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Zprávy z rady městské části

Zprávy z radnice

34. jednání Rady MČ dne 5. 3. 2012
l Návrh rozpočtu MČ na rok 2012. Rada projednala a souhlasila
s návrhem rozpočtu pro rok 2012. Pověřila pana starostu ve spolupráci
s předsedou finančního výboru k předložení návrhu ke schválení zastupitelstvu na březnovém veřejném zasedání.Stejně tak rada souhlasila
s návrhem rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti MČ a s jeho předložením ke schválení zastupitelstvu na březnovém veřejném zasedání.
l Výběrové řízení na místo ředitele základní a mateřské školy
v Ďáblicích. Rada se rozhodla všemi hlasy vyhlásit dle zákona
č.472/2011 Sb. výběrové řízení na ředitele-ředitelku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 8–Ďáblice, U Parkánu 17.
Pověřila pana starostu vyzvat současnou paní ředitelku Mgr. Miladu
Bulirschovou k účasti na výběrovém řízení.
l Žádost paní Hany Hubáčkové o opravu komunikace
Na Pramenech. Rada projednala žádost a pověřila referát životního
prostředí přípravou konkrétních návrhů na požadovanou opravu. Na dalších jednáních se rada bude tímto problémem a návrhem dále zabývat.
l Žádost pionýrské skupiny Rozmarýn. Tato organizace požádala
o pronájem zadní části objektu v Osinalické ulici čp. 966 – dříve
restaurace U krále Holce. Rada po projednání schválila tento pronájem,
a to na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výše nájemného
je symbolická, 100 Kč/měsíc.
l Ukončení pronájmu sálku v Obecním domě: fotografický ateliér
paní Kolářové. Rada projednala žádost o ukončení pronájmu dle nájemní
smlouvy a s žádostí souhlasila.

35. jednání Rady MČ dne 12. 3. 2012
l Rada všemi hlasy přijala usnesení k výběrovému řízení na
ředitele-ředitelku Základní a mateřské školy U Parkánu 17,
Praha 8 – Ďáblice. • Schválila pro konkurzní řízení požadavky podle
zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. • Uložila starostovi a tajemníkovi
zaslat žádosti o jmenování člena konkurzní komise pro výběr řediteleředitelky příspěvkové organizace všem zákonem resp. vyhláškou stanoveným organizacím. • Jmenuje konkurzní komisi konkurzního řízení na
funkci ředitele-ředitelky PO v souladu s vyhl. 54/2005 Sb. MŠMT, o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích. • Rada dále odsouhlasila harmonogram konkursního řízení: do 30. 4. 2012 – příjem
přihlášek uchazečů, 14.–18. 5. 2012 – konání konkurzního řízení,
do 31. 5. 2012 – ukončení konkurzního řízení. Další informace o konkurzu najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.
l Reakce Rady na odpověď Ďáblických rezidencí s.r.o. Rada projednala dopis společnosti Ďáblické rezidence s.r.o. a seznámila se s připomínkami k tomuto dopisu, které připravila advokátní kancelář. Pověřila
pana starostu odpovědí na zmíněný dopis ve smyslu předchozího usnesení, kde rada trvá na svém stanovisku a po zvážení dostupných informací, po posouzení přínosů a negativních dopadů, nemůže do vyřešení
sporných otázek dát kladné vyjádření k žádosti, neboť její povinností je
hájit přednostně veřejný zájem. V této souvislosti požádá zástupkyně
starosty o předložení stanovisek přímo všechny organizace, které byly
povinné vydat svá stanoviska k přípravě územního řízení (tyto nám
ze strany Ďáblických rezidencí nebyly poskytnuty).
l Příprava programu veřejného zasedání zastupitelstva. Rada
zařadila do programu nastávajícího veřejného zasedání zastupitelstva tři
body, a to návrh rozpočtu pro rok 2012, výsledky inventarizace za rok
2011 a volbu nové členky zastupitelstva, kterou se stala paní Markéta
Stránská.

l Žádost o vydání souhlasu s umístěním sídla firmy a uzavření
nájemní smlouvy MUDr. Romany Benešové – dětské lékařky
v Ďáblicích. Rada souhlasila se žádostí a vzhledem k podstatné změně
nájemní smlouvy byl vyvěšen na úřední desce záměr o pronájmu prostor.
l Povolení stánkového prodeje na akci Čarodějnice dne
30. 4. 2012. Rada projednala žádost pana Václava Růžičky o povolení
stánkového prodeje na uvedené akci a souhlasila s prodejem čarodějnických pomůcek a cukrovinek atp.
l Žádost paní Šárky Musilové o přidělení obecního bytu.
Na základě šetření a doporučení provedeného sociální komisí rada
vybrala a schválila přidělení uvolněného obecního bytu v Ďáblické ulici
čp. 339 paní Šárce Musilové.
l Vlhkost zdiva v základní škole. Ing. Tomáš Dvořák informoval radu
o průběhu kamerového průzkumu, při kterém bylo zjištěno narušení
kanalizace cca 2 metry před budovou školy a trvalý průtok vody splaškovou ležatou kanalizací. V pondělí 19. 3. 2012 proběhne další kamerová
zkouška.
l Další informace z jednání rady naší městské části naleznete na
www.dablice.cz – rubrika Zápisy z jednání RMČ.

Pro Ďáblický zpravodaj vybrali a zpracovali
Taťjana Dohnalová a Miloš Růžička

Generální úklid v Ďáblicích
Vážení spoluobčané, pro letošní jaro jsme zajistili úklid silnic po zimním
období v termínech od 16. 4. do 20. 4. 2012 v době od 7 do 15 hodin.
Úklid bude probíhat po blocích:
BLOK č. 1 dne 16. 4. 2012
ulice: U Chaloupek, Chřibská, Legionářů, Byškovická, Lobečská, Mšenská,
Kokořínská, Hořínecká, K Letňanům, K Lomu, Srpnová, Červencová,
Červnová, Březnová, Prosincová, Zářijová, Sousedská
BLOK č. 2 dne 17. 4. 2012
ulice: Kokořínská (od ul. Květnová po ul. Ďáblická), Kučerové, K Náměstí,
Na Terase, Konětopská, Prácheňská, U Prefy, Hořínecká (od ul. Ďáblická
k ul. U Prefy), Osinalická, Ke Kinu (od ul. Květnová), Mannerova
(od ul. Kučerové po ul. U Prefy), K Náměstí (od ul. Květnová)
BLOK č. 3 dne 18. 4. 2012
ulice: Květnová (od ul. Šenovská po ul. Pod Prodejnou), Na Kopci
(od ul. Šenovská po ul. Květnová), Statková, Myslivecká, Ptáčnická,
Brigádnická, Čenkovská, Sadařská, Včelařská, Koníčkovo náměstí,
Pod Prodejnou, U spojů (k ul. Sadařská)
BLOK č. 4 dne 19. 4. 2012
ulice: Zákupská (od ul. U Spojů k ul. U Hájovny), Poděbradova
(od ul. Markvartická k ul. Zákupská) U Hájovny (od ul. Buližníkova
k ul. Zákupská), Sklanická, Buližníkova, Liběchovská, Markvartická,
Nelahozeveská, Dražetická, Humenecká, Županická, Borotická,
Vojkovická, Na Štamberku
BLOK č. 5 dne 20. 4. 2012
ulice: Říjnová (od ul. Sadařská), Poděbradova (od ul. Zákupská),
U Hájovny (od ul. Buližníkova), Na Znělci, Květnová (od ul. Pod Prodejnou), Kučerové (od ul. K Náměstí), Kostelecká – chodník na přemostění
R8, Řepná, Na Blatech
O chystaném generálním úklidu Ďáblic budou občané včas informováni,
a to na internetových stránkách MČ Praha–Ďáblice,
informací v informačních nástěnkách, kde byl umístěn
seznam ulic s mapou Ďáblic, úklidu a hlášením v místním
rozhlase.
Zdeňka Fišmistrová, zástupce starosty
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Hlavní jednání bylo svoláno na 21. 3. 2012, před 22. hodinou bylo přerušeno a pokračování bylo svoláno na 27. 3. 2012 od 18 hodin, opět do
prostor základní školy U Parkánu.
Zasedání zahájil dle stanovených pravidel starosta městské části
Ing. Miloš Růžička a poté předal vedení zasedání radnímu panu
Ing. Tomáši Dvořákovi. Po dovolbě návrhové komise a odsouhlasení programu začalo samotné projednávání jednotlivých bodů schváleného programu zasedání zastupitelstva.
l V úvodu zasedání zastupitelstva byl k dispozici opět tzv. „volný mikrofon“ pro všechny obyvatele MČ, kdy mohou zcela volně vznášet své
dotazy, podněty, ale i kritiku k jednotlivým problémům v obci, které je pálí
nejvíce. V rámci volného mikrofonu vystoupili postupně paní Beranová
s poděkováním za příspěvek pro svou dceru a následně pozvala všechny
na výstavu drobného zvířectva (která se bude konat 1 týden v září 2012),
poté pan Kasal, který vznesl dotaz na oficiální stanovisko vedení MČ
Praha–Ďáblice k vyhlášení výběrového řízení na ředitele ZŠ. Tento dotaz
pak ještě rozšířila i sama paní ředitelka školy dotazem, zda důvodem
vyhlášení konkursu je nějaká zásadní nespokojenost s její prací? Odpovídal z větší části starosta p. Růžička, a v odpovědi zaznělo především: že
rada MČ, v souladu se zněním zák. č. 472/2011 Sb., se rozhodla vyhlásit
výběrové řízení (konkurz) na pozici ředitele základní školy a mateřské
školky v Ďáblicích. Uvedl, že škola je nadstandardně vybavená a důvodem
k vyhlášení konkurzu není nespokojenost s prací paní ředitelky, která ji
vede již desátý rok, ale naopak že rada vyzvala současnou paní ředitelku,
aby se konkurzu sama zúčastnila, a i tak potvrdila oprávněnost setrvání
ve funkci na období dalších 6 let. Takto by mohla odpovědět kritickým
hlasům občanů, kteří mají jiný názor na vedení a organizovaní školní
výchovy našich dětí.
Po volném mikrofonu zasedání pokračovalo přesně podle odsouhlaseného programu.
l Zastupitelstvo vzalo na vědomí odstoupení Ing. Lenky Stroblové ze
všech funkcí v zastupitelstvu a složením předepsaného slibu byla novou
zastupitelkou potvrzena paní Markéta Stránská, která také kandidovala
za volební stranu „Starostové a nezávislí“.
l Poté bylo přistoupeno k projednávání hlavního rozpočtu MČ Praha–
Ďáblice na rok 2012 a vedlejšího hospodářského rozpočtu (VHČ) pro rok
2012. Vedoucí finančního odboru ÚMČ Ing. Václav Valtr předložil před
zahájením zasedání protinávrh rozpočtu, který nebyl předem projednán
ve finančním výboru a vzhledem ke svému společenskému unavení nebyl
schopen zodpovědět zastupitelům jejich dotazy, ani neměl příslušné podklady, z nichž by mohl čerpat. Rozpočet MČ Praha–Ďáblice pro rok 2012
nebyl odsouhlasen a po přestávce bylo dohodnuto, že jednání zastupitelstva bude následně přerušeno a bude nutné jednat o rozpočtu znovu dne
27. 3. 2012 od 18 hodin.
l Dalším projednávaným bodem, který byl rychle a bez průtahů projednán a odsouhlasen byla inventarizace majetku MČ Praha–Ďáblice k datu
31. 12. 2011.
Pro zajímavost uvádím rekapitulaci určitých položek ze Zprávy hlavní
inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ:
1. Budovy
2. Pozemky
3. Stavby
4. Movitý majetek
5. Pořízení hmotných investic
6. Poskytnuté zálohy (052)
7. Pohledávky, finanční majetek
8. Korekce (oprávky) k majetku
Aktiva celkem
Pasiva celkem
Celá Zpráva je zveřejněna na www.dablice.cz

233 825 967,95 Kč
213 213 816,27 Kč
254 613 078,31 Kč
17 542 725,60 Kč
5 584 096,45 Kč
151 935,00 Kč
51 193 986,72 Kč
-151 364 440,62 Kč
624 761 165,68 Kč
624 761 165,68 Kč

K pokračování přerušeného zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Ďáblice
dne 27. 3. 2012 se dostavili všichni zastupitelé vyjma omluveného
MUDr. Martina Lukeše. Na programu jednání byly pouze dva body, a to
projednání hlavního rozpočtu MČ Praha–Ďáblice na rok 2012 a vedlejšího hospodářského rozpočtu (VHČ) pro rok 2012.
V rámci rozpravy byly více či méně uspokojivě zodpovězeny otázky ze
strany opozice, která chtěla prosadit výrazné úspory v rozpočtech, především v položkách za právní služby pro městskou část, a snížit objem
peněz pro obnovu a údržbu bytového fondu ze dvou na jeden milion
korun, a tím dosáhnout opticky vyrovnaný rozpočet pro VHČ. Vzhledem
k tomu, že opozice neměla dostatek hlasů, byl prakticky přijat předložený
návrh rozpočtu připravený radou městské části.
l Následovaly informace pana starosty a zastupitelů:
a) pan starosta informoval o odstoupení PhDr. Vladimíra Novotného
z funkce radního MČ a předložil všem zastupitelům jeho písemné vyjádření k odstoupení. Vyzval zastupitele k diskuzi, ale nikdo se nepřihlásil;
b) pan starosta podal informaci o jednání s Vysokou školou umělecko-průmyslovou ohledně prodaného pozemku VŠ, který byl jejím
vlastnictvím;
c) paní zástupkyně starosty informovala o plánovaném průběhu jarního
úklidu komunikací a chodníků městské části;
d) pan Niebauer požádal pana starostu, aby na příštím zasedání ZMČ
informoval plénum o průběhu výběrového řízení na ředitele ZŠ a MŠ.
Poté bylo zasedání ukončeno předsedajícím Ing. Tomášem Dvořákem
a zápis ze zasedání vč. příloh, tj. rozpočtů městské části, jsou vyvěšeny
na internetových stránkách www.dablice.cz.

Pro Ďáblický zpravodaj zpracoval PhDr. Vladimír Novotný.
S obsahem mého vyjádření k odstoupení z Rady MČ
je možné se seznámit na www.odsdablice.cz
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Z jednání zastupitelstva
MČ Praha–Ďáblice

Velkoobjemové kontejnery v obci
Oznamujeme občanům, že ve dnech 21.–22. dubna 2012
budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na obvyklých stanovištích:
na Koníčkově náměstí, v ulici Legionářů, v ulici Na Terase,
v ulici Květnová (v zálivu před č.p. 448), v ulici Na Blatech.
Do velkoobjemových kontejnerů lze odkládat pouze odpad, který se pro
své rozměry nedá odložit do sběrných nádob (popelnic).
V žádném případě do kontejnerů nepatří: výkopová zemina,
stavební suť, pneumatiky, lednice, autobaterie, staré televizory, monitory
a jiné nebezpečné odpady. Vyzýváme občany, aby tento odpad,
do velkoobjemových kontejnerů neukládali!
Ve dnech 26.–27. května 2012 budou mimořádně přistaveny velkoobjemové kontejnery pouze na stanovištích:
Koníčkovo náměstí a v ulici Legionářů.
Kontejnery budou přistaveny v době 9–13 hodin, v počtu dvou v sobotu
a dvou v neděli na každém stanovišti.

Kateřina Vojtová, referát životního prostředí
Upozorňujeme občany, že kontejner na bioodpad, který byl v loňském roce
trvale umístěn u skládky odpadu v Ďáblicích, není zatím na obvyklém
místě přistaven. Jedním z důvodů je skutečnost, že stál před vjezdem na
skládku a byl tak přístupný komukoliv, nejen ďáblickým občanům, pro něž
byl určen a obcí také placen. Vedení obce jedná s firmou A.S.A., s.r.o.
o možnosti umístit kontejner opět uvnitř areálu skládky. Zatím má nabídku
pronájmu místa za 5 000 Kč/1 měsíc. Do doby vyřešení tohoto problému
žádáme občany o trpělivost a pochopení. Je třeba si uvědomit, že se jedná
o zcela nadstandardní službu pro naše občany, že obec tuto povinnost
nemá, ďáblickou skládku pro ukládání tohoto odpadu využít nelze, a proto
je nutné zajistit poskytnutí služby s co nejmenšími náklady, které jsou spojené se sběrem, odvozem a likvidací bioodpadu. Připomínáme také, že
jsou i další možnosti likvidace, resp. využití bioodpadu. Využívají je všichni
ostatní spoluobčané v okolních městských částech, i mnoho ďáblických
spoluobčanů: a) kompostování, b) objednání vlastní sběrné nádoby na
bioodpad s jejím pravidelným vyvážením přímo od domu. Proto vedení
obce hledá optimální způsob, jak situaci v roce 2012 řešit.
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Quo Vadis
školo a školko?

Zprávy z Ďáblic

Konkurzní řízení na jmenování
ředitele/ředitelky ďáblické školy a školky
do pracovního poměru na nové funkční
období.
Širší souvislosti
Žijeme ve stále propojenějším světě. Říkáme mu
„globální“. Ve světě plném změn a ve stále
větší rychlosti všeho. Svět informací se živelně
rozrůstá do nepředstavitelných rozměrů. A za
těchto podmínek máme co nejšťastněji žít, pracovat, vychovávat děti atd. Je stále složitější
(a o to více důležité) pro každého z nás, a zejména pro naše děti, být schopen takovému
světu rozumět – tedy nebát se ho, umět v něm
úspěšně žít – tedy najít zdroj své síly v něm
obstát a současně rozpoznávat, ctít a dále hájit
skutečné, trvalé hodnoty přenášené z generace
na generaci.
Ač to tak mnohým z nás možná nepřipadá,
právě prostředí kvalitních mateřských a základních škol může rodičům velmi podstatným způsobem pomoci děti na život v takovém světě
připravit. To je velmi obtížný úkol, který klade
mimořádné nároky na celou organizaci i na
každého člena samostatně. Která škola, školka
se s tímto úkolem umí opravdu plně vypořádat
a nepotřebuje k „pohybu vpřed“ vnější zásahy
– motivaci?
Vztah zřizovatele a ředitele školy, školky
Je povinností každého vedení školy, školky mj.
nejen zajistit pracovní pohodu svým kolegům,
ale i neustále a moudře je motivovat, přinášet
inspiraci a být oporou nejen v obhajobě jejich
jistot, ale být jim i oporou v jejich hledání
a odvaze odkládat přežité a přinášet potřebné,
nové.
Stejně tak zřizovatel by měl plnit tuto roli vůči
vedení své organizace. A zde byl problém. Na
jedné straně byla snaha zákonem garantovat
ředitelům jistotu pro jejich práci tak, aby mohli
v klidu, mimo politické nálady ze strany zřizovatle, pracovat. Na druhé straně se tato ochrana
ukázala dlouholetou praxí jako nadměrná,
lákala ke zneužívání, k přílišnému sebeuspokojení, někdy k vědomé, ale hlavně nevědomé
(to mnohem častěji) konzervaci zaběhnutých
pracovních i znalostních návyků. Z toho plynula
pro naše školství i celou společnost řada dalších
negativních jevů. Česká republika se v rámci
Evropy a nových moderních zemí východu
i západu začala na pomyslném žebříčku kvality
propadat stále níže.
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Změna školského zákona – pravidlo
funkčního období
Z podnětu odborné veřejnosti na tento stav
zareagovala s platností od 1. 1. 2012 novela
tzv. školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.,
kterým se změnil zákon č. 561/2004 Sb), která
mj. zavádí pravidlo jmenování ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou 6 let. Po jejich

uplynutí musí (pokud má zájem setrvat) ředitel
před odborníky (!!!) obhájit jak svou dosavadní
práci, tak je nucen přijít s novými podněty
a předložit nový, aktuální plán rozvoje školy,
školky.
Školský zákon a rozhodnutí rady
Stejně jako odborná veřejnost, i zástupci zřizovatelů vnímají tuto legislativní úpravu jako
velmi užitečnou. Stejného názoru je i rada naší
městské části, která po velké diskusi rozhodla
všemi hlasy vyhlásit konkurz na místo ředitele
v naší škole, školce a vyzvat současnou paní
ředitelku k účasti (usnesení rady městské části
č. 118/12 ze dne 5. 3. 2012). Opačné rozhodnutí by znamenalo automatické potvrzení jejího
pracovního poměru na dobu určitou, tedy celkem na 16 let (paní ředitelka pracuje pro naší
školu, školku ve své funkci již téměř 10 let).
Ostatně pravidelná obhajoba, i případná
výměna či rotace pracovníků na řídících funkcích je již dlouho zcela běžná v komerčních,
vědeckých, výzkumných i ostatních neziskových
organizacích. Nejen v České republice.
A je ku prospěchu obou stran.
Ze zřizovací listiny
V našem případě role dvou stran plní Městská
část Praha–Ďáblice jako zřizovatel a příspěvková organizace „Základní a mateřská škola,
Praha 8–Ďáblice, U Parkánu 17“.
Uff, už jen ten krkolomný název?
Nezasloužil by si změnu?

a) jaká je aktuální reálná nabídka a jakou kvalitu je možné pro naši organizaci v oblasti řízení
a v oblasti moderního pedagogického vedení
obou složek organizace (škola, školka) zajistit,
b) aktuální stav na specifickém pražském „trhu
práce“ pedagogických pracovníků.
l Odborným pohledem zvenčí lépe porozumíme přednostem i slabinám naší organizace.
Odhalíme přehlížené resp. nevyužité další příležitosti organizace i nedostatky v naplňování
funkce zřizovatele.
Jaká úskalí mohou být s konkurzem
spojena?
l Zpolitizování ryze odborného rozhodnutí –
pokud bude rozhodnutí rady zneužito a bude
celá záležitost interpretována např. jako
„odplata“ za dřívější aktivity paní ředitelky
v komunální politice Ďáblic atp.
l Kromě pochopitelné obavy zaměstnanců že
„dostanou špatného šéfa“ vidím i projevy neznalosti či nedostatečné informovanosti (např.
o průběhu a nálezech poslední kontroly České
školní inspekce), vidím náznaky strachu
z nového, ze změn, z vyšší náročnosti při hodnocení práce vychovatelů a pedagogů.
Co mohu slíbit?
l Rada hodlá ochránit vše pozitivní, co bylo ve
škole, školce vykonáno. Odmítám zlomyslná
nařčení rady z pokusu udělat samoúčelnou, předem připravenou změnu za každou cenu „ať to
stojí, co to stojí“. Pokud nebude v průběhu
konkurzu předložen kvalitní projekt, budu

Dovolte ještě několik poznámek, přestože pouze mým
jménem, z pozice starosty
a člena rady (předpokládám,
že ostatní kolegyně a kolega
v radě by odpovídali
obdobně, ale níže uvedené
názory a formulace s nimi
nebyly konzultovány):
Co pro následujících šest let
pro naší školu, školku
hledám?
l Hledám pro obě ten nejlepší
projekt rozvoje. Prioritou je vize,
projekt a ten nejlepší ředitel/ředitelka jakého je
zřizovatel (tedy naše městská část) schopen pro
práci v Ďáblicích získat a který je schopný svůj
projekt i odpovídajícím způsobem realizovat
a rozvíjet. Takový postoj se jistě očekává od
každého zřizovatele.
l Pro úplnost dodávám, že jsem oslovil paní
ředitelku s nabídkou, že pokud předloží zajímavý
koncept dalšího rozvoje školy, školky, budu hlasovat přímo pro naplňování takového projektu
a tedy proti vyhlášení konkurzu. Plně respektuji
její rozhodnutí řešit situaci posvém, jinak, snad
i účastí v ďáblickém konkurzním řízení.
Co dobrého konkurz dále přinese?
l Konkurz umožní velmi efektivně, v krátkém
časovém úseku a za účasti předních odborníků
ověřit:

prosazovat opakování konkurzu (to není nic
výjimečného, děje se tak při různých výběrových
řízeních poměrně běžně). Máme vyhrazeno
i právo nevybrat žádného uchazeče přihlášeného do konkurzu. Jsme připraveni toto právo
v případě potřeby využít.
Garance nezávislosti komise a účasti
špičkových odborníků.
l Konkurzní komise bude složena dle vyhlášky
MŠMT č. 54/2005 Sb. ze dne 26. 1. 2005.
Osloveni byli přední pedagogičtí odborníci
a specialisté. Jmenovité složení komise bude
zveřejněno v následujících dnech na oficiálním
webu Ďáblic.
Ing. Miloš Růžička
starosta MČ Praha–Ďáblice,
foto Pavel Veselý

V komisi již více než rok pracují L. Stroblová, T. Dohnalová, M. Janek,
P. Morée a D. Andrš. V polovině roku 2011 se do práce v komisi zapojil
pan M. Tumpach. Komise se schází pravidelně jednou měsíčně a vyjadřuje
se k problémům, záměrům a projektům souvisejícím s životním prostředím a dopravou v naší městské části. Komise mimo jiné zpracovala mapu
veřejné zeleně, která má usnadnit rozhodování o údržbě a posilování

Sběr podpisů pod Petici
za rozumný silniční okruh
kolem Prahy pokračuje
Na pražském magistrátu došlo v posledních týdnech a měsících
k řadě změn k lepšímu. Bohužel, původní plán předraženého
pražského silničního okruhu, přivádějícího dálkovou nákladní
dopravu na území řady městských částí a obcí, je pražskými
radními a zastupiteli stále prosazován jako jediný možný.
5. dubna byl veřejně oznámen podpis memoranda mezi ministerstvem
dopravy a Magistrátem HMP o spolupráci v oblasti dopravní infrastruktury. Hlavním tématem má být dostavba Silničního okruhu kolem Prahy
v úsecích Ruzyně – Suchdol – Březiněves a Běchovice – D1.
Z úst pana primátora mimo jiné zaznělo: „Není možné, aby byli Pražané
dlouhodobě v pozici rukojmích, kteří trpí neúnosnou dopravní zátěží.
Návrh severozápadní varianty hejtmana Ratha, který v dopise zaslal premiéru Nečasovi, je pohádka z Černého lesa: v současné době je jediným
reálným řešením, jak ulevit Pražanům i Středočechům, dostavba Pražského okruhu v dlouhodobě připravované variantě. Pokud se peníze na
dostavbu nenajdou, hrozí Praze kolaps.“
Ing. Jaroslav Korf, zástupce petičního výboru Petice za rozumný okruh
Prahy uvádí: „V ČT dnes zaznělo, že problémem dostavby ve staré trase
jsou prý finance a také výkup pozemků. Radní pan Nosek zdůraznil, že
jiná řešení jsou z technických a časových důvodů nemožná! Nepadlo však
ani slovo o tom, že zmíněné úseky okruhu byly pro závažná pochybení
a právní vady zrušeny v Zásadách územního rozvoje Prahy a že Nejvyšší
správní soud doporučil Praze posoudit varianty okruhu. O dlouhodobém,
oprávněném a úspěšném odporu dotčených městských částí a široké
občanské veřejnosti pochopitelně také ani zmínka. Příslušná územní
rozhodnutí na trasy přes Suchdol a Běchovice byla navíc v minulosti
vydávána pod masivním politickým tlakem primátora P. Béma.
Přesto byla ministerstvem pro místní rozvoj pro vážné chyby opakovaně
rušena. Z jakého důvodu se i nyní trvá na zastaralé a extrémně drahé
trase? Pro koho je skutečně prospěšná? A proč se město i ministerstvo
dopravy tak houževnatě brání otevření diskuze s oponenty zastaralé
trasy? To se zatím můžeme jen domýšlet, ačkoliv nedávné kauzy na ŘSD
navozují různé úvahy. “
Iniciativa dvanácti starostů městských částí a obcí, která petici
za rozumný okruh kolem Prahy podporuje, také požaduje, aby v souvislosti s přípravami zásad územního rozvoje Prahy, Středočeského kraje
a v souvislosti s tvorbou územních plánů byla posouzena dopravní situace
hlavního města a regionu v několika variantách (mj. jedna z podmínek
projektování mezinárodních staveb financovaných z evropských prostředků), na základě technické proveditelnosti, vlivu na životní prostředí,
časové proveditelnosti, ekonomické náročnosti a provozní efektivity.
Přitom podle všech dostupných informací je 50 let stará a Prahou stále
prosazovaná trasa jižní podle jejich názoru tou nejméně vhodnou.
Ďáblice patří k těm městským částem, které již dnes trpí hlukem z intenzivní silniční dopravy. Pokud by došlo k realizaci okruhu v podobě tzv. jižní
varianty, byla by až do hlavního města, tedy k nám do Ďáblic zavedena
mj. mezinárodní kamionová doprava.

zeleně v konkrétních lokalitách. Komise se rovněž vyjadřovala k několika
stavebním projektům. K nejproblematičtějším posuzovaným záměrům
patřil projekt Ďáblických rezidencí, jehož realizaci v předložené podobě
komise jednoznačně nedoporučila. Zmíněný developerský projekt by totiž
vedl k zastavění velké rozlohy kvalitní zemědělské půdy a ohrozil by prameniště jediného ďáblického potoka. Schůzováním ztuhlá těla si členové
komise protáhli při podzimní brigádě, během níž s pomocí dalších občanů
očistili od plevele vybrané chodníky v centrální části obce. Komise uvítá
jakékoli připomínky a návrhy ďáblických občanů, které souvisejí s životním prostředím a dopravou. Své názory a nápady můžete posílat na
adresu: komisezp@dablice.cz
Dušan Andrš

Součástí iniciativy za ROZUMNÝ OKRUH je petice, pod kterou připojují
podpisy nejen obyvatelé ohrožených městských částí a obcí. Také v Ďáblicích pokračuje sběr podpisů i během dubna. Podepsaný petiční list, který
byl přílohou únorového čísla Ďáblického zpravodaje, je stále možné
odevzdávat mimo jiné v obecní knihovně, v prodejně tabáku v ulici Kokořínské, v Obecním domě či na úřadu naší městské části. Petice, podpisové
archy a podrobné informace k historii i současné problematice silničního
okruhu kolem Prahy naleznete na adrese: www.rozumnyokruh.cz.
Pro větší srozumitelnost tohoto článku přikládám základní požadavky
jak starostů, tak petice:
POŽADUJEME OKRUH
l který povede skutečně okolo Prahy a bude v dostatečném odstupu
od obytné zástavby měst i obcí,
l který bude splňovat předpisy pro evropskou dálniční sít a bude
proto podpořen dotacemi EU,
l který bude bezpečný = nebude se na něm mísit tranzitní
a vnitroměstská doprava (včetně MHD),
l který nebude tvořit nová úzká hrdla a nebezpečné průpletové úseky,
l který bude šetrný k lidem a k jejich životnímu prostředí.

Zprávy z Ďáblic

Letmé ohlédnutí za činností
komise životního prostředí
a dopravy

PODPORUJEME TAKOVOU TRASU
l která nepřipustí tranzitní dopravu uvnitř Prahy a propojí dálnice
a rychlostní komunikace: R7, D8, 9/I, R10, D11, 12/I, 2/I a D1 mimo hustě
obytně zastavěná území,
l která odvede tranzitní dopravu z okresních silnic procházejících
přes desítky středočeských obcí a umožní propojení středočeských měst,
l která uspoří státu přes 10 miliard Kč, protože Regionální trasa,
resp. i trasa navržená v ZÚR Středočeského kraje, potřebuje méně tunelů
a mostů než trasa vedená zástavbou Prahy a pozemky mimo hlavní
město jsou levnější.
ŽÁDÁME navržené varianty poctivě odborně prověřit z hlediska
dopravního, ekologického, územního a z hlediska ekonomické únosnosti.

Karolina Kovtun, členka petičního výboru za Ďáblice

Příspěvek na odvoz
komunálního odpadu
Sdělujeme občanům MČ Praha–Ďáblice, kteří platili poplatek za odvoz
komunálního odpadu za 2. pololetí roku 2011 složenkou, že od
1. 3. 2012 do 30. 4. 2012 mohou uplatnit nárok na příspěvek
v pokladně Úřadu městské části. Ke dni 1. 5. 2012 nárok na poskytnutí
příspěvku propadá.
Příspěvek bude vyplacen po předložení dokladů o úhradě poplatku
za první i druhé pololetí roku 2011 a občanského průkazu k ověření
trvalého pobytu. Výplata bude zajišťována v úředních dnech v pondělí
a ve středu.
Občanům v bytových domech bude příspěvek poskytnut v rámci
vyúčtování služeb za příslušné období prostřednictvím vlastníka domu
nebo pověřeného správce, který nárok uplatní rovněž předložením
příslušných dokladů.
Václav Valtr, finanční odbor ÚMČ
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Konec TULEŇŮ v Ďáblicích

jarní výstava opuštěných koček

Dlouho jsem přemýšlela, jak pojmout tento malý článek – oznámení
o ukončení naší mini-školky. K poslednímu květnu to bude osm měsíců,
kdy jste nejmenší děti z Tuleňů mohli zahlédnout na hřišti školky, na procházce po Ďáblicích, jak se mnohé poprvé snažily být v kolektivu dětí bez
svojí maminky.
Dnešní doba je hodně rychlá – co znamená časové období osmi měsíců
v našem životě? Mnozí řeknou, že není o čem mluvit. Jiní se zastaví
a vzpomenou si na některou z částí svého života, která jim utkvěla
v paměti. Věřím, že většina z nás se shodne na tom, že osm měsíců
v životě malého dítěte je doba dosti dlouhá. Podstatné je, čím ji zaplníte.
Když si vzpomenu na první chvíle dětí v mini-školce, na vycházky, kdy nám
pomáhaly barevné kroužky, neb se nikdo nechtěl držet za ruce, na chvíle,
kdy byl problém strefit se lžičkou do pusy, či poprosit kamaráda o hračku,
kdy být bez maminky bylo hodně těžké, stejně jako utěšovat dítě se slzičkami na tváři. A teď vidím děti, které ušly pěkný kus cesty. Už vědí, co znamená být malý kamarád, že bez maminky nějaký čas sám zvládnu (vím, že
se pro mne vrátí), že rozdělit se je prima a být spolu je mnohdy víc než být
sám! Z mého pohledu stálo i těch osm měsíců za to, děti i my tety učitelky
jsme získaly zkušenost a prožitek, který nás posunul dál.
Chceme tímto poděkovat všem, kteří nám chvíle v mini-školce umožnili,
kteří nám dali najevo svou podporu (třeba úsměvem, půjčením sportovního vybavení, nebo jen nabídkou pomoci) a samozřejmě rodičům, že
nám svoje děti svěřili.
Monika P. a Petra P.

V neděli 22. dubna 2012 se koná v prostorách Chvalské tvrze
(Praha 9, Horní Počernice) v pořadí již 14. VÝSTAVA PRO KOČKU
– jarní umisťovací výstava opuštěných koček. Cílem akce je
najít domov kočkám z útulků a získat krmení pro ty, které si
noví majitelé neodnesou. Vstupenkou na výstavu je konzerva
krmení pro kočky, kterou je možné koupit i na místě.

Schůze Rady rodičů MŠ
V pondělí 26. března 2012 se opět konala schůze Rady rodičů MŠ.
Projednávala se nejrůznější témata – například zápis do MŠ, testy
zralosti u předškoláků, výlet na konci školního roku, sportovní odpoledne
pro rodiče a děti aj. Nejživější debata se týkala stravování v MŠ. Novinkou
je možnost zasílání informací o dění ve třídě prostřednictvím emailu.
Pokud se chcete dozvědět více, na webových stránkách MŠ
(www.skoladablice.cz) naleznete v nejbližších dnech přesný
zápis schůze.
Simona Dvořáková

Kompenzační příspěvky
za provoz skládky v roce 2012
V letošním roce bude na základě usnesení zastupitelstva MČ Ďáblice
vyplácen kompenzační příspěvek za provoz skládky výhradně přímým
zákonným zástupcům dítěte. Kompenzační příspěvek již nebude
poskytován prostřednictvím Základní školy U Parkánu dětem účastnícím
se školy v přírodě. Za všechny děti, které budou uplatňovat svůj nárok na
příspěvek, podají patřičnou žádost jejich zákonní zástupci. Formulář
žádosti bude v průběhu roku několikrát otištěn v Ďáblickém zpravodaji,
případně bude k dispozici na úřadu městské části. V loňském roce byl
příspěvek poskytnut celkem 616 dětem, peníze putovaly bezhotovostně
ve 408 případech, 5 příspěvků bylo vyzvednuto na úřadě v hotovosti
a zbytek (203 příspěvků – 33%) byl proplacen prostřednictvím
Základní školy U Parkánu.
Tomáš Dvořák, radní

Jaro je tu!
Přivítejte jej s námi v lese!
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Výstava pro kočku –

aneb mini-školka končí k poslednímu dni měsíce května

Na sobotu 14. dubna od 10 do 12 hodin jsme pro vás v Ďáblickém
háji připravili jarní bojovku se zajímavými disciplínami – můžete si
vyzkoušet svou zručnost například při zatloukání hřebíků nebo řezání
pilou. Nebo své znalosti při poznávání stop lesní zvěře.
Začátek bojovky je na horním hřišti na Květnové ulici.
Těšíme se na malé i velké!
Kulturní a školská komise

Co na vás na výstavě čeká?
V Chvalské tvrzi bude k vidění zhruba stovka koček a koťat, která se
těší na nový domov. Většinou se jedná o bytové mazlíčky, mezi vystavenými zvířaty se ale najdou i kočky vhodné k domku se zahradou. Seznámit se budete moci s kočičími dorostenci, kteří potěší vaše dítě,
i rozšafnými staršími kočkami, které snadno zapadnou do poklidného
života většiny rodin.
Všechny vystavované
kočky jsou vakcinované
a v dobrém zdravotním
stavu, který ještě na místě
prověří veterinář. U zvířat
starších osmi měsíců je
samozřejmostí kastrace.
Kočky, jež na výstavě uvidíte, momentálně žijí
v některém z deseti soukromých útulků, převážně
v Praze a okolí. Právě pro tato zařízení jsou určeny konzervy, které se získají ze vstupného. Umožní nakrmit další kočky a koťata, dokud se i pro ně
nenajdou vhodné domovy.
Pro děti je přichystán tradiční výtvarný program. Navíc děti, které
přinesou na výstavu vlastnoručně namalovaný obrázek kočky
(čtvrtka velikosti A4), mají vstup zdarma!
Proč umisťovací výstava?
Důvody, proč umisťovací výstavy pořádáme, se dají shrnout do tří bodů:
l zájemci o adopci zvířete oceňují, že si mohou svého budoucího domácího mazlíka vybrat z více než
stovky koček různého vzhledu
i povahy,
l výstava je příležitostí najít
dobrý domov pro zvířata
z lokalit, kde je o kočky
minimální zájem,
l krmení, které se vybere na
“vstupenkách” a od sponzorů, zásadním způsobem
pomáhá soukromým útulkům
uživit jejich svěřence.
Výstavy pro kočku pořádáme již devátým rokem. Akce jsou úspěšné jak
z hlediska návštěvnosti, tak počtem umístěných zvířat.
Akce se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9–Horní Počernice),
22. dubna 2012 od 10 do 17 hodin. Tvrz se nachází jednu zastávku autobusem od konečné metra B Černý Most. Použít můžete autobus číslo
223, 261, 273, 296, 304 a 353 (zastávka Chvaly).
Další informace o chystané výstavě
vám rádi poskytneme na emailu
vystava@kocky-online.cz
nebo na telefonu 603 705 072.
Podrobnosti o výstavě najdete i na
www.kocky-online.cz/akce,
kde si také můžete vybrat si kočičího
společníka „on-line“ z databáze
veterinárně ošetřených zvířat
z celé republiky.

Zuzana Fenclová

Ve čtvrtek 19. dubna od 17.00 hodin se
v klubu v suterénu Obecního domu uskuteční
přednáška sociální pracovnice Mgr. Štěpánky
Kozlerové nazvaná Co přináší sociální
reforma 2012 seniorům?
Společně si zodpovíme následující otázky:
Jaké významné změny přináší sociální reforma
seniorům – co zůstává stejné, co zaniká, co je
nové. – Jak se lze vyznat v novém systému
sociálních služeb, který se změnil v důsledku
sociální reformy 2012. Sociální pracovnice bude
samozřejmě odpovídat i na vaše dotazy.

Jarní výlet seniorů
Chcete vidět, jak se po znárodnění upravoval
zámek na dětský domov, rozluštit, co znamená
tajemná značka TTD na obalech cukru, nebo si
procvičit hlavu při bloudění v zahradních labyrintech u romantického zámku? Přihlašte se na
jarní výlet seniorů, který nás 31. května zavede
na zámek Stránov (Jizerní Vtelno), do cukrovaru
v Dobrovici a zámek Loučeň.
Přihlásit se a zaplatit nevratnou zálohu na výlet
50 Kč můžete od 16. dubna v Obecní
knihovně, Osinalická 30. Podrobnější informace o výletu přineseme v příštím Zpravodaji.

Vítáme nově
narozené děti
Vyzýváme všechny rodiče dětí, které se narodily
v loňském a letošním roce, a chtěli by se zúčastnit slavnostního přivítání nových občánků
Ďáblic, aby své děti přihlašovali na e-mailové
adrese: socialni.komise@dablice.cz nebo
osobně v Obecní knihovně, Osinalická 30.
Do přihlášky uveďte jméno dítěte, rodné číslo,
adresu trvalého bydliště dítěte a kontakt na
rodiče. Podmínkou přihlášení je trvalé bydliště
dítěte na území Ďáblic. Termín slavnostního
odpoledne upřesníme podle počtu přihlášených
dětí. Těšíme se na setkání s vámi.
Barbara Tranová

Zveme
malé i velké diváky
na pohádku Bajaja
v podání
potulného divadla
Teátr Víti Marčíka
Burza rostlin
a semen 12. května
v Obecním domě
Pokud patříte mezi pěstitele, zahrádkáře, nebo
se věnujete pokojovým květinám, zkrátka jste
milovníky říše rostlin, tak je tato akce určena
právě vám. Připravili jsme pro vás setkání, na
kterém si budeme moci vzájemně bezúplatně
vyměnit přebývající sazeničky různých druhů
zeleniny, letniček, sazenice či odkopky trvalek,
okrasných trav, případně méně vzrůstných
keříků. Předmětem výměny mohou být i řízky
rostlin či v květináči vysazené pokojovky. Pokud
máte nějaká přebývající (klíčivá, to znamená ne
moc stará) semena druhů produkčních, ale
i okrasných rostlin, můžete je vzít s sebou také.
Burza proběhne v prostorách Obecního domu
(ul. Ke Kinu) v sobotu 12. 5. 2012 od 10 do
12 hodin. Přednost při získávání nových rostlinek či semen budou mít samozřejmě ti, kteří
přinesou k výměně své vlastní rostliny. A proč se
na vás obracíme již nyní? Proto, abyste se na
tuto akci mohli případně připravit a zasít o něco
málo víc.
Na všechny, kteří si rádi vylepší jídelníček svými
vlastními výpěstky či zkrášlí svůj domov a jeho
okolí rostlinami, se moc těšíme. Případné dotazy
zašlete na komisezp@dablice.cz

Představení jednoho „komedianta a klauna”
a jeho pěti loutek nenechá nikoho chladným.
„Všechny inscenace Víti Marčíka jsou zážitkem,
i když je vidíte třeba po desáté, a lze je doporučit bez ohledu na věk, neboť jde o výsostný
kumšt, o silné, obrazné divadlo.”
z recenze Vladimíra Zajíce na www.teatr.cz
Představení se koná v pátek 20. dubna
v 16 hodin v sále ďáblické školy,
U Parkánu 17. Vstupné 30 Kč.

Kulturní a školská komise
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Pozvání do Klubu

Za komisi životního prostředí
a dopravy Lenka Stroblová

Nevěřící Tomáš

Caravaggio, 1602–3, Sanssouci, Postupim

Slovní spojení nevěřící Tomáš je běžné vyjádření
o někom, kdo nevěří určité události, vyprávění
nebo faktu. Je jím myšlen člověk, který se musí
na vlastní oči přesvědčit. Tento výraz známe na
základě vyprávění v Janově evangeliu (20. kap.)
o vzkříšeném Ježíši, který přišel mezi své učedníky první den po sobotě a promluvil k nim:
„Pokoj vám“. Ukázal jim ruce a bok, kde ještě
byly patrné rány po jeho ukřižování. Učedník
Tomáš, zvaný Didymos (Dvojče), s nimi v tuto
chvíli nebyl a když mu učedníci vyprávěli o tom,
co se stalo, řekl: „Dokud neuvidím na jeho
rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do
nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku,
neuvěřím.“
Když se Ježíš podruhé objevil v kruhu učedníků,
vyzval Tomáše, aby se dotkl jeho ran na rukou

Život bez víry není životem. Víra je
uvědomování si smyslu lidského života.
Lev N. Tolstoj
Jedním z nejpřesvědčivějších projevů
té bláznivé víry je rozumný život.
Pavel Kosorin

a v boku se slovy: „Nepochybuj a věř. Že jsi mě
viděl, věříš. Blahoslavení jsou však ti, kteří neviděli, a uvěřili.“
Ne všechny skutečnosti, se kterými se v životě
setkáme, si můžeme racionálně zdůvodnit.
Určité věci nás přesahují, nenajdeme pro ně
vysvětlení, přesto náš život určují, dávají mu
smysl a směr.

Síla nebo slabost naší víry spočívá
spíš v naší odvaze než v našem intelektu.
Luc de Clapiers de Vauvenargues.
Renata Wesleyová, farářka
Náboženská obec
Církve československé
husitské v Praze–Ďáblicích
Ďáblická ul. 80/75
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Součástí programu je také tvoření pro maminky,
do kterého se často zapojí i starší děti, takže si
každý pátek odnášíme domů vlastnoručně vyrobenou drobnost. Během svačinky i vyrábění je
také dost prostoru na sdílení zkušeností s péčí
o děti, zdravých receptů i na obyčejné popovídání. Koncepce mateřského centra je inspirována waldorfskou pedagogikou Rudolfa
Steinera: volná hra podněcuje u dětí tvůrčí fantazii; společná svačinka uspokojuje silnou
potřebu sounáležitosti; pomocí hlubokého
zážitku z pohádek, přírody a říkadel má dítě
možnost prožít sebe sama v kulturních i přírodních souvislostech. To vše přispívá k vyváženému rozvoji dítěte předškolního věku
s důrazem na oblast citovou i morální.
Sdružení Našim dětem, o.s. zajišťuje nejen
mateřské centrum, ale nabízí i další aktivity,
především roční slavnosti, které dětem v přijatelné formě zprostředkovávají pravidelný rytmus
celého roku. Pevný životní rytmus je základem
pro vnitřní jistotu dítěte a pomáhá od malička
budovat smysl pro pořádek.
Žil, byl jednou jeden skřítek v domečku Na
Kopečku. A ten skřítek měl ze všeho na světě
nejraději dětský smích. Pošeptal to jedné
mamince a ta svolala do domečku Na Kopečku
děti a jejich maminky, aby si tam mohly společně hrát, smát se a radovat. Nevěříte? Přijďte
se přesvědčit na vlastní oči...
Markéta Salajová

Když skřítek zacinká

Zprávy z Ďáblic

V Ďáblicích se každý pátek schází houf
dětí od kojenců po předškoláčky se
svými maminkami ke společnému dopoledni. Vítá je veselý skřítek cinkáním
svého kouzelného zvonečku. Nechybí
říkadla, hrátky, ani pohádka.

„Ve svém pojetí je klub Na Kopečku unikátní,
v té záplavě akcí okolo vytváří ucelená a ojedinělá koncepce kroužku s říkadly, společné svačinky, tvoření pro maminky a závěrečné
pohádky pro děti skvělý výchovný prvek“, říká
Magda Žáková, maminka Honzíka a Simonky,
jedna z organizátorek pravidelných setkávání.
Klub Na Kopečku pořádá každý pátek od 10
do 12:30 hodin, od září do května (v Obecním
domě v Ďáblicích, Ke Kinu 159/7) občanské
sdružení Našim dětem, o.s. Sdružení založila
Vlasta Vetešníková, spolu s tuctem dalších
maminek, před třemi roky. „Když jsem navštívila podobné mateřské centrum v Praze 6,
natolik mě to nadchlo, že jsem měla potřebu se
hned sama zapojit“, ukazuje své nadšení zakladatelka. A vyzdvihuje základní myšlenku klubu
Na Kopečku: maminky si připravují program
svépomocí, samy pro sebe a své děti. Jedná se
čistě o nekomerční aktivity. Tomu odpovídá
i příspěvek na klub ve výši 60 Kč/dopoledne pro
celou rodinu.

Možnost
bezplatného řešení
sporů s finančními
institucemi
Hlavním posláním Kanceláře finančního
arbitra, a tedy i hlavním důvodem
založení tohoto orgánu, je zajištění
rychlého, bezplatného a efektivního
vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi mimosoudní cestou.
Finanční arbitr je kompetentní
k rozhodování sporů mezi:
a) poskytovateli platebních služeb a uživateli
platebních služeb při poskytování platebních
služeb,
b) vydavateli elektronických peněz a držiteli
elektronických peněz při vydávání a zpětné
výměně elektronických peněz,
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli
při nabízení, poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru,
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d) investičními fondy, investičními společnostmi
nebo zahraničními investičními společnostmi
a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní
prostředky od veřejnosti, pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého
soudu, je příslušný též finanční arbitr.
Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc

finančního arbitra. Finanční arbitr usiluje
zejména o smírné vyřešení sporu.

Do těchto oblastí spadají veškeré spory,
které se týkají:
– převodů finančních prostředků, tj. například
spor, kdy klient zjistil, že instituce neprovedla
příkaz k úhradě nebo spor, kdy klient složil
hotovost na přepážce instituce ve prospěch
jeho účtu vedeného u téže instituce,
a následně zjistil, že výše uvedená částka byla
připsána na jeho účet až za 14 dní a spory,
které se týkají problémů spojených s platební
kartou nebo elektronickou peněženkou,
tj. například spory typu, kdy byla zneužita
platební karta v bankomatu nebo u obchodníka, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí;
– poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, například vyplývající
z neposkytnutí předsmluvních informací nebo
neposouzení schopnosti spotřebitele úvěr
splácet;
– produktů kolektivního investování, například
vyplývající z neposkytnutí informací o investici
nebo nesprávného výpočtu hodnoty
podílového listu.
Finanční arbitr vykonává svou funkci nezávisle
a nestranně. Musí se zdržet všeho, co by mohlo
budit pochybnosti o jeho nepodjatosti.
Za výkon své funkce odpovídá arbitr vládě.
Řízení před finančním arbitrem se zahajuje
na návrh navrhovatele.
Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem (http://www.finarbitr.cz/cs/formulare-ke-stazeni.html). Vzor podání je zveřejněn
na webových stránkách. Finanční arbitr rozho-

duje ve věci sporu bez zbytečného odkladu
nálezem. Ve věci rozhodne do 30 dnů ode dne
zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech
rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li vzhledem
k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může
ji finanční arbitr přiměřeně prodloužit. V nálezu,
jímž arbitr vyhovuje, byť i jen zčásti, návrhu
navrhovatele, uloží současně instituci povinnost
zaplatit sankci ve výši 10 % z částky, kterou je
instituce podle nálezu povinna zaplatit navrhovateli, nejméně však 15 000 Kč. Zaplacení
15 000 Kč uloží i v případech, kdy předmětem
sporu není peněžitá částka. Sankce je příjmem
státního rozpočtu.
Finanční arbitr je kompetentní řešit výše uvedené spory, pokud nastaly po okamžiku účinnosti zákona o finančním arbitrovi. Typickým
sporem je např. neoprávněné použití platební
karty při platbě u obchodníka nebo v bankomatu, neoprávněný převod v rámci internetového bankovnictví, neoprávněný převod
finančních prostředků z účtu.
Do kompetencí finančního arbitra naopak nepatří spory např. z oblasti pojištění, stavebního
spoření nebo spory vzniklé mimo členské státy
EU a další státy, tvořící Evropský hospodářský
prostor.
Hlavním přínosem pro klienty je rychlost rozhodování, nezpoplatněné řízení, vysoká znalost
problematiky.
Kde se dozvíte více?
Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69,
Praha 1, tel.: 257042094, www.finarbitr.cz

zpracovala Hana Macháňová

Vycházka za zimními obyvateli
Vltavy se vydařila

Novinky v obecní knihovně –
březen 2012

Frederick Forsyth publikoval také novelu Pastýř, dva svazky povídek –
Kvintet (anglicky The Veteran) a Žádné stopy – a Příběh Biafry, prvotinu
z roku 1969, jejíž český překlad vychází vůbec poprvé.

Bagshawe Tilly
Clark Mary Higgins
Cole Martina
Collins Jackie
Cornwellová Patricia
Berry Steve
Cubeca Karel
Dekker Ted
Dreyer Eileen
Harris Lee
Hilliges Ilona Maria
Chmelová Stanislava
Jansa Pavel
Kellerman Jonathan
Klaidman Stephen
Knitlová Jana
Lindsey Johanna
Lowell Elizabeth
Ludlum Robert
Lupton Rosamund
Mlynářová Marcela
Patterson James
Peters Julie
Prošková Hana
Roberts Nora
Strunecká Anna
Woodová Barbara

Příběh Biafry je reportážní příběh z válečného konfliktu v nigerijské provincii Biafra, na jejímž území se nacházejí bohaté zásoby ropy a která se
na sklonku šedesátých let minulého století pokusila získat nezávislost.
Jeho poutavé, zaujaté a podrobné vylíčení místní složité politické i sociální situace, neztratilo ani po čtyřiceti letech od prvního vydání na zajímavosti, aktuálnosti a poučnosti.
Příběh Biafry, nesoucí všechny rysy Forsythova věcného, precizního stylu,
zřetelně předznamenal autorův pozdější fenomenální úspěch na poli
politického a špionážního thrilleru.
Ivana Midlochová

Po setmění
V náručí nepřítele
Rodina
Bohyně pomsty
Vyjímečný trest
Jeffersonova šifra
Poselství v dlani
Hřbitov pátera Hanbena
Neohlížej se
Vražda na apríla
Ozvěna afrických bubnů
Potíže v ráji
Záskok za pánaboha
Záhada
Šokující diagnóza
Pátý list čtyrlístku
Dareba
Krok do neznáma
Ostermanův víkend
Sestra
Kdo nehřeší, nežije
Desáté výročí
Píseň slunečné země
Jahody se šlehačkou
Podivné hry
Doba jedová
Zlatá země

Radost našim čtenářům by mohla udělat nová kniha oblíbeného autora
Fredericka Forsytha – Příběh Biafry
Frederick Forsyth (1938) anglický spisovatel a novinář. V sedmnácti
letech utekl do Španělska, protože ho okouzlilo toreadorské řemeslo;
studoval tam na granadské univerzitě a po návratu domů se stal nejmladším pilotem Britského královského letectva. V necelých dvaceti letech se
rozhodl pro novinářskou dráhu. Jako reportér agentury Reuters pracoval
nejprve v Paříži a později se věnoval východnímu Německu a Československu. Zkušenosti, které ve zpravodajských kruzích získal, jej přivedly
k napsání knihy, jež svého autora proslavila doslova po celém světě: také
česky byl Den pro Šakala poprvé publikován již po čtyřech letech od originálního vydání v roce 1971. Následovaly romány Spis Odessa, Žoldáci,
Ďáblova alternativa, Čtvrtý protokol, Vyjednavač, Mistr klamu, Boží pěst,
Ikona, Fantom Manhattanu, Mstitel, Afghánec a Kobra. Kromě nich
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Poslední sobotu v únoru proběhla procházka, na kterou zval Ďáblický
zpravodaj ve svém únorovém čísle, na níž se zájemci mohli seznámit se
zimními opeřenými obyvateli vltavského údolí v pražské Troji. Ptáci zde
přečkávají mrazivé měsíce, během kterých většina otevřených vodních
ploch zamrzne, a pouze řeka zůstává zdrojem potravy. Vltava v Praze je
též významným zimovištěm vodních ptáků, kteří k nám přilétají z dalekého severu od Grónska přes Island, Skandinávii po sever Ruska. Během
dopolední pěší exkurze, kdy jsme procházeli podél řeky od ZOO směrem
k Podhoří až k přívozu do Podbaby, jsme pozorovali množství různých
ptačích druhů. To i přesto, že vzhledem k teplému konci února již některé
skupiny odletěly na sever. Na hladině plavaly různé druhy kachen, prolétávali zde kormoráni, labutě apod. Prohlédnout jsme si mohli i ptáky, kteří
se v Praze objevují ojediněle. Dvěma desítkám zájemců vybaveným
teplým oblečením a dalekohledy poskytl zajímavý odborný výklad RNDr.
Martin Smrček, který se ptáky profesionálně zabývá. Myslím, že nikdo ze
zúčastněných nelitoval brzkého sobotního vstávání.
Jan Havrda, foto autor

SDH Ïáblice a ŠKK
vás zvou na

ODEJNICE
R
CA
30.4. 2012
17,00
0

areál u holcu

zivá hudba
obcerstvení
loutkové divadlo pro deti
souteze
ohnostroj (21,00)
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Info z fotbalového oddílu
Sportovní činnost
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Mladší žáci odehráli od 15. ledna na našem hřišti deset
zápasů zimní žákovské ligy s týmy Satalice, King, Dolní
Počernice, Kunratice, Lipence a skončili na medailovém třetím místě.
Starší přípravka odehrála dva zimní jednodenní turnaje, kdy náš tým

do vítězného konce, ve kterém jsme tým Sparty A porazili 4:2.
V dalším zápase jsme se utkali s týmem mladší přípravky z Rovenska.
Na tomto týmu nás upoutala hlavě výšková převaha na straně soupeře,
ovšem herní převaha byla na našich kopačkách, a tak jsme poměrně
s přehledem zvítězili 4:0.
Velice bojovně jsme nastoupili k zápasu se soupeřem s dalším zvučným
jménem Teplice A. Zpočátku byla hra velice vyrovnaná, přelévala se
z jedné strany na druhou a stejně tak i skóre, ale na náš třetí gól již soupeř nedokázal odpovědět, a tak jsme nakonec zvítězili 5:2.
Hned následujícím soupeřem nám bylo „Béčko“ Teplic. Troufnu si říci, že
tento zápas jsme i k nesporné kvalitě soupeře měli naprosto pod kontrolou a zvítězili naprosto po právu 3:1.
K dalšímu soupeři jsme vzhlíželi s respektem, neboť jím byl tým Nestěmic,
na který si velice živě pamatujeme z našeho loňského působení v Meteor
lize. Oba týmy bojovaly ze všech sil a ještě čtyři minuty do konce utkání
byl stav 0:0. Poté se našim podařilo vsítit branku, ale v podstatě z protiútoku po našem drobném zaváhání bylo srovnáno na konečných 1:1.
Sparta B sehrála s naším výběrem velmi sympatické utkání plné pěkných
akcí, ale gólově vždy tahala za kratší konec. Ve chvíli, kdy se jim podařilo
vyrovnat, naši vždy přidali jednu branku a nakonec soupeře udolali 4:2.
Posledním soupeřem nám byl tým SK Slaný, který vzhledem k obsazení
turnaje skončil na posledním místě, i když kluci zcela jistě bojovali ze
všech sil. Toto utkání bylo zcela v naší režii, a tak se do hry dostali daleko

vybojoval čtvrté a třetí místo. Poslední turnaj odehrála mladší přípravka
25. března, která v konkurenci týmů Sparta A a B, Slaný, Teplice A a B,
Rovensko a Nestěmice celý turnaj vyhrála – gratulujeme.
V tomto roce se velmi úspěšně do prvních fotbalových turnajů zapojil
i tým školičky, viz samostatný příspěvek paní Sýkorové.
O víkendu 24.–25. 3. na našem hřišti začala již naplno jarní sezóna, a to
zápasem žen, které remizovaly s Horní Břízou 4:4, Muži B vyhráli 4:1 nad
Trójou. Starší žáci vyhráli vysoko 8:0 nad Lipencemi a remízou 2:2 skončil
zápas Mužů A s týmem PSK Union.

Letní kemp Veselé míče z Ďáblic
II. ročník letního kempu Veselých míčů proběhne ve dvou turnusech:
16.–20. 7. a 23.–27. 7. Letos kromě fotbalu, míčových her a tenisu nově
výuka plavání v Rehaklubu v Ďáblicích. Více o kempu najdete na stránkách www.veselemice.skdablice.eu, kde je ke stažení přihláška.

Nábor
Pro doplnění týmu Mladších žáků hledáme sportovní kluky, ročníky 2001,
2000 a 1999. V případě zájmu kontaktujte vedoucí týmu paní Mihálikovou na emailu mihalik.lenka@seznam.cz a nebo přijďte přímo na
hřiště v úterý nebo ve čtvrtek v 17 hodin.

Ďáblíkův turnaj mladší přípravky
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Den, na který jsme tolik čekali, nastal 25. března 2012. Byla to neděle
a myslím, že si jej budeme dlouho pamatovat, neboť to byl den, kdy se
nám vše vyvedlo na jedničku s hvězdičkou. Mnoho z nás sledovalo již
delší dobu předpovědi počasí s obavami o zdraví svých ratolestí, ale
i krásné slunečné počasí nás mile překvapilo až nezvyklými teplotami na
konec března. K turnaji jsme nastoupili pod vedením trenéra Michala
Kafky v kompletní sestavě vyjma nemocného Lukáše, kterého ovšem
v obraně naprosto bravurně zastoupil Filip a navíc jsme měli půjčeného ze
školičky ještě bojovného a velice šikovného Šimona.
Začátek turnaje byl stanoven na osmou hodinu ranní, což vzhledem
k posouvání času nesly nelibě zejména děti ze vzdálenějších týmů, ale pro
nás to myslím na překážku nebylo.
Prvním soupeřem nám byl tým Sparty A, který pro nás byl zpestřen působením naší Alžbětky v týmu soupeře. Hrálo se systémem na dva poločasy
po přibližně sedmi a půl minutách s výměnou stran. Naši se nezalekli
zvučnějšího jména soupeře a dotáhli naprosto s přehledem první zápas až

více i naši náhradníci. I toto závěrečné utkání jsme vyhráli 4:1 a odešli tak
z celého turnaje se vztyčenou hlavou bez jediné porážky. Navíc jsme měli
i celkové vynikající skóre 25:9. Poté již následovalo předání medailí a ocenění pro nejlepší hráče. Cenu pro nejlepšího střelce turnaje si odnesl
Šimon Němec a nejlepším hráčem našeho týmu byl vyhlášen Adam Bulíř.
Celkem si myslím, že Ďáblíkův turnaj se nadmíru povedl a doufám, že se
opět za rok zde sejdeme a pokusíme se předvést stejný výsledek, i když
po takovém úspěchu to bude velmi těžké.
Celý náš kolektiv zaslouží obrovské uznání za předvedený výkon, bojovnost a hlad po vítězství. Všichni naši borci se snažili a měli radost ze své
hry, která je bavila, a o to nám všem hlavně šlo.
Konečné pořadí:
1. SK Ďáblice
4. Sparta B
2. Teplice A
5. Sparta A
3. Nestěmice
6. Teplice B

Za mladší přípravku Martin Vlček

Fotbalová školička přivezla
do Ďáblic 1. místo z halového
turnaje KOMACUP!
V sobotu 17. března vyrazila fotbalová školička pod vedením trenéra
Dušana Sýkory na halový turnaj KOMACUP do Uhříněvsi. Malí předškoláci, kteří teprve na podzim 2011 vyzkoušeli své první fotbalové krůčky
a mají za sebou pouze jediný menší turnaj, tak zde měli projít velkou
fotbalovou zkouškou a nasbírat co nejvíce zkušeností.
Na turnaj přijelo pouze šest malých fotbalistů – Šimon Sýkora, Honza
Melišík, Honza Vlček, Kuba Kohout, Patrik Vošta a Roman Černý. Hrálo se
celkem pět zápasů systémem 4 + 1, kluci tak odběhali na hřišti celkem
60 minut s jedním střídajícím hráčem. Všichni zaslouží obrovskou
pochvalu, protože celý turnaj odehráli s obrovským nasazením.
Každým zápasem jsme prošli vítězně, bez jediného obdrženého gólu.
Celkové skóre 14:0 nám tak zajistilo absolutní vítězství a stali jsme se
vítězi celého turnaje. Protože náš tým neobdržel žádnou branku, převzali
jsme na závěr ještě ocenění pro nejlepšího brankáře turnaje! Tento titul
tak patří celému týmu, protože kluci se v brance po zápasech střídají.
Všichni jsme tak prožili nádherný sportovní den a pro čekající rodiče byly
největší odměnou rozzářené tváře kluků. Také pro trenéra i malé fotbalisty je vítězství obrovskou motivací k další práci. Kluci oslavili zlatou
medaili dětským šampusem a už se všichni těšíme na další turnaj.
Co říci na závěr? Zásluhou obětavých trenérů školičky Dušana Sýkory
a Michala Mošničky nám vzniká v Ďáblicích báječná parta kluků, kteří
mají rádi sport. Pokud máte doma malého sportovce, přiveďte ho k nám,
třeba právě on nebo ona se stanou hvězdou našeho týmu. Čeká na něj
hodný trenér, pro kterého je fotbal hlavně radost a zábava.
Více informací o fotbalové školičce najdete na našich webových
stránkách www.skdablice2006.estranky.cz.

Za fotbalovou školičku A. Sýkorová
SK Ďáblice nabízí možnost zahrát si fotbal
na hřišti s umělým povrchem
l umělý povrch třetí generace
(kryje více jak polovinu velkého fotbalového hřiště)
l osvětlení pro večerní hraní
l volné termíny i o víkendu
l šatny k dispozici
l občerstvení v rekonstruované klubovně.
Kontaktujete správce areálu na telefonu: 608 523 167,
připravíme pro vás individuální nabídku.
Rekonstruovaná klubovna SK Ďáblice Vás zve k příjemnému
posezení každý den v době od 13 do 22 hodin.
Můžete sledovat televizní přenosy z celé řady sportovních
kanálů na LCD televizoru nebo si zahrát elektronické šipky.

Tenisový oddíl TJ Ďáblice zahájil novou sezonu a zve všechny, kdo mají
rádi tenis, aby si přišli zahrát do areálu v Kokořínské ulici. Antukové
dvorce, jejichž finální povrch před lety vlastnoručně vytvářel legendární
otec „patentní vrstvy“ Jaromír Sibera (mimochodem stejná firma
o Velikonocích přichystala i kurt pro Davisův pohár proti Srbsku), lákají
ke hře už od dubna. O sobotách je pro zájemce připravena výrazná
sleva, a to v době mezi 10. a 16. hodinou (70 Kč). Termíny si lze zarezervovat osobně u správců areálu manželů Hrdličkových v Kokořínské
(přímo naproti kurtům), případně telefonicky na čísle 606 574 578.
„Rádi uvítáme i zájemce o případné členství, zvláště pak ty, kteří by
nejen s nadšením chodili hrát, ale také se účastnili klubového života.
Pořádáme sice každý rok několik turnajů, ale zájem o ně v posledních
letech mírně upadá a také nás už nebaví hrát stále se stejnými
soupeři,“ usmívá se předseda klubu Jiljí Kubec st. s dovětkem, že klub
letos nabídne novým členům zvýhodněné vstupní poplatky.
Zvlášť mezi věkem pokročilejšími hráči jsou stále oblíbenější čtyřhry
a z některých seniorů se postupně stali přímo specialisté. Servis ani
forhend už nejsou, co bývaly, zato zkušeností a taktických fines přibylo.
Přijďte se někdy odpoledne podívat, možná vás spíš než pozvánka na
papíře zaujme nadšení a hecování téhle party na některém z dvorců.
Dětem se v Ďáblicích i v této sezoně věnují trenéři školičky Lucie
Hradecké; případní zájemci se mohou obrátit přímo na trenéra
Pavla Dufka (tel.: 603 514 994).
Sluší se dodat, že ďábličtí tenisté před dvaadvaceti lety vybudovali areál
de facto svépomocí, a proto se také snaží o něj maximálně pečovat.
A nejen při jarních brigádách. Stěžují si na jediné – kolektiv by prý
potřeboval omladit. Ale kdo ví, možná se to už letos podaří...
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Přijďte si zahrát tenis

Jiljí Kubec ml.

Tělovýchovná jednota Ďáblice –
fotbalový oddíl pořádá pro holky a kluky
již II. ročník míčového kempu
se zaměřením na fotbal, tenis, míčové hry a plavání.
Kemp je určen dětem od 4 do 12 let.
Program bude probíhat ve sportovním areálu
fotbalového oddílu – Kokořínská 400/32,
Praha 8–Ďáblice, plavání v Rehaklubu
s bazénem 4 x 6 metrů.
Termín konání:

1. turnus: 16.–20. července 2012
2. turnus: 23.–27. července 2012

Kemp trvá od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin.
Svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim jsou zajištěny.
Cena kempu 2 900 Kč za dítě na týden.
O děti se bude starat odborný tým trenérů a aktivních hráčů.
Vedoucí kempu: Michal Mošnička a Jan Němec.
Kontakt: nemec@protetika.cz, mobilní tel.: 603 267 237
Další informace, přihlášku na kemp si můžete stáhnout na www.veselemice.skdablice.eu

Oficiální míče kempu

Z okolí Ďáblic

Kamenná měřičská věž
na Ládví
Ládví je nejvyšším bodem na severu Prahy (358,9 m nad mořem) a současně místem s dalekým rozhledem. Proto mohl být kopec využíván geodety k zaměřování již při tvorbě prvních velmi přesných map Čech, které
vznikaly v první polovině 19. století. Jednalo se o mapy tzv. stabilního
katastru, které navázaly na 1. a 2. vojenské mapování monarchie. Při
tvorbě map geodeti využívali síť bodů, které byly vzájemně na dohled.
Patrně už tehdy byl na Ládví vybudován geodetický bod. Z důvodu snahy
o zvýšení přesnosti měření přišel Vojenský zeměpisný ústav ve Vídni
s myšlenkou vybudovat vojenskou síť geodetických bodů (1862–1898),
která pak byla základem pro třetí vojenské mapování habsburské monarchie. Mezi základní body této sítě patřily kromě Ládví (bod byl na mapách
označen jako „DABLITZ“) například i Studený vrch a Malý Tok na Brdech,
Klínovec, Dyleň, Čerchov, Vysoký Kamýk, Melechov, Sněžka nebo Kralický
Sněžník. Po 1. světové válce bylo na území Československa již 268
základních bodů 1. řádu jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK),
na jejímž základě se sestavovaly mapy republiky, a která je dodnes po
mnohých úpravách platná. V průběhu let bylo zřejmé, že bude třeba zřídit
síť kvalitnější. Od počátku třicátých let byly zahájeny práce na astronomicko-geodetické síti (též Základní trigonometrická síť), které nepřerušila
ani 2. světová válka. V průběhu let bylo postaveno velké množství dřevěných geodetických věží. Z let 1936–1941 pochází též zděné, sobě navzájem podobné, měřické věže na Ládví, Studeném vrchu (1940), Koňském
vrchu (1941), Mezi vraty (1941) a jinde. Celkem bylo vystavěno devět
těchto zděných věží s výškou kolem 20 m. Dle letopočtu vytesaném na
kameni dochovaném uvnitř věže na Ládví, byla postavena v roce 1936.
Patřila by tak k nejstarší generaci kamenných geodetických
(měřičských) věží v Čechách.
Zajímavostí je, že tato stavba
je na rozdíl od ostatních
kulatá. Objekt v Ďáblickém
lese by už vzhledem ke kruhovému půdorysu patřil mezi
první generaci těchto staveb.
Poslední věže, již zpravidla se
sedmibokým půdorysem, byly
stavěny až v době války
a patrně při jejich výstavbě

Za středověkými malbami
i loutkovým divadlem
do Dolních Chaber
V sobotu 28. dubna 2012 se Dolní Chabry pochlubí veřejnosti
zrestaurovanými středověkými malbami kostela Stětí sv. Jana
Křtitele. Od 11 hodin zde bude sloužit bohoslužbu slova biskup
Karel Herbst, který požehná nově opravené románské fresky.
V přilehlém barokním statku je připraven program pro děti,
výstava starých fotografií i Staročeská beseda.
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Slavnostní den bude zahájen v 10 hodin vyzváněním zvonů. V 11 hodin
začne bohoslužba slova, kterou bude sloužit biskup Karel Herbst. Během
bohoslužby požehná románské malby zrestaurované v letošním roce
z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy. Od 13 hodin v kostele pohovoří
o románských malbách kunsthistorik prof. Jan Royt, o archeologii a zajímavostech stavby budou přednášet archeologové PhDr. Zdeněk Dragoun
a PhDr. Michal Tryml. Pěvecký sbor Camera Chabra završí v 16 hodin
celý program slavnostním koncertem.
S historií se od 10 do 17 hodin návštěvníci setkají také v sousedním
Knorově statku, kde bude připravena výstava s názvem „Jak se lidé
v Chabrech dříve bavili“. K vidění zde budou především staré foto-

bylo využito německých zkušeností se stavbou podobných objektů. Zeměměřičské určení staveb totiž vyžaduje maximální stabilitu a odolnost vůči
vibracím – to patrně nejlépe zajišťují právě sedmiboké stavby, resp.
objekty s lichým počtem stran. Dle jiných údajů však byla věž na Ládví
postavena až okolo roku 1940. To by potvrzovaly i bohužel nepříliš kvalitní letecké fotografie pořízené v roce 1938. Na nich je nejvyšší partie
kopce bez porostu, ale též bez zřetelné stavby. Je škoda, že v nedávné
minulosti nikoho nenapadlo tuto ďáblickou, přibližně dvacet metrů vysokou věž využít jako výhledové místo, ač kdysi byla pro širší veřejnost
krátký čas zpřístupněna. Byl z ní nádherný rozhled, a to nejen na hlavní
dominanty Prahy, ale za velmi dobré dohlednosti z ní byly vidět Brdy,
Krušné hory, České středohoří i Krkonoše. Stavba dnes patří Zeměměřičskému ústavu, který sídlí v blízkých Kobylisích.
Jan Havrda, foto autor
grafie divadelních a jiných
chaberských ochotnických
spolků, historická loutková
divadla, loutky a hračky
našich předků. K zakoupení
budou také originální loutky
broučků, skřítků a dalších
pohádkových postaviček od
předního českého loutkáře
Jakuba Balihara. Ve 14 hodin
zatančí Staročeskou besedu
taneční soubor z Oskořínku
u Nymburka. Děti v 15 hodin
potěšíme hranou pohádkou
O princezně Márince. Na
dvoře statku nebude chybět
posezení s občerstvením, hry
a soutěže pro děti, jízda na
poníkovi a další živá zvířátka.
Přijďte strávit příjemný den
i s vašimi dětmi.

Akci pořádá OS na ochranu památek
v Dolních Chabrech a Mladí ochránci přírody „ Sůvy“
www.osop-chabry.cz, http://balihar-loutky.cz

Skrytá zákoutí
internetu – chraňme
si své soukromí
„Stále chybujeme v dodržování základních
bezpečnostních pravidel“ bývá jedním
z nejčastěji citovaných závěrů studií společností, které se zabývají počítačovou
bezpečností, antiviry a potenciálními
riziky ve světě internetu. „Zodpovědné
využívání digitální techniky je základ,
který by si v dnešním online světě měl
uvědomit každý aktivní uživatel.“ A ruku
na srdce – jak jste na tom s obezřetností
při práci s internetem vy?
Jedním z paradoxů dnešní doby je skutečnost,
že minimálně v jedné oblasti lidské činnosti
předčila svými znalostmi a schopnostmi mladá
generace své rodiče. Jde o práci s internetem
a celkové využívání současné digitální techniky.
Internet a počítače se postupně staly zcela
neodmyslitelnou součástí našich životů
a mnoho z nás, především mladšího věku, si
život bez těchto výdobytků moderní doby jen
těžko dokážeme představit. Podle výsledků
nedávné studie, která byla provedena na území
Spojených států a Kanady, by výrazně vyšší procento dotazovaných obětovalo raději svou televizi, než připojení k internetu a internet
považují za tak významnou součást svých
životů, jako např. potraviny. Zvláště mladá
generace bude tento trend považovat za
naprosto přirozený, podobně, jako se internet
stal přirozenou součástí jejího života. Naši
mladí, často označovaní termínem digitální
domorodci, jsou jednoduše stále online a svět
počítačů a internetu považují za naprosto přirozenou součást svých životů. Nerozlišují mezi
světem online/internetovým a offline/reálným.
Ke škodě věci i přes to, že oba světy mají svá
specifika. Zvláště v případě sociálních sítí, např.
facebooku, které se dnes těší velké oblibě.
Přestože svět internetu je doménou mladých,
vzhledem k jeho rozšířenosti a stále rostoucímu
využívání i v domácím prostředí a veřejných
místech jej stále častěji začínají využívat
i senioři. Pro mnoho z nich se stává vhodným
komunikačním prostředkem nejen se svými známými, ale také rodinnými příslušníky. Prarodiče,
kteří využívají videochat a komunikují tak se
svými vnoučaty už nejsou žádnou výjimkou,
s postupující elektronizací státní správy lze
mnoho činností každodenního života dnes už
vyřídit z pohodlí domova. Běžným se také stalo
využívání elektronického bankovnictví, vyměňování fotografií přes různá úložiště anebo sociální sítě a všechny tyto vymoženosti tak mají

pozitivní dopad na život nás všech. Výrazně jej
zjednodušují, jsou-li využívány s vědomím
a vyvarováním se jejich potenciálních rizik.
Na rozdíl od mladých, kterým často chybí dostatek životních zkušeností z reálného světa, se
u seniorů asi netřeba obávat potenciálních
nebezpečí, pramenících z kontaktu s neznámými osobami, které mohou být např. skrytou
identitou. Nebezpečí mohou být spíše ve zneužití důvěry především prostřednictvím cílených
nabídek prodeje různého typu zboží, případně
zprostředkování různých typů obchodů anebo
převodu a legalizace finančních prostředků
(takové typy podvodů jsou známé jako tzv. liberijské dopisy).
Je několik základních pravidel, jejichž dodržováním se uživatel může potenciálním problémům
vyvarovat a vyhnout se tak pozdějším nepříjemnostem. Obecným pravidlem pro minimalizaci
manipulace a zneužití prostřednictvím jednoho
z nejpoužívanějších nástrojů internetu, elektronické pošty, je nejlépe vůbec neotvírat elektronickou poštu od neznámých odesílatelů. A když
už vám zvědavost nedá, tak rozhodně neotvírat
přílohy. Pokud jste osloveni nevyžádanou
obchodní nabídkou, nesnažte se takové zasílání
„odhlásit“ (tato možnost bývá vložena na
konec textu mailu, případně v anglicky psaných
mailech zvýrazněna slovem „unsubscribe“).
Takový dodatek má sice mailu dodat důvěru
a zdání legality, ale pokud byste skutečně volbu
zaškrtli a mail odeslali zpět, je to přesně to, co
jeho autoři chtějí. Potvrdíte jim, že vaše e-mailová adresa je platná, své maily si vybíráte
a čtete je, a můžete se tak těšit na další zásilku
nevyžádané pošty. Další oblíbenou formou podvodů jsou maily z kategorie tzv. phishingu.
Maily tohoto typu zpravidla obsahují simulované obrazovky přihlašovacích formulářů do
elektronického bankovnictví, jejichž prostřednictvím se autoři snaží získat uživatelovy přihlašovací údaje, tzn. především heslo. To jim posléze
umožní přístup k účtu uživatele a manipulaci
s ním. U takových mailů je opět nejlepší cesta je
rovnou vymazat, rozhodně nevyplňovat jakékoliv údaje. Žádný z finančních domů takovou
formu přihlášení do elektronického bankovnictví
nepodporuje.
Kromě popsaných forem nevyžádaných zpráv,
které tvoří z hlediska nevyžádané komunikace
online špičku ledovce, se mohou uživatelé
setkat v prostředí online s mnoha dalšími
potenciálně nebezpečnými projevy. Pro minimalizaci jejich dopadů existuje základní „desatero“ doporučení, jejichž dodržováním se lze
hrozícím rizikům vyhnout:
1. Chraňme své vlastní soukromí
a soukromí svých blízkých.
Na internet, především jde-li o sociální sítě,
rozhodně nepatří informace typu:
• datum narození
• adresa trvalého bydliště
• rodné číslo • čísla bankovních účtů
• čísla mobilních telefonů.
2. Buďme nedůvěřiví při komunikaci
s internetovými známými.

3. Na schůzku se známými pouze z internetu choďme pouze v doprovodu zkušenějšího.
4. Buďme obezřetní při zveřejňování
vlastních fotografií a fotografií svých
blízkých, hlavně dětí, na internetu.
5. Používejme komunikační technologie,
počítač, internet a mobilní telefon zodpovědně. Neklikejte na každý aktivní odkaz,
používejte pouze zabezpečené bezdrátové připojení, používejte pouze legální programy, provádějte pravidelné updaty, které slouží
i k odstraňování bezpečnostních děr v operačním systému nebo internetovém prohlížeči,
nepodceňujte ochranu autorských práv.
6. Internet má paměť, to, co do jeho prostředí vložíme, zatím nejde odstranit.
Buďte si dobře vědomi skutečnosti, že všechny
informace, fotografie, videa, které na internet
uložíte, v jeho prostředí zůstanou uložena
a zatím neexistuje způsob, jak je z prostředí
internetu vymazat.
7. Buďme obezřetní na aplikace z oblasti
sociálního inženýrství. V prostředí sociálních
sítí kolují různé aplikace, které nabízí mnoho
zajímavých funkcí. K jejich instalaci a používání
je ovšem potřeba učinit jednu velmi podstatnou
operaci, a to zadat některé z osobních údajů.
Ty se poté dají snadno zneužít.

Praktické informace

Ve „virtuálním světě“ dnes žije velká
část mladé a střední generace, ale
s prudkým rozmachem informačních
technologií se dotýká i dětí a seniorů.
Požádali jsme proto ďáblického občana
a člena Národního centra pro bezpečnější
internet Ing. Jiřího Palyzu o článek
na toto téma.

8. Nevěřte všemu, co se na internetu
dočtete. Na internetu lze najít mnoho užitečných informací, ale také mnoho nesmyslů.
V prostředí sociálních sítí se také šíří mnoho
podvržených či nepravdivých zpráv.
9. Buďte zdravě nedůvěřiví a nebuďte
zbrklí. Prověřte si podezřele výhodné nabídky,
za nízkými cenami se zpravidla skrývá nějaké
nemilé překvapení, např. v podobě už používaného výrobku, výrobku bez českého návodu,
záruky, nefunkčního výrobku apod.
10. Pozor na stahování podezřelých
aplikací na chytré telefony. Chytré telefony
budou do budoucna v zorném poli tvůrců škodlivého obsahu. Buďte obezřetní při stahování
aplikací, jsou mezi nimi i takové, které bez
vašeho vědomí mohou odesílat SMS zprávy na
prémiová čísla do zahraničí a tak vytahovat
peníze z vašich kapes.

Internet je skvělý nástroj, ale nezapomínejte na
ochranu vlastního soukromí. Pokud si nebudeme v jeho prostředí chránit svá osobní data,
možná budeme překvapeni, co vše si o nás
ostatní mohou přečíst. Důležitější, než hašení už
vzniklých problémů, je naučit se jim předcházet.

Jiří Palyza, www.saferinternet.cz
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Kalendárium

Hvězdárna Ďáblice

14. dubna – 10 až 12 hodin – jarní bojovka se zajímavými
disciplínami v Ďáblickém háji – start na hřišti nahoře na Květnové ulici

Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, tel.: 283 910 644
e–mail: hvězdárna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

19. dubna – 17 hodin – Co přináší sociální reforma 2012
seniorům? – významné změny v novém sociálním systému –
Obecní dům, Klub seniorů v suterénu

Program na duben a květen

20. dubna – 16 hodin – pohádka Bajaja v podání potulného divadla
Teátr Víti Marčíka – ZŠ U Parkánu
30. dubna – 17 hodin – Čarodějnice – areál U Holců
30. dubna – 21 hodin – Ohňostroj

Pozvání

12. května – 10 až 12 hodin – burza rostlin a semen – Obecní dům

Mše v ďáblické kapli

Otevírací doba
v dubnu: pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 20.30–22.30,
čtvrtek 13.30–15.30, 20.30–22.30, neděle 14–16 hodin.
v květnu: pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 2. 5. a 9. 5. 21.30–23,
čtvrtek 13.30–15.30, 21.30–23, neděle 14–16 hodin.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí
od 18.30 hodin
16. 4. Mgr. Jiří Kroulík: Půlstoletí pilotované kosmonautiky.
23. 4. Prof. Lubomír Linhart: Egypt.
14. 5. Miroslav Záveský: Ostrov Réunion – sopka v Indickém oceánu.
21. 5. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů 2011.
POŘADY (filmové večery) v pondělí od 18.30 hodin
30. 4. DEN ZEMĚ, pásmo přírodopisných filmů.
7. 5. Apollo 12, Apollo 14.
28. 5. Apollo 15, Apollo 16.

se koná jednou za čtrnáct dní
v lichou neděli a v některé svátky,
začátek mše je vždy v 10:30 hodin.
15. dubna – 2. neděle velikonoční
29. dubna – 4. neděle velikonoční
13. května – 6. neděle velikonoční
27. května – Seslání ducha svatého, Boží hod svatodušní

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
duben: pondělí 13.30–15.30, středa 20.30–22.30,
čtvrtek 13.30–15.30, 20.30–22.30, neděle 14–16 za jasného počasí.
Přístupné bez objednání.
květen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa 2. 5. a 9. 5. 21.30–23,
neděle 14–16 za jasného počasí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce, povrch se skvrnami.
Venuše za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc od 1. 4. do 5. 4., od 23. 4. do 30. 4., od 1. 5.
do 6. 5., od 24. 5. do 31. 5.
Venuše, Mars, Saturn po celý duben i květen.
Jupiter začátkem dubna.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy po celý duben i květen.
Hvězdokupy, mlhoviny za bezměsíčných večerů.
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout
si přístrojové vybavení hvězdárny a astronomickou výstavu.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve středu a ve čtvrtek 19.30–20.30 hodin (duben), ve čtvrtek
16–17 hodin (květen) mohou hvězdárnu navštívit předem objednané
skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů (záleží na počasí).
ŠKOLNÍ POŘADY
v pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek v 8.30 a 10.30 pro předem objednané školní výpravy. Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší
informace a objednávky na č. 283 910 644.

Poděkování
Děkuji tímto panu Pavlu Veselému za pomoc
s odvozem dcery do centra Paprsek.

Zdena Beranová

Pokud do konce kalendářního měsíce nedostanete
do svých schránek Ďáblický zpravodaj, napište to,
prosíme, na e-mail: zpravodaj@dablice.cz.
Zpravodaj si v takovém případě můžete vyzvednout
na radnici, v knihovně či v lékárně.
Vždy s předstihem je aktuální číslo vyvěšováno
i na webových stránkách naší městské části:
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POŘADY pro mládež ve středu od 15 hodin
16. 5. Planeta Země I, 30. 5. Planeta Země II
POHÁDKY pro nejmenší
neděle 15. 4. a 29. 4. od 10.15 hodin Měsíc u krejčího.
Neděle 13. 5. a 27. 5. od 10.15 hodin O spanilé Jitřence
a tajuplné Večernici.
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce, případně Venuše.
VSTUPNÉ
na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
40 Kč, filmové večery, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři
(od 65 let) 50 Kč.

stylová česká restaurace • tradiční česká kuchyně
pizza • těstoviny • bifteky • denní menu • vaříme pro seniory

Pizzerie
restaurace
salónek • klimatizace • wi-fi
nekuřácká část • terasa

Květnová
AKCE PIZZA
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Nabídka pro seniory
polední menu jen za 50 Kč
informace na telefonu 608 877 903

Při první pizze
žádejte slevovou
kartičku

otevírací doba:
pondělí–neděle 10:00–00:00 • denní menu 10:00–14:30 hodin
Květnová 598/48 • Praha 8–Ďáblice
telefon: 777 824 724 • e-mail: kvetnova@seznam.cz
www.lunchtime.cz/kvetnova

Koupím byt v Praze–Ďáblicích. Osobní či družstevní vlastnictví. Případný dluh,
exekuci či jiný závazek vyřeším. Platím ihned. Solidní jednání. 775 68 80 57

Nově
v salonu
Jara

Mladá rodina hledá k odkoupení domek v Ďáblicích, nebo blízkém okolí.
Tel.: 607 659 773

Ďáblická 736,
Praha 8-Ďáblice

Řádková inzerce
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W-PLAST.cz s.r.o.
U Parkánu 13/15
182 00 Praha 8 - Ďáblice
tel.: 283 910 145, 724 917 812
e-mail: info@wplast.cz
Záruka kvality!

na plastová okna

ČSN EN ISO 9001

www.wplast.cz

Zimní sleva a bonus platí při uzavření smlouvy do konce dubna 2012,
tj. vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období 2.1. - 30.4. 2012.

