik
plesů, lidé se bavili, o víkendech jsme se sešli
v hospodě na pivu a byla zábava.
Dnes: plesů je minimum a když se občas na
hřišti o víkendu protáhne zábava, tak jsme
rušeni a jdeme si stěžovat. Byl jsem přítomen
vyprávění starších spoluobčanů, jaké to bylo
„tenkrát“, a když se něco uskuteční dneska,
jsou první, kdo si stěžuje.
6. V naší ulici byly v době mého mládí čtyři
rodiny, které měly osobní automobil a všichni
parkovali na svém pozemku.
Dnes: auto je v každém domě a mnohdy ne
jedno – samozřejmě, že se parkuje i na vozovce
a tady opět vzniká problém – pokud zde parkují
rodiče trénujících dětí, auta místních se sem
občas nevejdou.
7. Ve škole jsme si učitelů vážili, měli jsme
z nich respekt, pokud jsme měli problém/průšvih, tak jsme se modlili, aby se to nedozvěděli
doma.
Dnes: dítě si doma postěžuje a rodiče letí vynadat učiteli.

8. Doma i ve škole nás učili, že v autobuse
a v tramvaji máme pustit starší sednout.
Dnes: děti vás při nastupování klidně odstrčí
a letí si sednout, aby se mohly během jízdy
věnovat mobilům.
9. Nakonec žhavá současnost:
27. červen 2018 – na hřišti byl ve 21.53 hodin
odpálen ohňostroj– některé z okolních obyvatel
to pobouřilo, ve zpravodaji byl od jedné
občanky článek o rušení klidu…a přitom se
mnohým ohňostroj líbil.
9. srpen 2018 – někde v Ďáblicích byl odpálen
ohňostroj ve 23.11 hodin – a nikomu to nevadilo, nikdo nepsal články – ptáme se proč? No
– protože to nebylo ze hřiště.
Myslím, že by se v podobném výčtu dalo pokračovat, ale už vás nebudu unavovat. Jen se
zamyslete – kam tohle povede? Jaký bude život
dětí za dalších 30, 40, 50 let? Ano, život jde
dál, jsme obklopeni novou technikou, o které se
nám jako dětem ani nezdálo, doprava je na jiné
úrovni, jako děti jsme hráli na ulici vybíjenou,
jezdili zde na kolečkových bruslích, na kole, to
už dneska nejde – ale nekažme si život zbytečnostmi.
Mysleme i na to, že pokud se mi něco nelíbí
nebo mě to v něčem trochu omezí, neznamená
to, že to je špatné a nelíbí se to nikomu. Je
vidět, že podle množství stížností, které napíší
naši spoluobčané, máme volného času dost,
pojďme ho věnovat něčemu užitečnějšímu.

Aleš Sládek

Vítám otevření diskuze k záměru víceúčelové
haly v ĎZ 7-8/2018, s. 20-21, i zveřejnění technické zprávy a části výkresů na stránkách SK
Ďáblice. Mohlo se tak stát již před rokem, kdy
vznikla první verze projektu.
Hybatel projektu
Tvrzení pana Mošničky v uvedené diskuzi, že
ďáblická základní škola je „hlavním hybatelem
projektu haly“, chápu spíše jako účelové, než
jako objektivní důvod pro tento záměr. A to
proto, že: • škola má vlastní tělocvičnu
(320 m2), kterou v odpoledních a večerních
hodinách pronajímá • víceúčelová hala SK Ďáblice je plánovaná bez vytápění (Technická
zpráva část B.2.7. – VYTÁPĚNÍ – str. 11), tudíž
nesplňuje podmínky vyhlášek č.268/2009 Sb.
a č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích
na provoz pro výchovu a vzdělávaní dětí a mladistvých. Navíc bude v 15–20 minutové
docházkové vzdálenosti od školy.
Škola s 23 učebnami včetně specializovaných
(výpočetní technika, hudební výchova) při dvou
hodinách tělesné výuky týdně, kromě tříd 2.ročníků s plaveckým výcvikem, dokáže zabezpečit
tuto výuku občasným rozdělením prostoru tělocvičny pro dvě třídy, resp. s případným využitím
hřiště, nebo parku poblíž školy.
Škole by prospěl další prostor pro cvičení.
Stačilo by např. uvést do provozuschopného
stavu dvůr s hřištěm na jižní straně areálu
školy, případně tam umístit menší halu.
Hala v areálu SK Ďáblice s ohledem na docházkovou vzdálenost není pro potřeby školy optimálním řešením.
Koncepční řešení
Vedení městské části, která je vlastníkem areálu
SK Ďáblice, by mělo jít vzorem v koncepčním
rozvoji obce. Mělo by mít připravenou koncepci
celé rozvojové oblasti pro sport, hotovou infrastrukturu širšího okolí a až pak provádět umísťování dalších stavebních hmot s ohledem na
okolitou zástavbu.
I když investor zamýšlí postupovat po etapách
do objemu cca 50 mil. Kč, měla by projektová
dokumentace obsahovat všechny plánované
etapy, nejen tu první do cca 20 mil. Kč.
Radnice by se neměla chovat jako developer
ignorující hlasy obyvatel v bezprostředním okolí.
S ohledem na dosavadní dopravní komplikace
v okolí areálu SK Ďáblice ji již v dubnu t.r. žádali
občané vybudovat u plánované haly nová parkovací stání a napojit halu a stání na pozemní
komunikaci způsobem umožňujícím paralelní
obousměrný provoz. Na žádost nebyla ze strany
obce žádná reakce.
Z dostupné technické zprávy (str. 13) plyne, že
investor tyto oprávněné požadavky obyvatel
obchází odkazem na parkoviště mimo stavební
pozemek na opačném konci Hořínecké ulice.
Takový postup však neřeší stávající dopravní
komplikace kolem areálu SK Ďáblice

a naopak je s budoucí halou vyhrotí. Když má
investor maximalistické nároky na velikost haly,
která s ohledem na svůj multifunkční charakter
umožní koncentrovat v hale řádově tisíce
diváků, nemůže současně prosazovat minimalistické řešení dopravní obslužnosti.
Otevřenost a transparentnost
Písemně vyžádaná vyjádření dotčených orgánů
státní správy k hale odmítl ÚMČ Praha-Ďáblice
zpřístupnit. Prý je nevede, i když o ně starostou
zmocněný projektant jménem MČ žádal. Předseda SK Ďáblice na písemnou žádost nereagoval vůbec. Stejně tak nebyl zpřístupněný
vyžádaný Dlouhodobý finančně provozní plán,
který byl přílohou žádosti o grant a z něhož plynou finanční závazky pro MČ. Odmítnutí zpřístupnit tento plán snižuje důvěryhodnost
samotné žádosti o grant.
Nestačí, že „materiál, ... byl posuzován a hodnocen komisí Magistrátu hl. m. Prahy“. V první
řadě měl být předložen k posouzení Finančnímu
výboru, Radě a Zastupitelstvu MČ.

Radimír Rexa, člen FV ZMČ a KVI RMČ

Komentář ke článku pana Rexy
Uvedu již jen jednu reakci:
Informace v příspěvku, že areál SK využívá škola
jen jednou za rok na atletické závody a pak ke
konci roku je již doopravdy mimo veškerou seriózní debatu. Ve zpravodaji 6/2018 jsem
dokonce na téma využití areálu SK pro školu
napsal krátký článek „Kdyby to dopadlo
jinak...“ Škola má přidělené od areálu SK klíče
a využívá jej pro tělesnou výchovu dle svých

potřeb. V některé dny je využití doopravdy
intenzivní.
Další debatu s panem Rexou na stránkách zpravodaje na základě výše uvedených a dalších
skutečností odmítám. Pro ostatní Ďábličáky
jsem samozřejmě plně k dispozici. Informace
ohledně haly najdete na webových stránkách:
www.skdablice.eu/hala-info-o-vystavbe, kam se
snažíme postupně doplňovat informace o plánované výstavbě.
Michal Mošnička, SK Ďáblice

Vyjádření ředitele ZŠ a MŠ
Mgr. Josefa Buchala
Jedna tělocvična je pro ďáblickou školu vskutku
naprosto nevyhovující stav. Učitelé Tv v příznivém čase maximálně využívají prostory venkovních cvičišť, včetně areálu SK Ďáblice. Spojování
tříd je do tak velké-malé tělocvičny naprosto
nešťastné. (Něco jiného je například velká sportovní hala v ZŠ Kunratice.) Tělesná výchova se
ve vyšších ročnících dělí na skupiny chlapců
a dívek. Některé početnější ročníky by bylo
vhodnější ponechat bez spojování tříd napříč
ročníkem. Při sestavování rozvrhu pan zástupce
doslova čaruje, ale stejně se nevyhne tomu, že
se sejdou v tělocvičně i dva celky-třídy větších
žáků, a to je pro kvalitní plnohodnotnou výuku
naprosto špatné. V loňském školním roce byly
v rozvrhu tělocvičny umístěny celkem 43 vyučovací hodiny, z toho jen v sedmi hodinách nebyly
v tělocvičně dvě třídy! V novém školním roce
bude situace ještě napjatější. I proto naši učitelé čekají na realizaci víceúčelové haly v areálu
SK Ďáblice velmi naléhavě.

Názory a polemiky

Diskuze, koncepční
řešení, otevřenost
a transparentnost by měly
být zlatým pravidlem
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Zprávy z Ďáblic

Veselé míče z Ďáblic
Letos v červenci se již po osmé konal míčový kemp Veselé míče z Ďáblic.
Tradičně se během dvou termínů na ďáblickém hřišti vystřídalo více jak
120 dětí přímo z Ďáblic a také okolních obcí.
Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se na organizaci kempu v průběhu zmíněných osmi let podíleli. Velký dík patří pánům Mošničkovi
a Vodákovi, pak také všem vedoucím, kteří měli možnost vyzkoušet si práci
s dětmi a také si najít kamarády. V neposlední řadě děkujeme restauraci
Červený mlýn, která dodávala obědy a na konci kempu zvala děti na
zmrzlinový pohár. Nesmíme zapomenout na krásné fotky pana Veselého
a grafické provedení pana Boučka, kterým patří také velké díky.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám důvěřovali a každoročně přihlašovali
své děti na kemp, někdy i na oba termíny. Dík patří samozřejmě i všem
menším a dospívajícím dětem, které nám dělaly radost nejen svými
sportovními výkony.

Domnívali jsme se, že kemp podporuje i MČ Praha-Ďáblice jako pomoc
rodičům v době prázdnin, kdy hledají pro své děti vhodnou příležitost
aktivně stráveného času. Proto jsme požádali o dotaci, která nám ale byla
zamítnuta z důvodu, že se jedná o jednorázovou akci a nikoliv o dlouhodobou činnost. Osmé opakování je zřejmě málo podstatné (za dobu trvání
kempu se jedná asi o 1000 dětí, které si mohly vyzkoušet různé míčové
hry).
Bohužel jsme zjistili, že úřad podpořil nemalou částkou jiný sportovní projekt, který je určený převážně dospělým. Rozhovor s jedním z radních, který
nám mimo jiné poradil, abychom dětem koupili trička za 50 Kč v Globusu,
nás přesvědčil o tom, že se o projekt nezajímal, ale rozhodl tzv. od stolu
bez sebemenšího zájmu. Díky postoji ďáblického úřadu jsme se rozhodli,
že letošní velice vydařený osmý ročník kempu Veselé míče z Ďáblic bude
pro nás tím posledním. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným za
spolupráci, která nás velice těšila.
Jana a Jan Němcovi, foto Pavel Veselý

Info z SK Ďáblice
Letní kempy:
• 2 týdny fotbalového kempu IFS našeho trenéra
mládeže Lukáše Horváta • 2 týdny příměstského kempu
Veselé míče • 1 týden fotbalového kempu Coerver camp
Celkem tedy zajištění aktivity pro cca 250 dětí!!!
Neznám hřiště s takovým letním vytížením, pokud tedy nejde o komerční
hřiště, nebo o hřiště určené pouze pro tyto účely.
Letní soustředění:
• nejmladší ročníky 2011, 2010, 2009 v atletickém areálu Houška ve
Staré Boleslavi • ročník 2007 Horní Počáply • ročník 2008 Loučovice
• a soustředění ročníků 2006, 2005, 2004, 2003 a 2002
na Přimdě okres Tachov.
Celkem tedy cca 110 dětí na soustředění
Osobně jsem letošní léto pomáhal na dvou soustředěních, a tak jsem si
po nějaké době opět připomněl, jak náročné je pro trenéra soustředění
fyzicky, ale i psychicky. Děkuji tedy všem, kteří věnují svůj volný čas dětem
a mládeži.

Atletika – královna sportu, jen krátká úvaha
Nejmladší ročníky fotbalistů 2011, 2010 a 2009 měly letošní léto soustředění v atletickém areálu Houška ve Staré Boleslavi, na stadionu, kde
Emil Zátopek dosáhl řady rekordů.
Osobně mě velmi překvapilo, jak naše děti v rámci soustředění využívaly
a především samy iniciovaly sportování v atletickém areálu: běh, štafeta, skok do dálky atd.
Při této příležitosti jsem si opět připomněl, že naše škola nemá kromě
hřiště SK žádnou možnost atletického sportování. Plány a vize
jsou, jen je těžké, když se o něco snažíte, věnujete tomu maximum svého
volného času a nakonec vyjde článek, viz. příspěvek o sportovní hale.

Fotbalová školička
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od 3. září a pak vždy každé pondělí začíná od 17 hodin v areálu
SK Ďáblice fotbalová školička. Tento rok pro ročníky 2013 a mladší.
Těšíme se!
Michal Mošnička, SK Ďáblice

Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy ve věku od 8 do 13 let (individuálně i starší). Tréninky přípravky jsou ve čtvrtek od 15 do 16 hodin,
ostatní tréninky v pondělí od 15.30 do 17, ve středu a čtvrtek
od 16 do 17.30 hodin. Tréninky vede trenér licence B. K dispozici
tréninkový robot Donic. Pro přípravku máme dva ministoly.
Od září 2018 otevíráme i kroužek stolního tenisu, který je určen těm
dětem, které nemají zájem o trénink, ale chtějí jenom volně hrát.
Kroužek bude v úterý a v pátek od 16.30 do 17.30 hodin.
Rekreační oddíl přijímá nové členy bez ohledu na věk, pohlaví a výkonnost. Hrajeme každé pondělí mezi 17. až 21. hodinou. Zorganizována
dlouhodobá soutěž jednotlivců v rámci oddílu a jednorázové turnaje
dvouher a čtyřher.
Registrovaný oddíl přijímá nové hráče výkonnosti okresní a krajské úrovně
– muže i ženy.
Ďáblové Praha pořádají nábor dětí do klubu Správňáci. Členům klubu
zajistíme informovanost o všech akcích Ďáblů Praha a slevu na každou
z těchto akcí ve výši 50% startovného.
Středa 12. 9. 2018 od 18 hodin – Velká cena CST Ďáblice
(turnaj čtyřher pro veřejnost).
Sobota 22. 9. 2018 od 10 hodin – Střelecké závody pro děti
(střelba ze vzduchovky na terč).
Sobota 22. 9. 2018 od 13 hodin – Velká cena Ďáblic pro děti
(závody RC modelů aut na vysílačku).
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 online rezervační systém. Volno pro
veřejnost zejména ve středu a v neděli odpoledne. Možnost pronájmu
herny stolního tenisu na podnikové turnaje.
Kontakt: Ing. 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)

Ďáblický uličník –
21. část
K názvu ulice Pražský uličník uvádí: „V době
zavedení v r. 1971 měl tento název připomínat
revoluci zahájenou 7. 11. 1917 v Rusku, kde
tehdy platil pravoslavný juliánský kalendář,
a proto je nazývána Říjnovou revolucí. Starší
název, Chelčického ulice, platil snad již od
r. 1922. Po připojení Ďáblic k Praze v r. 1968 se
stal v hlavním městě duplicitním, a proto byla
ulice v r. 1971 přejmenována.“ Ulice se nachází
v části obce zvané Na Parcelách (viz popis ulic
Pod Prodejnou, Poděbradova, Na Znělci) a spojuje jihozápadní okraj Koníčkova náměstí s ulicí
Na Znělci v blízkosti Ďáblického háje. Od svého
vzniku kolem roku 1928 se jmenovala podle
Petra Chelčického (1390 – 1460), který je považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů české reformace a za jednoho
z nejznamenitějších českých náboženských
a sociálních myslitelů XV. století. Od konce
20. let minulého století do vybudování vodovodu v r. 1950 (tehdy byly ulice čtvrti Na Parcelách připojeny na vodovod vedený od velkého
Ďáblického hřbitova) představovala ulice páteřní
komunikaci pro zásobování obyvatel této části
obce vodou ze studny na Koníčkově náměstí.
Byla zároveň důležitou cestou pro zásobování
staveb nových domků a ulic kamenem, protože
ústila u Ďáblického háje, kde v té době byly provozovány malé lůmky (viz ulice Na Znělci) a dva
větší lomy křižovníků. Bývalá ulice Chelčického
byla rozdělena na dvě části: úsek mezi křižovatkou s ulicí Na Znělci a jihozápadním okrajem
Koníčkova náměstí, dnešní Říjnová, se nazýval
Chelčického I.; úsek od severozápadního okraje
náměstí po ulici Šenovskou nesl označení Chelčického II. a při přejmenování ulic v r. 1971 se
stal součástí dnešní ulice U Spojů.

Sadařská
Ulice nese jméno podle jednoho z povolání,
jejichž názvy byly v roce 1971 použity při tehdy
prováděném přejmenování, aby připomněly
původní venkovský a zemědělsko-chovatelský
ráz místa (viz Myslivecká, Ptáčnická, Statková,
Včelařská). Od konce 20. let do roku 1971 se
ulice nazývala Šlikova podle hraběte Jáchyma
Ondřeje Šlika z Holíče (1569 – 21. června 1621)
pocházejícího ze starobylé luteránské rodiny
původem z Chebska. Patřil k čelným představitelům luteránského křídla vzbouřených českých
stavů. Účastnil se druhé pražské defenestrace,
pravděpodobně byl jedním z jejích vykonavatelů.
Popraven byl 21. června 1621 na Staroměstském náměstí jako první z 27 českých pánů.
Sad (někdy zahrada, historicky štěpnice) je ve
svém původním významu speciální výsadba dřevin, která je uzpůsobena pro pěstování ovocných
stromů a keřů. Zahradník, který pečuje o ovocný
sad, je nazýván sadařem.
Sadařství mělo v Ďáblicích, tak jako jinde
v Čechách, staletou tradici. I v menších hospo-

dářstvích bývalo několik sadů na různých místech, za humny i dále od obydlí. Ve „Zprávách
o statcích a přech venkovských z archivu města
Prahy“, kde je citováno z urbáře Křižovníků
s červenou hvězdou z r. 1550, se v Ďáblicích
vzpomíná „štěpánská dědina“. Historik Zikmund Winter uvádí, že „v archivě křižovnickém
složeny jsou dvě zprávy o špitálních statcích,
jedna z r. 1610, druhá z konce století XVII.“ Z té
starší cituje: „Poddaní špitálští mívali mimo plat
hotový též leckterés povinnosti robotné. V štěpnici Ďáblické ovoce česávali a housenky na jaře
sbírali;…“ (pozn.: dnešní Karlín byl založen na
Špitálském poli zvaném Špitálsko, toto území
koupila královna Konstancie od Řádu německých rytířů a darovala je špitálu sv. Františka).
Při popisu křižovnického statku v Ďáblicích dále
píše: „…ze štěpnice, již zovou velikou, za
mnoho kop ovoce prodáváno, obzvláště když se
obrodilo. To byla ona štěpnice, v níž musili Karlínští poddaní sbírati housenky. Při témž dvoře
bývala chmelnice, kteráž rodila obyčejně 144
balíky opojného ovoce. Chudí ze špitála chmel
česávali.“ Z mapy stabilního katastru je patrné,
kde se v 19. století v Ďáblicích rozprostíraly
sady. Velká štěpnice se za křižovnickým statkem
táhla na sever podél dnešní ulice Ďáblické až
téměř k odbočce ke skládce. Další sady jsou
vyznačeny na východ od Ďáblické mezi ulicí
U Chaloupek a Mratínským potokem, patřily ke

statkům a stavením čp. 21, 25, 3, 39, 19. Sad
byl i kolem rybníčku v křižovnickém statku a za
staveními Na Štamberku. Statky na návsi mívaly
menší sady za humny směrem na jih. Na ortofotomapách je vidět, že v r. 1939-1945 se rozprostíraly další velké sady od dnešní nadúrovňové
křižovatky na Cínovecké na východ směrem
k Letňanům, sad byl i mezi ulicemi K Lomu
a K Letňanům (u Cínovecké můžeme vidět jeho
pozůstatek, dodnes nazývaný třešňovka), sady
se nacházely v části obce Na Blatech, v místech
dnešní skládky, zahradnictví se sadem bylo i na
rohové parcele mezi ulicemi Chřibská, Byškovická a U Chaloupek. Soukromé sady dnes už
najdeme většinou jen u starších domků, veřejně
přístupná je omlazená třešňovka pod hvězdárnou mezi ulicemi K Hvězdárně a K Ovčínu (třešňovka kolem dnešní hvězdárny je vyznačena na
plánku Ládví z r. 1914).
(Pozn.: V Oblastním archivu se dochoval
Rozpočet na úpravu ulic a náměstí v Ďáblicích
z 3. 6. 1933 od ďáblického stavitele Antonína
Jiráska. Tam v Kap. VII „Úprava Komenského
náměstí (návsi) a před školou“ byla zahrnuta
i „Úprava náměstí na sad s příslušným osetím
trávníku, dodáním a zasazením okrasných
stromů, keřů a jiných.“)
Jana Rexová
Celý článek i s odkazy najdete
na http://dablice.cz/dablicky-ulicnik

Zprávy z Ďáblic

Říjnová
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Pozvání

Rehabilitační cvičení seniorů
každé pondělí od 14.15 do 15.45 hodin
v horním sále starého OD, Ke Kinu 7.
První lekce bude 17. 9. 2018, účastnický poplatek je 40 Kč za lekci,
délka lekce je 60–90 minut dle počtu účastníků.
Cvičení probíhá pod vedením fyzioterapeutky, která využívá metody
a cviky působící příznivě na celkový zdravotní stav a udržení se v kondici.
Cvičení je vhodné pro všechny seniory, i pro ty méně pohyblivé. Součástí
lekce je i individuální rehabilitační ošetření dle potřeby.
Pořádá sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Fotbalový oddíl
SK Ďáblice
pořádá
oblíbenou

Fotbalovou
školičku

Sociální příspěvek na autodopravu
Sociální komise MČ Praha-Ďáblice zahajuje zkušební provoz pro vyplácení
„Sociálního příspěvku na autodopravu pro občany Ďáblic“.
Příspěvek je určen občanům Ďáblic, jimž zdravotní stav brání v použití
MHD k návštěvě lékaře a zdravotnických služeb a jejich sociální situace je
neuspokojivá. Žádost o příspěvek na autodopravu vyřizuje sociální pracovnice Pavlína Vermešová, Komunitní centrum Vlna, Osinalická 26,
Ďáblice, tel. 728 601 657, která vám sdělí veškeré potřebné informace.
Pilotní projekt pro vyplácení Sociálního příspěvku na autodopravu
bude probíhat od 15. 9. do 15. 12. 2018.

pro ročník 2013 a mladší.
Můžete přijít každé pondělí
od 17 hodin a vyzkoušet si
zábavnou formou
vedený trénink.

Těšíme se!

Odvozy k lékaři, na rehabilitace
a do nemocnice Bulovka
Nemáte nárok na sanitku? Vaši příbuzní jsou časově vytíženi
a nemohou Vás odvézt?
Pak si zavolejte naši dopravní službu. Odvezeme Vás pohodlně,
bezpečně a levně do zdravotnických zařízení v Praze 8.
V pracovní dny 6.30–16 hodin. Po domluvě možno i jiný čas
a lokalita. Tuto službu nehradí žádná pojišťovna,
dopravné platíte hotově posádce vozu.

Oddíl kopané SK Ďáblice
Kokořínská 400/34

www.skdablice.eu
Tým: Fotbalová školička

Přehled o přistavení kontejnerů na BIO
odpad pro 2. pololetí roku 2018
Květnová 553/25 (radnice)
8. září – říjen – 17. listopad vždy v sobotu od 9.00 do naplnění, max. do 11.00 hod.

Chřibská
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Rezervaci plánovaného odvozu učiňte
s dostatečným předstihem.
Doprava je určena pro občany, kteří dojdou do vozu
sami nebo s pomocí.
Kontakt: tel. 601 374 889 Lumír Kotrč, případně napište
na e-mail: dopravapraha8@seznam.cz

8. září – říjen – 17. listopad vždy v sobotu od 9.00 do naplnění, max. do 11.00 hod.

Na Blatech x U Červeného mlýnku
29. září, 27. října, 17. listopadu od 9 hodin do naplnění, max. do 11 hodin

Do kontejneru na BIO odpad patří pouze
biologický odpad rostlinného původu

KASUMI DOJO je jedinou školou samurajů na
území České republiky zabývající se výukou
komplexních japonských bojových umění.
Nabízíme: • cvičení pro děti: mladší žáci 5–9 let;
starší žáci 10–14 let • cvičení pro dospělé
a mládež od 15 let.
KASUMI DOJO pořádá i víkendové kurzy sebeobrany s různým zaměřením pod vedením hlavního instruktora Petra Donátka, který je
dlouholetým studentem a učitelem bojových
umění. Je také jedním z mála Evropanů s titulem
„Menkyo Kaiden“ – nejvyšší možné dosažené
vzdělání v bojových uměních. Více než 20 let
aktivně působil ve službách Policie ČR, ve zvláštních jednotkách, později u kriminální služby
v oblasti drogové kriminality a v jednotce krátkodobé ochrany svědků, kterou pomáhal formovat
a aktivně trénovat. V rámci policejní praxe absolvoval velké množství kurzů a speciálních výcviků

a neustále se rozvíjel v oblastech taktiky, bezpečnosti a ochrany osob a majetku. V roce 2016
se začal naplno, a konečně i veřejně, věnovat
bojovým uměním, která více než 37 let studuje
a více než 22 let vyučuje.
Hlavní styl, který se v Kasumi Dojo vyučuje, se
jmenuje Matsumata Ryu Hyoho a patří mezi tzv.
komprehenzivní (obsáhlé) styly. V praxi to znamená, že mimo sebeobranných technik se adepti
učí zacházet s různými zbraněmi, učí se taktiku
a strategii s velkým důrazem na duševní rozvoj
a harmonii. Matsumata Ryu Hyoho se skládá ze
tří částí. První částí je JIEI-JUTSU (umění sebeobrany založené na původních technikách Ju-jutsu
a Tai-jutsu), druhá část systému obsahuje cvičení
se zbraněmi KOBUJUTSU a poslední část se
věnuje praktickým dovednostem používání
japonského meče v šermu a tasení BATTOJUTSU.
Součástí Battojutsu je i nácvik sekání skutečných
cílů TAMESHIGIRI.
Kasumi Dojo je hlavním Dojo České Federace
Toyama Ryu. Vyučujeme i styl Toyama Ryu –
tasení a sekání japonským mečem utvořené
z nejstarších původních stylů boje s mečem pro
potřeby výcviku japonských důstojníků za druhé
světové války. Toyama Ryu je nejrozšířenějším
stylem na světě v praktickém používání japonského meče.
Česká Federace Toyama Ryu spolu s Kasumi Dojo
organizuje účast českých závodníků na seminářích a soutěžích v Toyama Ryu po celém světě
(Japonsko, USA). Soutěží se tradičně ve cvičení

sestav KATA a v sekání mečem TAMESHIGIRI
(jednotlivci i týmy).
KASUMI DOJO je členem několika japonských
organizací v různých stylech a bojových umění
a pravidelně nás navštěvují naši japonští učitelé.
Mimo sebeobrany jde také o cvičení s japonským
mečem a dalšími zbraněmi, jako jsou různě
dlouhé dřevěné tyče, boj s nožem a proti noži
a mnoho dalších tradičních japonských zbraní.
Se zbraněmi u nás cvičí převážně mládež od
15 let a dospělí, ale tyto tréninky mohou navštěvovat i zájemci ze skupiny starších dětí.
Účinný boj beze zbraně a tradiční umění mají
právě dnes potenciál přinést adeptům možnost
osobního a duševního rozvoje. V dnešní uspěchané době jsou to právě japonská bojová
umění, kde lze nalézt harmonii, vnitřní klid
a načerpat tak nových sil do života.
V neposlední řadě přináší studium krásu a har-

monii mezi vlastním pohybem a duchovními
principy, sílu, radost a uspokojení plynoucí
z fyzického a duševního rozvoje.
Matsumata Ryu Hyoho patří mezi japonská
bojová umění. Využívá sílu útoku proti agresorovi, je relativně nenáročné na svalovou sílu,
proto je vhodné nejen pro muže, ale i pro ženy,
děti a starší adepty. Využívá v technikách především energii protivníka přes různé páky, hody,
porazy a údery na citlivá místa těla. Rozvíjí
schopnost koncentrace a koordinační schopnosti,
učí neagresivnímu pohledu na řešení konfliktních
situací. Je doporučováno také jako zdravotní cvičení při bolestech zad, nepozornosti a poruch
soustředění. Je určeno pro všechny zájemce
od 5 do 99 let.
Toyama Ryu (Gunto no Soho) patří mezi japonská bojová umění. Jde o nauku praktického
používání meče, bajonetu a útočné pušky. Jde
o původní vojenskou školu vycházející z Toyama
vojenské akademie. Rozvíjí schopnost koncentrace a koordinační schopnosti, je určeno pro
dospělé a děti od 14 let.
Všechny zájemce, kteří chtějí udělat něco pro své
zdraví, zlepšit si fyzickou i psychickou kondici,
dozvědět se něco o skutečných bojových uměních, změnit životní styl a získat neagresivní
pohled na řešení konfliktů, zveme na nábor
nových členů. Přihlásit se můžete kdykoliv, nábor
do jednotlivých skupin probíhá celoročně.
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat
na GSM 602 388 677 nebo navštivte
http://www.kasumi-dojo.cz.

Pozvání

Škola samurajů
Kasumi Dojo
v Ďáblicích

Petr Donátek
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Ďáblický kalendář

Hvězdárna Ďáblice

11. září od 17 hodin – V hlavní roli První republika
(rukodělná dílna) – OD Ke Kinu

Pod hvězdárnou 768, Praha 8, tel.: 283 910 644
e–mail: hvězdárna. dablice@centrum.cz

14. září od 16.30 hodin – Orientační běh všech generací –
fitness park Na Znělci
15. září od 14 hodin – Zažít město jinak (sousedské slavnosti) –
KC Vlna a náměstí u nového Obecního domu Ďáblice
15. září od 14 hodin – Nalezení ostatků P. Toufara na Ďáblickém
hřbitově (přednáška Mgr. Jana Havrdy, archeologa NPÚ) –
Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava
20. září od 19 hodin – Démanty noci (filmový klub) – KC Vlna
25. září od 19 hodin – Afghánský Pamír (projekce fotografií) – KC Vlna

Pozvání

26. září od 15 hodin – Botanická vycházka Ďáblickým hájem –
sraz před KC Vlna
26. září od 18 hodin – 28. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ
Praha-Ďáblice – sál Obecního domu Ďáblice
26. září od 18 hodin – Posezení s ďáblickými cizinci – KC Vlna
7. října od 17 hodin – Den seniorů – Slzy smíchu Stanislava Zindulky
(autorský pořad) – KC Vlna
18. října od 19 hodin – Nebejvalo v Praze vždycky jenom blaze
(staropražské historky a písničky v podání divadla Verva) – KC Vlna
20. října od 17 hodin – Hmyzí cirkus (divadlo souboru Cirkus Žebřík
pro děti) – KC Vlna
26. října od 19 hodin – Ďáblice v rytmu swingu
(koncert a tančírna) – sál Obecního domu Ďáblice

Oznamujeme všem přátelům a známým, že dne 25. 7. 2018
zemřela ve věku 94 let naše teta paní Vilemína Táborská.
Rodina Smažíkova, Fialova a Benešova
Oznamujeme všem přátelům a známým, že dne 1. 9. 2018
zemřela ve věku nedožitých 90 let paní Věra Dědečková.
Rodina Šulcova, Dědečkova a Nickova
Manželé Jeřábkovi děkují všem, kteří tak krásně zorganizovali naši diamantovou svatbu. Děkujeme také všem, kteří se
této oslavy zúčastnili.
Věra a Zdeněk Jeřábkovi
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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.
Říjen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 20–22, čtvrtek 13.30–
15.30, 20–22, neděle 14–16 hodin. Pátek 5. 10. 20–22 Noc vědců.
Pondělí 29. a úterý 30. 10. podzimní prázdniny 10–12, 13.30–15.30.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
17. 9. Ing. Václav Přibáň: Podzimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
15. 10. Ing. Karel Dohnal: Letecká expedice nad Velkou Británií.
22. 10. Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: O věcech neobyčejně obyčejných I.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí
od 18.30 hodin:
3., 10. a 24. 9. Hledání harmonie světa, Nepolapitelný čas.
1., 8. a 29. 10. Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Září: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, pondělí 3., 10. a 24. 20–21, středa,
čtvrtek 20–22, neděle 14–16 hodin za jasného počasí! Přístupné bez
objednání.
Říjen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, pondělí 1., 8. a 29. 20-21, středa,
čtvrtek 20–22, neděle 14–16 hodin za jasného počasí! Pátek 5. 10.
20–22 Noc vědců. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce).
Venuše – za dobrých podmínek (září).
Noční obloha: Měsíc – od 13. do 26. 9., nejlépe okolo 17. 9.; od 14. do
27. 10., nejlépe okolo 16. 10. Mars, Uran – po celý říjen. Saturn – celé
září, počátkem října. Neptun – po oba měsíce za dobrých podmínek.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po oba měsíce. Hvězdokupy,
mlhoviny, galaxie – za bezměsíčných večerů po oba měsíce.
POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 16. 9. v 10.15 – Měsíc u krejčího.
Neděle 21. 10. v 10.15 – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Za jasného počasí 11–12 pozorování Slunce, příp. Venuše.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Pondělí 29., úterý 30. 10. otevírací doba 10–12,13.30–15.30,20–22.
10.15 hodin O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka 3+)
14.15 hodin Sluneční soustava (10+).
Za jasného počasí (dop. a odp.) doplněno pozorováním Slunce.

autor Augustin Herman

12. září od 19 hodin – Náměstí Ďáblice 1998–2004
(filmový klub) – sál nového Obecního domu Ďáblice

Projekt

DEN
PONDĚLÍ
ÚTERÝ

ČAS
KURZ
17:30 - 19:30 hodin Komunitní divadlo - zkoušky

9:00 - 10:30 hodin
10:30 - 12:00 hodin
13:45 - 14:45 hodin
STŘEDA
13:30 - 15:00 hodin
16:00 - 18:00 hodin
17:00 - 18:00 hodin
ČTVRTEK 14:00 - 18:00 hodin

Počítačová gramotnost pro seniory
- začátečníci
- pokročilí
Cvičení pro zdravá záda
Deskové hry
Šikovné ruce
Jóga s Táňou
Keramika

KDE V ĎÁBLICÍCH

Obecní knihovna od 18. 9.
OD Ke Kinu od 18. 9.
Kavárna KC Vlna od 5. 9.
Kavárna KC Vlna od 5. 9.
OD Ke Kinu 5. 9.
OD Ke Kinu od 23. 8.

středa

12. září

od 19 hodin

Náměstí 1998 - 2004

Projekce časosběrného dokumentu Pavla Kouteckého o nedávné historii Ďáblic v novém Obecním domě Ďáblice. Více informací o akci v tomto čísle Ďáblického zpravodaje! Vstupné - ZDARMA.
sobota

15. září

od 14 hodin

Zažít město jinak 2018 - Ďáblice staré versus nové

Slavnostní otevření nového Obecního domu a oslavy 100. výročí založení republiky.
Více informací v tomto čísle Ďáblického zpravodaje.
středa

19. září

od 17 hodin

Beseda o zdravé výživě u lidí s omezenou pohyblivostí

úterý

25. září

od 19 hodin

Pamír - komentovaná projekce fotografií
S Martinem Tumpachem.

středa

26. září

od 18 hodin

Posezení s ďáblickými cizinci - více informací o akci v tomto čísle Ďáblického zpravodaje.

neděle

7. října

od 17 hodin

Den seniorů - Slzy smíchu Stanislava Zindulky

Vynikající divadelní a filmový herec ve svém autorském pořadu. Vstupné - ZDARMA.
čtvrtek
ččt
tvr
vrtteek 18
18. října

od 19 hodin

Nebejvalo v Praze vždycky jenom blaze

Staropražské historky a písničky v podání divadla Verva. Vstupné - dobrovolné.
sobota
b t

20.
20
2
0 října

od 16 hodin

Hmyzí cirkus - divadlo pro děti

Představení pro loutky i živé herce plné hmyzího humoru odehraje soubor Cirkus Žebřík.
Vstupné - 40,-/osoba.
pátek
p
pá
átteek

26. října
26

od 19 hodin

Ďáblice v rytmu swingu
Více informací v příštím čísle.

neděle
děl

8. listopadu

od 19 hodin

La noche Flamenca

V chladném listopadovém večeru nás rozpálí noc plná žhavého flamenca! Více informací v příštím čísle.

DEN
PONDĚLÍ

ČAS

KURZ

10:15 - 11:00 Vlněníčko
18:15 - 20:15
Intimní jóga pro ženy
od 8. 10. 2018

POPIS
Veselá rytmika pro děti od 2 let v doprovodu rodičů. Kurz
vede Barbora Floriánová.

11:00 - 12:00 Polední jóga i pro maminky

Omlazující cvičení pánevního dna, jemná jóga
a meditace v pohybu s Mgr. Adélou Obermajerovou.
Pro rodiče a děti ve věku od 1 do 3 let. Děti se rozvíjejí
a poznávají svět v Montessori učebním prostředí.
Termíny: 18. a 25. 9., 9. a 23. 10.
Pod vedením Daniely Plockové a po předchozí domluvě
s možností hlídání dětí.

15:00 - 16:00 Jóga pro děti

Vede Alena Jiráňová.

16:30 - 17:30 Výtvarka pro děti

Kurz výtvarného tvoření, malování a kresby
s Monikou Píchovou pro děti 6 - 15 let.

19:00 - 20:00 Pilates s Qašou

Vede Leona Qaša Kvasnicová.

STŘEDA

19:00 - 20:00 Večerní jóga

Pro dospělé.

ČTVRTEK

17:30 - 18:30 Břišní tance

Kurz pro ženy se Zoritou Azrak.

NEDĚLE

19:00 - 20:00 Pilates s Qašou

Vede Leona Qaša Kvasnicová.

ÚTERÝ

09:00 - 10:15 Montessori ateliér

Nepochybně
Nepochybně

#NejlepšíNabídka
#NejlepšíNabídka

Využijtespeciální
speciálníletní
letnínabídku
nabídku
Využijte
zárukaRenault
Renault
5 5letletzáruka
Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Renault
Nabídka
je spotřeba
pouze informativní
a není
závaznou
nabídkou
k uzavření
smlouvy.
Smluvní
zárukaspotřeba
Renault 4,3–7,8
5 let/100
000 km
co nastane
dříve)Renault
se řídí konkrétními
podmínkami,
jsou neoddělitelnou
součástí
kupní SCENIC:
smlouvy.spotřeba
Renault
(g/km);kupní
Renault
MEGANE
Grandtour:
(l/100
km),(podle
emisetoho,
CO2 120–134
(g/km);
TALISMAN:záručními
spotřeba 3,4–7,5
(l/100které
km), emise
CO2 95–127 (g/km);
Renault
CLIO:
3,6–7,2 (l/100
km),
emise CO
2 104–127
(g/km);
Renault
MEGANE
Grandtour:
4,3–7,8
(l/100(g/km);
km), emise
CO2KADJAR:
120–134spotřeba
(g/km); Renault
TALISMAN:
spotřeba
3,4–7,5 (l/100
km),
emiseCAPTUR:
CO2 95–127
(g/km);
Renault
SCENIC:
spotřeba
CLIO:4,6–7,5
spotřeba
3,6–7,2
emise CO(g/km);
(l/100
km),(l/100
emise km),
CO2 122–136
Renault
MEGANE:
spotřeba
3,4–8,7
(l/100 spotřeba
km), emise
CO2 95–144
Renault
4,9–8,0 (l/100
km), emise
CO2 123–139
(g/km);
Renault
spotřeba
3,4–7,0
(l/100
km), emise
CO2
2 104–127
95–127
Uvedené
spotřeby paliva
a emise
COMEGANE:
metodikou
platných
právních(g/km);
předpisů
vyžadovaných
homologaci
vozidla.
pouze ilustrativní.
4,6–7,5
(l/100(g/km).
km), emise
CO2 122–136
(g/km);
Renault
spotřeba
3,4–8,7stanovenou
(l/100 km),dle
emise
CO2 95–144
Renault
KADJAR:pro
spotřeba
4,9–8,0
(l/100Vyobrazení
km), emisevozů
CO2 je
123–139
(g/km); Renault CAPTUR: spotřeba 3,4–7,0 (l/100 km), emise CO2
2 jsou změřeny
95–127
(g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.
Renault doporučuje
Renault doporučuje

AUTOAVANT DRUŽSTVO, ĎÁBLICKÁ 2, 182 00 PRAHA
Tel.: +420 286001111
www.autoavant.cz

Beseda pro těhulky a maminky dětí
v období 0-3 roky
Zdravý životní styl - beseda pro muže
Beseda pro těhulky a maminky dětí
v období 0-3 roky

13. září

10 hodin

21. září

18 hodin

7. října

10 hodin

15. října

16 hodin

Diagnostika tělesné skladby na váze Tanita

18. října

16 hodin

Beseda a workshop pro školní děti

29. října

17 hodin

Diagnostika tělesné skladby na váze Tanita

5. listopadu

15 hodin

Beseda a workshop pro seniory

15. listopadu 16 hodin
2. prosince

15 hodin

Beseda s dermatologem pro děti
(2. stupeň ZŠ)
Zdravé vánoční pečení

stravování, pohyb a odpočinek v těhotenství, kojení, příkrmy, nejedlíci, zdravý talíř,
základní živiny a pitný režim
doba stresová, pravidelnost a odpočinek, jak nastartovat metabolismus
stravování, pohyb a odpočinek v těhotenství, kojení, příkrmy, nejedlíci, zdravý talíř,
základní živiny a pitný režim
každý stroj potřebuje kvalitní palivo, výživa sportujících dětí
jak dohnat zdravý životní styl a prevence civilizačních onemocnění + vyzkoušíme
zdravé občerstvení
jaký vliv má stravování na kvalitu pleti v období dospívání a jak o ni pečovat
budeme společně vyrábět cukroví jinak a zdravě

