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Zprávy z rady městské části

Zprávy z radnice

38. jednání Rady MČ dne 24. 4. 2012
l Vyhodnocení výběrového řízení na pojištění majetku MČ
Praha-Ďáblice. Na návrh hodnotící komise bylo RMČ rozhodnuto zrušit
výběrové řízení. Bylo přijato usnesení, v němž rada vzala na vědomí doporučení výběrové komise zrušit výběrové řízení, neboť byly zjištěny závažné
nedostatky v zadávací dokumentaci. Současně doporučila použít doručených nabídek a vyhodnocení veřejné soutěže komisí jako průzkum trhu
a na základě toho jednat o uzavření smlouvy o pojištění majetku MČ na
rok 2012. Rada pověřila starostu Miloše Růžičku, aby osobně celou záležitost převzal a okamžitě zahájil jednání o uzavření smlouvy na pojištění
majetku MČ Praha-Ďáblice tak, aby majetek byl co nejdříve zajištěn
novou smlouvou. Pan starosta následně uzavřel novou smlouvu
s ČSOB Pojišťovnou a.s.
l Stavební úpravy pavilonu C Mateřské školy Kučerové 532/26,
Praha-Ďáblice. Ing. Dvořák informoval radu o postupu procesu získání
stavebního povolení, o podání žádosti o stanovisko na Hygienickou stanici hl. m. Prahy a HZS Praha. Po získání stanovisek podá na základě plné
moci pan Ing. Dvořák žádost o vydání stavebního povolení. Pro výběr
zhotovitele bylo vyzváno pět firem k zaslání cenové nabídky na stavební
úpravy pavilonu, zakázku malého rozsahu.

zástupkyni, aby požádala o doplnění žádosti o další podklady, které měly
být její součástí. Po doplnění bude žádost předána a posouzena v komisi
životního prostředí.
l Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1123 v k.ú.
Ďáblice. Rada schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve
prospěch společnosti Telefonica Czech Republic a.s. na podzemní komunikační vedení na pozemku parc. č. 1123 v k.ú. Ďáblice za úplatu 1 000 Kč
bez DPH. Zároveň schválila zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. na plynovou přípojku na stejném pozemku za úplatu 504 Kč včetně DPH. Pověřila pana starostu
podpisem obou smluv. Rozdíl mezi uvedenými částkami a původně
domluvenou částkou úplaty se stavebníkem panem Burianem doplatí
stavebník.
l Získání dotace z Magistrátu na rekonstrukci základní školy.
Starosta Miloš Růžička informoval radu, že na základě žádosti naší městské části byla zastupitelstvem hl. m. Prahy schválena pro Ďáblice účelová
dotace 2,5 mil. Kč, a to z rezervního fondu Prahy. Finanční prostředky
budou použity na generální opravu střechy a na vybudování dvou nových
tříd školy v modrém pavilonu mateřské školky.
l „Ďáblické rezidence“ požádaly o setkání s vedením naší
městské části. Zástupci společnosti Ďáblické rezidence se obrátili na
vedení naší městské části a požádali o novou sérii jednání k projednání
nového, doplněného a prostorově redukovaného návrhu výstavby (severní
okraj obce, viz články v předchozích číslech zpravodaje). Nová vizuální
prezentace návrhu bude představena radě a členům komise výstavby
a investic dne 28. 5. 2012.
l Zpráva pana Ing. Dvořáka – odborníka v oblasti stavebních
prací. Pan Ing. Dvořák předložil radě hodinový výkaz prací vykonávaných
v oblasti odborných stavebních prací, a to za 1. čtvrtletí roku 2012. Práce
nad rámec běžných očekávaných aktivit radního byly, na základě jeho
odborných schopností, radou průběžně zadávány od začátku roku radnímu Ing. Dvořákovi, neboť je finančně mnohem výhodnější využít znalostí odborníka přímo v obci, než zadávat tyto odborné záležitosti firmám.
Vedení tak dosahuje v této oblasti výrazných úspor. Za první čtvrtletí se
jedná celkem o 33 hodin s hodinovou sazbou 450 Kč hrubého.

40. jednání Rady MČ dne 14. 5. 2012

39. jednání Rady MČ dne 3. 5. 2012
l Žádost o poskytnutí daru TJ Ďáblice – fotbalový oddíl. Rada
schválila poskytnutí zálohy na dar fotbalovému oddílu TJ Ďáblice ve výši
50%, tj. 200 000 Kč v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2012
a pověřila pana starostu podpisem darovací smlouvy.
l Žádost ZO Českého svazu chovatelů drobného zvířectva
Ďáblice o finanční výpomoc na pořádání výstavy. Rada schválila
poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč pro uvedenou organizaci
jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s pořádáním podzimní
výstavy králíků, holubů a drůbeže v Ďáblicích. Pověřila starostu podpisem
darovací smlouvy.
l Žádost o povolení uspořádání svatby v Ďáblickém háji. Naše
městská část, jako vlastník pozemku v Ďáblickém háji (areál zdraví), byla
požádána o povolení uspořádat na tomto místě svatební oslavu. Rada
pověřila zástupkyni starosty ověřením této možnosti u provozovatele
areálu a zjištěním pravidel k povolení takových aktivit. Na příštím jednání
se bude rada znovu touto nezvyklou žádostí zabývat.
l Žádost o povolení umístění kiosku s občerstvením v areálu
Ďáblického háje. Rada na základě uvedené žádosti pověřila paní

l Žádost Tanečního studia Andrea o pronájem suterénních prostor bývalého Klubu mládeže, ul. Ke Kinu 159/7, Praha-Ďáblice.
Rada schválila na svém jednání pronájem těchto prostor. Výše nájmu je
200 Kč za cvičební hodinu. Rada pověřila pana starostu podpisem
smlouvy.
l Porucha tlakové kanalizace v Řepné ulici v Ďáblicích. Jedná se
již o několikátou poruchu tlakové kanalizace v oblasti Blat, kde stále není
(již 7 let) dokončena výstavba přečerpávací stanice. Kvůli tomu není tlaková kanalizace plně funkční a doposud nedošlo k jejímu předání Pražským vodovodům a kanalizacím. Kanalizace tedy „vázne“ v majetku naší
městské části, a proto musíme zajišťovat a hlavně hradit náklady na její
opravu. V současné době probíhají intenzivní jednání, která směřují ke
konečnému dořešení tohoto problému. Zatím byla pověřena zástupkyně
starosty, aby objednala opravu kanalizace v Řepné ulici.
l Žádost o povolení uspořádání svatby v Ďáblickém háji. Paní
zástupkyně informovala radu o zjištěných skutečnostech, a na základě
těchto informací rada přijala usnesení, v němž schválila konání svatby
v areálu za podmínek: 1) složení kauce MČ Praha-Ďáblice ve výši
15 000 Kč (po skončení oslavy a předání pozemku bez zjevných závad
bude vrácena částka 10 000 Kč a zbylých 5 000 Kč bude darem pro MČ
Praha-Ďáblice); 2) zachování přístupu na uvedený pozemek i v době akce
všem dalším návštěvníkům lesa; 3) účastníci se budou řídit Lesním zákonem, neboť se jedná o lesní pozemek.
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l Organizační řád úřadu naší městské části. Paní radní Táňa
Dohnalová upozornila radu a pana tajemníka na nedostatky ve stávajícím
Organizačním řádu MČ Praha-Ďáblice. Pan tajemník dostal za úkol řád
přepracovat tak, aby mohl být předložen zastupitelstvu na veřejném zasedání v září tohoto roku.
l Nový územní plán hlavního města Prahy. Na základě informace
pana starosty, že Magistrát hl. m. Prahy a Výbor pro územní plán a rozvoj
připravil návrh do pražského zastupitelstva ke změnám v pořizování
územního plánu, byla požádána paní Dohnalová o prostudování příslušných materiálů. Informovala radu, že z návrhu výboru vyplynulo možné
ukončení projednávání již připomínkovaného návrhu konceptu územního
plánu, který by měl být nahrazen tzv. „Metropolitním územním plánem“,
který by byl pořízen v menším měřítku (byl by tedy méně konkrétní) a na
něho by navazovaly pro menší území směrné územní plány v podrobnějším měřítku. Další informace o tomto procesu mohou zájemci dohledat
na oficiálních internetových stránkách Prahy a na stránkách Útvaru
rozvoje hl. m. Prahy.
Další podrobné informace z jednání rady jsou k dispozici na webových
stránkách MČ www.dablice.cz v rubrice Zápisy z Rady za rok 2012.

Vítání nově narozených dětí
Rodiče dětí, které se narodily v roce 2011 a 2012 mají možnost přihlásit
své děti na slavnostní přivítání nových občánků Ďáblic, které se uskuteční začátkem října 2012. Přihlásit se můžete e-mailem na adrese:
socialni.komise@dablice.cz nebo telefonicky na čísle: 728 227 384.
Do přihlášky, prosíme, uveďte jméno dítěte, datum narození, adresu
trvalého bydliště dítěte a kontakt na rodiče. Podmínkou účasti
na slavnosti je trvalé bydliště dítěte na území Ďáblic.
Těšíme se na setkání s vámi.
Sociální komise při MČ Praha-Ďáblice

Zprávy z Ďáblic

Pro Ďáblický zpravodaj vybrali a zpracovali
Táňa Dohnalová a Miloš Růžička

Kontejner na bioodpad
Vážení občané, rádi bychom vás informovali, že od 2. 6. 2012
pro vás vedení MČ Praha-Ďáblice zajistila kontejner na bioodpad.
Je umístěn na veřejně přístupném místě pod bytovými domy
Šenovská 539–541, mezi ulicemi Statková a U spojů. Upozorňujeme, že
do kontejner je určen pouze pro obyvatele Ďáblic a lze do něj odkládat
pouze bioodpad (větve, posekanou trávu, listí, apod.).

Děkujeme. Kateřina Vojtová, referát životního prostředí

Oslava ďáblického náměstí
Ve čtvrtek 28. 6. 2012 od 17 hodin se bude na hřišti U Holců konat
oslava nového ďáblického náměstí. Těšte se na venkovní výstavu vývoje
projektu „Ďáblice hledají své náměstí“ a vyvíjející se plány na nové
veřejné prostranství. Čeká vás nejen živá hudba, kulturní program
a zábava, ale i jídlo a pití. To vše na místě našeho budoucího náměstí.
Nechť jeho vznik všichni řádně oslavíme!
Karolina Kovtun

Pozvání na veřejné zasedání
zastupitelstva
Rada MČ Praha-Ďáblice zve všechny občany na veřejné zasedání
zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 18. června v 18 hodin
v Základní škole U Parkánu 17. Na programu bude jako pokaždé
nejprve „volný mikrofon“, a z hlavních bodů projednání hospodaření
naší městské části za rok 2011 a seznámení s průběhem a výsledkem
výběrového řízení na novou ředitelku naší školy.

Odpoledne plné her
aneb veselý dětský den
Přívětivé počasí s občasným sluníčkem přilákalo v sobotu 2. 6. 2012 na
fotbalové hřiště SK Ďáblice spoustu dětí spolu s jejich rodiči a prarodiči.
Aby také ne – vždyť pro
ně byl nachystán
zábavný program na
celé odpoledne. Hned
na úvod byla připravena ukázka činnosti
policie ČR, poté následovaly sportovní soutěže, výtvarná dílnička
a pohádka. Každé dítko
si odneslo vysoutěženou cenu, sladkou odměnu, vlastnoruční výrobek a ovocnou taštičku
věnovanou restaurací Mc Donald’s.
K uspořádání letošního
dětského dne spojily síly
komise sportovní, školská
a kulturní i SK Ďáblice.
A jestli se povedlo,
posuďte z rozesmátých
tváří dětí.
Děkuji všem, kteří se na
přípravě pohodového
odpoledne podíleli,
a těším se na další společné setkání.

Markéta Bouzková, sportovní komise
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Ohlédnutí
za květnovou
burzou rostlin
V sobotu 12. května se v Obecním domě
uskutečnila první ďáblická burza rostlin
a semen. Smyslem burzy bylo vyměnit nebo
nabídnout rostliny či jejich části, aniž by bylo
nutné disponovat penězi. Druhým, a pro organizátory neméně důležitým, smyslem bylo
setkat se se sousedy i přespolními, kteří mají
podobné zájmy.
Tato první výměna, na kterou přišlo kolem
patnáct osob, nabídla širokou paletu rostlin
k výměně. V nabízeném sortimentu převládaly
rostliny pro venkovní použití, z nichž můžeme
jmenovat například sazeničky zeleniny – salát,
rajčata, mangold, dýně Hokaido, cukiny, tak
i sazenice okrasných venkovních květin –
z letniček měsíčky, čínské karafiáty, astry,
z trvalek denivky, nocenky a keříčky šeříků,
hortenzie, maliníky. Účastníci akce nabízeli
i interiérové květiny ze svých domovů, například kalanchoe, tlustice, lopatkovce, kaktusy
a podobně.

V průběhu akce vládla příjemná atmosféra
a všichni (věříme), co přišli, si mohli tyto
momenty hezky užít. Někdo se přišel spíše
podělit, jiní vyměnit, ale byli i tací, kteří si
nepřinesli nic, ale nakonec ani oni s prázdnou

neodcházeli. My osobně jsme chtěli získat
rostlinku oleandru a získali jsme ji. Jsme velmi
rádi za zájem, který příchozí projevili a za přátelskou atmosféru. Děkujeme za účast
a těšíme se na další setkání tohoto typu,
možná již na podzim, kdy by předmětem
výměny mohly být cibule okrasných rostlin,
odkopky trvalek, keříků i semena.
Burza byla organizována pod záštitou
Komise životního prostředí a dopravy.
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Lenka Stroblová a Rubén Monserrate

Kompost = kvalitně
zhodnocené odpady
Přírodní cyklus života je založen na fenoménu
opětovného využívání živin. Je třeba si uvědomit, že příroda neprodukuje „odpadky“, svůj
opad a zbytky rostlin sama rozloží a vzniklou
hmotu znovu využije. Například v lese se po
opadu listí vytvoří vrstva, která se vlivem počasí,
půdních organismů a hub časem rozpadne,
stejně tak samotná dřevní hmota podlehne, sice
za delší časové období, rozkladu. Vzniklý velmi
kvalitní substrát je nově a nově rostlinami
využíván. V přírodě existuje rovnováha. I my na
svých zahradách, ale i v bytech si můžeme
obdobně přírodní hodnoty uchovat a nově je
využít. Jak? – Kompostováním.
Kompost je organický materiál skládající se
z rozložených zbytků bylin (nedřevnatějících
rostlin, nikoli pouze léčivek), dřevin a biologického odpadu z kuchyně. Dá se realizovat na
zahradě, například na volné hromadě, s ohradníkem nebo v kompostéru. Kompostovacích
ohradníků může být velké množství, od těch
nejjednodušších z dřevěných latí, po proutěné
až k drátěným. Běžně jsou dnes používané
i plastové kompostéry. Kompostér si můžeme
vyrobit sami doma, nebo je dostupný v každém
větším zahradnictví nebo nákupním centru.
Kompostování v kompostéru nebo s ohradníkem má oproti volné hromadě tu výhodu, že
okraje kompostu nevysychají a rozkládající se
materiál se v něm lépe zahřívá. Ideálním místem pro umístění kompostu je rovinaté stinné
a dobře přístupné místo, ve kterém se nebude
držet spontánně voda. Kompostér by měl být na
zahradě umístěn v kontaktu s rostlou zemí,
nikoli s betonem, dlažbou či jiným inertním
materiálem. A co kromě organických odpadů
z kuchyně a zahrady můžeme kompostovat?
Například popel ze dřeva, papírové ubrousky,
vaječné skořápky, kávové sedliny apod. Do
kompostu není doporučeno přidávat materiály,
které brání tlení, dále živočišné zbytky, zbytky
jídel, pečivo. Obecně je vhodné před kompostováním velké kusy dřevin a bylin ze zahrady
naštěpkovat, nasekat nebo nadrtit, poklást je
na dno kompostéru. Vytvoří se tak hrubší
vzdušný materiál, který zajistí dobrý odtok přebytečné vody. Tyto hrubší části by měly být však
i ve vyšších vrstvách kompostu. Ostatní jemné
odpadky z kuchyně můžeme prokládat i trávou,
již vyzrálým kompostem nebo chlévským hnojem. V takto založeném a udržovaném kom-

postu dojde postupně k samovolnému zvýšení
teploty, při níž dochází ke zničení většiny semen
plevelů a zárodků chorob. Vlivem tlení se
postupně materiál rozkládá, sesedá a proto je
třeba čas od času, minimálně však 2x ročně,
kompost přeházet a promíchat, čímž se materiál
provzdušní. Tímto způsobem je zajištěn kvalitní
rozklad biologických zbytků za přístupu vzduchu, tedy bez zápachu. Pokud bychom kompost
nepřehazovali a zabraňovali přístupu vzduchu,
hrozí, že se vytvoří nežádoucí plyny, které už
zapáchat budou. V případě, že budeme ke kompostu přistupovat aktivně, budeme ho pravidelně plnit, prohazovat, vylepšovat vyzrálým
kompostem, můžeme kvalitní čerstvý substrát
získat již za 2–6 měsíců, vyzrálý kompost tak do
roka. A k čemu nám to vlastně bude? – Vrátíme
se na začátek – v přírodě je to o koloběhu, proto
i my můžeme vzniklý materiál znovu využít pro
vylepšení půdy zeleninových i okrasných záhonů,
při přesazování pokojových rostlin, pro přihnojení
trávníku, stromů a keřů atd.
A když jsem na úvod uvedla, že mohou kompostovat i obyvatelé bytových domů, musím
dodat, že v současné době existuje velmi rozmanité množství způsobů zhodnocení organických odpadů. Kromě již popsaného způsobu
kompostování na zahradě si můžeme přímo do
bytu pořídit takzvaný vermikompostér, který
funguje za pomoci žížal, nebo můžeme v rámci
bytových domů využít společného kompostu
v kompostovacích boxech. Velmi hezkou a srozumitelnou formou nám více než tento příspěvek o kompostování řekne útlá publikace Naše
BIOodpady – Dejte šanci bioodpadu!, která je
volně dostupná na úřadu městské části, a s jejíž
pomocí byl tento příspěvek zpracován.
Pokud ani
po přečtení
tohoto článku
nemáte
v plánu se
na zahradě
zaobírat kompostováním,
ale přeci jen byste pro zachování přírodních
hodnot chtěli něco udělat, tak si můžete objednat speciální popelnice na bioodpad. Tato
služba není poskytována pouze ve vegetačním
období, ale již celoročně a dle velikosti nádoby
stojí od 600 do 1 500 Kč ročně. Biopopelnice se
sváží jednou za 14 dní. Další možností do loňského roku bylo umísťování bioodpadu do
„zelených“ kontejnerů u ďáblické skládky. Této
možnosti pravděpodobně letos nebudeme moci
využít, zaběhnutý režim za dřívějších podmínek
nemůže dále fungovat. Je třeba hledat nové
cesty, a to buď kompostováním na zahradách,
placeným svozem bioodpadu či komunitním
(společným) kompostováním v rámci bytových
domů nebo i v rámci celých Ďáblic. Pokud by ke
vzniku komunitní kompostárny byla vůle
a z vaší strany poptávka, kompostárna by byla
realizovatelná.

Lenka Stroblová, Komise životního prostředí
a dopravy, komisezp@dablice.cz

Po třech letech jsme spolu s manželem v sobotu 26. května putovali ze
starých Bohnic k Vltavě. Převozník nás převezl na druhou stranu řeky
a pak už zbýval jen výstup na Sedlecké skály, kde se za zahrádkářskou
kolonií, v zahradě dobrých lidí, konala ekumenická bohoslužba za krajinu.
Nejprve mi připadalo vše stejné jako před třemi lety, stejné tváře organizátorů, přátel z občanských sdružení, zastupitelů městských částí. Modrá
obloha s bílými mráčky a zářícím sluncem, to vše jsem již jednou zažila.
Překvapilo mě však ticho, v dnešní době tak vzácný dar. Na obloze nelétala každých pět minut letadla směřující k Ruzyni a nerušila kazatele ani
další hosty při jejich promluvách. Do konce května se totiž provádí údržba
vzletové a přistávací dráhy v Ruzyni. Nad Vltavou se nesl pouze společný
zpěv účastníků bohoslužby. Uvědomila jsem si znovu, jak je v těch mís-

tech nádherná krajina, jak půvabný je pohled
dolů na Vltavu i na protější stráně Drahaňského
údolí.
Právě těmito místy by měl vést okruh okolo
Prahy, jak jej již léta bezohledně prosazují naši
politici. Je to pro mne, stejně tak jako pro mnoho
dalších obyvatel míst, jimiž by měl okruh procházet, nepřijatelné řešení. Proto podporuji veškeré
iniciativy směřující k přehodnocení tohoto nedobrého záměru, který
by zničil mnoho krásného. Proto jsme v Ďáblicích
vyzvali občany k podpisu petice
V rámci ekumenické
„Za rozumný okruh“, kterou již podepsaly tisíce
bohoslužby za krajinu
občanů nejen v Praze, ale i v jejím okolí. Petice
vystoupila i socioložka
odmítá plánovaný okruh a současně navrhuje
Jiřina Šiklová
řešení, které je nejen šetrnější vůči krajině a přírodě, ale také mnohem levnější. Jsme součástí přírody, žijeme a pohybujeme se v krajině, to však pouze po dobu omezenou léty našich životů.
Poté odejdeme a místa, na nichž jsme žili, přenecháme dalším generacím.
Prosím proto, abyste svým podpisem pod petici přispěli k zabránění zničení přírodní rezervace Drahaňské údolí, Sedlecké skály a dalších krásných
míst, která máme tak říkajíc za humny. Podporou petice „Za rozumný
okruh“ dáte rovněž najevo, že si nepřejete výstavbu velkokapacitní
mimoúrovňové křižovatky u skládky v Ďáblicích, a tím přivedení intenzivní
nákladní dopravy na území obce. To, v jakém stavu naši krajinu předáme
dětem a vnoučatům, záleží na každém z nás.

Za Občanské sdružení pro Ďáblice Táňa Dohnalová
Více informací: http://www.osprodablice.cz

Kam s ní?
Přemýšlení o trávě
v Ďáblicích...
Co v mém životě znamená tráva. Vzpomínám.
Bylo mi asi deset let, když mě moji rodiče
poprvé svěřili úkol starat se o zelené krmení pro
naše králíky. Začala jsem sekat trávu srpem.
V létě jsem pak s mojí babičkou sušila seno,
obracela a kopila ho do úhledných kupek.
Babička mě učila správně držet hrábě, aby mi
šla práce dobře od ruky a puchýř na mé ruce
vzniknul jen malý. Od dětství vím, co je to seno
a co otava. Dobrá louka kvete před senosečí
kopretinami, pryskyřníky, šťovíky, kohoutky
a zvonky. Pestrobarevnou kvetoucí louku budu
mít navždy v paměti. Vím, že dobře obhospodařovaná louka dá vysokou trávu až třikrát. Mimo

Sekáči
Každý rok to bývá stejné: přijde jaro, my –
zahrádkáři odzimováváme sekačky a podobně
jako silničáři překvapovaní pravidelně zimou
kroutíme hlavami nad rychlostí, jakou tráva
vyráží ze země. Amatéři noří nos do chytrých
knih, aby se ujistili, že zjara se má nůž sekačky
opravdu nastavit na co nejnižší polohu a pak už
vrrr, první zástřih fazony je tu, koše se plní první
letošní travou. Když se pak oko patřičně popase
na vlastních zelených metrech čtverečních,
padne nám pohled na nezcivilizované plochy za
plotem. Vraštíme čelo a zaklínáme jejich maji-

sena a otavy je průběžně sečena na čerstvé
krmení. Trávu horší kvality dávala babička s plevelem ze zeleninové zahrádky na kompost.
Životní styl člověka se za uplynulé století velmi
proměnil. Obhospodařování polí scelených do
velkých lánů stroji, užívání chemických prostředků, velkochovy dobytka, který za svůj život
nevyjde na pastvu, to vše změnilo životy nás
všech. Většina z nás ztratila těsný kontakt s přírodou. Do jaké míry je tento životní styl přirozený, dávající radost a zdraví, posuzujme každý
z nás sám. Dnes většinou žijeme ve městech.
Rozvolněná zástavba, jak se odborně popisuje
zástavba Ďáblic, kde každý dům má zahradu,
dává radost i starost o travní plochy. Králíky
skoro nikdo nechová, zelenina se pěstuje málo.
Převažují okrasné zahrady. Jak je to s půdou
a travou na našich zahrádkách? Tráva, byť nemá
bohatost druhů, přirozeně roste a roste. S rozvojem moderního způsobu života dnes řešíme,

Zprávy z okolí

Putování krajinou

co s trávou, která nám v okrasné zahradě
začala překážet. Tráva, sečená sekačkou velmi
často, je tak kraťounká, že padá mezi kořeny
porostu. Jsou rozdílné názory, zda tato tráva
mulčuje a následně hnojí, nebo způsobuje
zahnívání v kořenech. Ten, kdo seče vyšší trávu
a ukládá ji na kompost, je při dobré péči o kompost odměněn životodárným humusem, který ve
své zahradě dobře zužitkuje ke zkvalitňování
půdy a všech rostlin.
Co sdělit na závěr mého přemýšlení? Milí sousedé, začněte trávu kompostovat. Život mi přinesl zkušenost. Lidské tělo bylo vytvořeno
k pohybu. Nedostatek pohybu v přírodě přináší
zdravotní problémy všeho druhu. Stres způsobený současným životním stylem já i řada mých
přátel úspěšně kompenzujeme prací na
zahrádce. A trávu kompostujeme s radostí.

Milada Stroblová

tele, aby nás napodobil co nejdřív - přinejmenším do doby, než se ten neřád nekulturní, který
bují ve škarpách v těsném sousedství našich
zušlechtěných latifundií, stačí vysemenit. Tu dřív,
tu později nakonec vždycky někdo přišel, tu
posekal jednu stranu příkopu, tu obě. Někdy
jsme už neudrželi nervy na uzdě a startovali
vlastní motorové kosy, abychom postup nepřátelské fronty zastavili. Letos nic takového nebylo
potřeba, sekáči Pražských služeb přišli včas,
vyžnuli všechno až k plotu a posekanou trávu
vzápětí odvezli. Někdy samozřejmé věci
dokážou pořádně zahřát u srdce.

Michal Petrov, druhá strana škarpy u Šenovské

5

Zprávy z Ďáblic

Noc kostelů poprvé
v ďáblické kapli
1. června, na Den dětí, se v rámci již tradiční
akce Noc kostelů otevřela i ďáblická kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava. První ročník Noci
kostelů v Ďáblicích se vydařil a kaple přitáhla
nejen Ďábličáky, ale i návštěvníky ze sousedství
i z centra Prahy. V rámci Noci kostelů se prezentovala také ďáblická modlitebna Československé církve husitské. Po celé naší zemi pak
během této noci bylo možno navštívit
1 200 otevřených chrámů.
Večerní a noční prohlídky kostelů s doprovodným programem jsou inspirovány mladým
nápadem, který ve Vídni roku 2005 otevřel
brány, vrata a dveře kostelů, chrámů, věží
a kapliček pod názvem „Lange Nacht der
Kirchen“. Od roku 2009 se z Noci kostelů stala
již tradiční akce i v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. Je zajímavé sledovat rychlý růst
a masivní zájem návštěvníků v údajně nejateističtější zemi křesťanské Evropy.
A tak se při čtvrtém ročníku Noci kostelů
poprvé návštěvníkům otevřela i ďáblická kaple
Nejsvětější Trojice a sv. Václava. Organizátoři si
kladli za cíl otevřít kapli zejména místním obyvatelům, rozšířit povědomí o místním křesťanském společenství a přiblížit kapli i mimo rámec
již klasického kulturního místa, kde probíhají
výroční a charitativní koncerty.
Ďáblická kaple je místem, které s sebou nese
výrazné historické a umělecké poselství, slouží
však i v současnosti především duchovnímu
poslání. To se snažil reflektovat program, který
zahrnoval komentované prohlídky nejen kaple,
ale i blízkého okolí. Silná účast publika provázela půlhodinovou přednášku pátera Marka
Pučalíka, místního duchovního správce, o historii kaple, Rytířském řádu Křižovníků s červenou
hvězdou, o svaté Anežce České a dalších souvislostech k místní kapli. Prohlídky doprovázela
duchovní hudba v podání ďáblických dětských
flétnistek, které na varhany a na hoboj doplňoval Dominik Bunc. Během večera se diskutovalo

i o tématech křesťanství a víry, o historii Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, kterým místní zámeček s kaplí a statkem historicky
patřil. Došlo i na místní historii Ďáblic a diskuse
o rozvoji a současném životě v obci. Večer
završil působivý koncert klasické hudby v podání dua Musica Graziella, které nonšalantním
přednesem na kytaru a flétnu naplnilo ducha
místa pouze při svitu svíček.

Prostor pro modlitbu, rozjímání a meditaci do
ďáblické kaple patří samozřejmě také. Jeho plánované začlenění v programu Noci kostelů
narušil významně větší počet návštěvníků
během celého času. Za zmínku stojí, že i přeplněná kaple při koncertu s sebou stále nese
výraznou duchovní atmosféru.

Noc kostelů přivedla do ďáblické kaple během
pěti hodin 166 návštěvníků. Vzhledem ke kapacitě místa a způsobu prezentace organizátoři
návštěvnost chválí. Ukazuje i velmi dobrý zájem
o místo, kulturu a historii spojenou se sakrálními stavbami. Znamená ale snad i zájem
o duchovní svět, víru a křesťanství a jejich zakotvení v lidech současnosti.

Královna Ester
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Děj starozákonní knihy Ester nás uvádí do sídla
perských králů v Šúšanu, dnešního Íránu. Když
král Achašveróš, který bývá ztotožňován s vládcem Xerxem, zapudil svoji manželku Vašti
a pojal za manželku krásnou dívku Ester.
O jejím židovském původu však nevěděl. Ester
vychoval její strýc Mordokaj v duchu židovských
tradic a s vědomím sounáležitosti s jejím lidem.
Jednou se stalo, že Mardokaj náhodně odhalil
spiknutí proti králi, prostřednictvím Ester jej
varoval, a tím mu zachránil život.
Ve stejné době král Achašveroš povýšil
Hamana, jednoho ze svých dvořanů. Haman ve
své samolibosti a nadutosti žádá, aby se mu
všichni lidé klaněli, Mordokaj však odmítá
s tím, že se klanět může pouze Hospodinu.
Haman z nepřátelství proti Mordokajovi osnuje

Achašvéroš, Haman a Ester,
Rembrandt van Rijn, 1660

plán na zabití všech Židů, důvodem má být
jejich náboženská odlišnost a údajný nepřátelský politický postoj. Král tento plán posvětil,
aniž by si byl vědom, o jaký lid se jedná. Židé
v předzvěsti nastávajícího pogromu konají kající
obřady, královské slovo platilo za neodvolatelné. Královna Ester po poradě se svým poruč-

Záštitu nad Nocí kostelů v roce 2012 poprvé
převzal český premiér Petr Nečas. Mezi řadou
významných osobností politické, společenské
a kulturní scény nechyběli samozřejmě příslušníci duchovního stavu v čele s Mons. Dominikem Dukou. Ďáblická Noc kostelů probíhala
také pod záštitou starosty Miloše Růžičky.
Na závěr poděkujme těm, kteří naplnili večer
báječnou atmosférou a dovedli tak celou akci
do úspěšného a zdárného konce. Díky patří zejména ďáblickým dětem a panu učiteli Michalu
Sevrukovi za hudební doprovod, Tereze Večerkové a Michaele Waldhauserové za skvělý koncert, páteru Marku Pučalíkovi za poutavé
vyprávění a místním organizátorům za přípravu
a hladký průběh celé akce.
Pavel Šindelář

Noc kostelů
v Církvi čs. husitské
V našem sboru jsme měli příležitost se zaposlouchat do poutavého přednesu paní Aleny
Špačkové z Ďáblic, pedagožky a absolventky
DAMU, která přečetla dva úryvky z Knihy apokryfů Karla Čapka: zamyšlení císaře Diokleciána
o pronásledování křesťanů a rozhovor Marty,
která vypráví o nečekané návštěvě Ježíše
v jejich domě a i své sestře Marii.
Návštěvníci si se zájmem prohlédli výstavku
různých výtisků Biblí, včetně Starého zákona
v hebrejštině a Nového zákona v řečtině.
K prohlédnutí bylo též několik panelů se stručnou historií církve v Čechách od příchodu Cyrila
a Metoděje, působení Mistra Jana Husa, vzniku
husitského hnutí, Jednoty bratrské a následné
protireformace až po příčiny vzniku Církve
čs. husitské. Jeden panel je věnován architektuře chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském
náměstí. Výstava bude k shlédnutí ještě po
několik týdnů.
Celý večer provázela reprodukovaná duchovní
hudba J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. J. Haydna
a ukázky hudby středověku a renesance.

Renata Wesleyová, farářka
níkem a ochráncem Mordokajem se rozhodne
odhalit svůj původ před králem ve snaze
zachránit svůj lid. Král Achašvéroš a Haman přijímají její pozvání na večeři, kde Ester vyjeví
králi zosnované nepřátelství Hamana proti
židovskému lidu. Haman je zapuzen, na jeho
místo je dosazen Mordokaj, který králi již kdysi
zachránil život. Na odvrácení pogromu
a záchranu Židů je vydán nový dekret.
Tato starozákonní kniha je nejenom odrazem
vzpomínek na pogromy, které se udály v minulosti, je také obrazem zápasu dobra a zla, světla
a temnoty. Vítězství Ester a Mordokaje nad
Hamanem je obrazem vítězství Hospodina nad
silami temnoty a zla.
Na památku této události Židé slaví každé jaro
radostný svátek purim jako připomínku svého
vítězství ze situace téměř beznadějné.

Renata Wesleyová, farářka

Keramická dílna
v mateřské škole

Velký úspěch
v matematické olympiádě

V MŠ Kučerové jsme již popáté a ve čtyřech třídách zorganizovaly s výtvarnicí
Helenou Elšíkovou z ateliéru E-dílna
v Praze keramickou dílnu pro děti, tentokrát opět s jarní tématikou. Vzhledem
k tomu, že zejména předškolní děti prokázaly již před vánocemi velkou šikovnost, přišly jsme s nápadem vyrobit
plastická velikonoční zvířátka. Dětem
jsme však ponechaly možnost volného
výběru. Pokud některé mělo zájem vyrobit výrobek na stěnu nebo zvolit jiný
motiv, rády jsme mu vyhověly. Děti byly velmi zručné a pracovaly se zaujetím, takže se některým z nich podařilo vyrobit i několik krásných výrobků.
Nejmenší děti vyráběly plochá sluníčka, byť i to bylo pro ně pracné.
Všechny děti i jejich rodiče byli se svou prací i výrobky velmi spokojeni
a vyjádřili zájem, aby keramická dílna pokračovala i na podzim.

Každý ředitel školy se jistě rád pochlubí úspěchy svých žáků, ať již jde
o úspěchy žáků ve vědomostních či sportovních soutěžích. A o jednom
takovém velkém úspěchu velmi ráda informuji. Simona Koudelková,
žákyně 9. třídy, postoupila v matematické olympiádě ze školního kola do
obvodního kola Prahy 8, kde si svými znalostmi vybojovala postup do
kola krajského. I v tomto kole prokázala Simona při řešení matematických
úloh velmi dobré znalosti, proto byla dne 16. května na Pedagogické
fakultě UK vyhlášena a oceněna jako úspěšná řešitelka.
Poděkování za vzornou reprezentaci školy patří nejen Simoně, ale také
paní učitelce Carulkové. Blahopřejeme a Simoně přejeme hodně takovýchto úspěchů při dalším studiu na střední škole.

Alena Rejzková, učitelka MŠ

Čtenářství se u nás daří, ne že ne!
Že prý čtenářství je v úpadku. Děti raději surfují bezcílně po internetu,
hrají hry, chatují. Ano, počítač je přirozenou součástí jejich světa. S tím se
nelze než smířit. Je na nás dospělých, jak dokážeme jejich pozornost
usměrnit a možnosti internetového prostředí smysluplně využívat. Ale
i v dnešní době stále platí jedno, totiž že děti rády podnikají výpravy do
neznáma, zažívají dobrodružství, dokážou se zapálit pro věc a svým nadšením i strhnout váhající okolí. Soutěže berou jako výzvu – kdo s koho.
Kdo je nejlepší? Odpověď je jednoduchá: My! – Ano, nechybí jim notná
dávka sebevědomí, ale v tom je právě to kouzlo. Člověku nezbývá než si
přát, aby jim to co nejdéle vydrželo.

Úspěch ďáblických šesťáků
ve čtenářské soutěži

Zprávy z Ďáblic

Milada Bulirschová, ředitelka školy

Fotbalový turnaj
McDonald’s Cup 2012
15. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol byl pro
naši školu velmi úspěšný. Žáci 1.–3. tříd obsadili 4. místo v obvodním
kole Prahy 8 a žáci 4.–5. tříd svým skvělým výkonem vybojovali vítězství.
Byli jasně nejlepším mužstvem turnaje a všichni chválili jejich hru i chování. Do školní sbírky nám přibyly další diplomy, medaile a velký pohár.
Máme radost nejen ze sportovních úspěchů, ale také z bezvadně fungující
spolupráce s ďáblickým fotbalem. Děkujeme za pomoc panu Vodákovi
a Rysovi a všem ostatním za dopravu a podporu.

Za školu Jana Chmátalová, zástupkyně ředitelky

O čem to mluvím? O druhém místě, které vybojovali šesťáci ZŠ a MŠ
U Parkánu v Ďáblicích v soutěži nazvané Souboj čtenářů. Jeho finále
právě proběhlo v rámci kampaně Rosteme s knihou. V pátek
18. května se na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu
Svět knihy Praha 2012 sešlo pět
finalistů vzešlých z předkola soutěže. Soutěžilo se ve znalostech
obsahu přečtených knih. Do akce se
na jejím začátku zapojilo 33 škol
z celé České republiky. První kolo
proběhlo on-line a 6.A z ďáblické
základní školy skončila na 4. místě,
už to byl úspěch a velká motivace
do finále, které se opravdu vydařilo. Chyběl jim jen kousíček k pomyslnému stupínku vítězů. Úžasnou podporu soutěžnímu týmu poskytl fanklub z řad spolužáků vyzbrojených plakáty a z dálky nepřehlédnutelnými
nápisy. A co si všichni zúčastnění odnesli z pátečního odpoledne?
Neopakovatelný zážitek a chuť si tuhle soutěž ještě někdy zopakovat!
A také už víme, že jsme nejlepší – skoro!
Jana Kolková, třídní učitelka 6.A
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První bleší trh
V sobotu 19. května se v Ďáblicích konal bleší
trh. Na travnaté ploše vedle dětského hřiště
U Holců se sešli ti, kdo chtěli prodat nebo koupit nejrůznější drobnosti nebo i větší kusy
za velmi výhodné ceny.
Příjemnou sousedskou
atmosféru umocnilo
slunečné počasí,
hudba z reproduktorů
Wezeli Music Studia
a domácí koláče.
Věříme, že tento první
vydařený trh byl počátkem nové tradice.

Barbara Tranová, fotografie Jonathan Veselý

Nordic walking
potřetí
Letos se již potřetí vydáme do Ďáblického háje
na ukázkovou procházku s holemi, kterou opět
povede instruktorka České asociace nordic walking paní Markéta Matušíková. Ta nám pomůže
nastavit si správnou výšku holí a poradí nám,

Info z fotbalového oddílu
Sportovní činnost
Tři kola před koncem soutěže jsou Muži A opět na třetím místě.
Na závěr sezóny nás však čekají velmi těžké zápasy, a tak umístění
do 5. místa bude úspěchem. Muži B směřují k postupu z 2. třídy do 1. B
třídy a ostatní týmy čekají poslední zápasy jarní části soutěže.

jak máme chodit, aby účinek chůze byl co
největší.
Nordic walking získává čím dál tím více příznivců a bývá označován jako „seniorský sport“,
neboť se při něm aktivuje celé tělo nenásilným
způsobem. Oproti běžné chůzi se zapojují také
svaly trupu a paží, spaluje se větší množství
energie a klouby nejsou tolik zatěžovány.
Ti, kdo se zúčastnili přechozích dvou vycházek,
byli s jejich průběhem natolik spokojeni, že
jsme se domluvili vyrazit před prázdninami na
ještě jednu společnou procházku. Zveme na ni
všechny zkušené chodce i ty, kteří si chůzi
s holemi chtějí třeba jen vyzkoušet. Není
potřeba mít vlastní hole, neboť paní instruktorka přiveze dostatek kvalitních holí k zapůjčení. Sraz účastníků je ve čtvrtek 14. června
v 15.30 hodin před Obecním úřadem.

Barbara Tranová

Celou sezónu bychom rádi vyhodnotili v příštím čísle zpravodaje. Nicméně
než k tomu dojde, rád bych pogratuloval naší fotbalové školičce k zisku
třetího místa na turnaji O pohár starosty města Úvaly. Pokud budete mít
chvilku čas, můžete si o průběhu turnaje přečíst na stránkách
www.skdablice2006.estranky.cz.

Letní kemp Veselé míče z Ďáblic
První turnus letního kempu Veselých míčů 16.–20. 7. je plně obsazen,
několik volných míst je již pouze na druhý turnus 23.–27. 7.
Letos kromě fotbalu, míčových her a tenisu bude nově výuka plavání
v Rehaklubu v Ďáblicích. Více o kempu najdete na stránkách
www.veselemice.skdablice.eu, kde je ke stažení přihláška.

Nábor
Přijímáme kluky všech věkových kategorií, od školičky ročníky 2007 až
po mladší žáky ročníky 1999. Přijďte se podívat na hřiště vždy ve středu
od 17 hodin. Od září budeme opět přijímat malé fotbalisty do úspěšné
fotbalové školičky!
Michal Mošnička, SK Ďáblice, fotografie Jan Havrda
Radost fotbalové školičky po utkání:
s bronzem na krku Patrik, Honza, Kuba, Vojta, Šimon, Alžběta
a trenér Dušan Sýkora
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Nejlepším střelcem turnaje byla vyhlášena
Alžbětka Němcová, která dala 15 gólů

Nejtěžším soupeřem bylo mužstvo
Bohemians 1905

Souboj s domácími Rafany z Úval

Ke Globusu konečně bez front?
V pátek 1. června byla otevřena mimoúrovňová křižovatka Veselské
a Kbelské ulice, která má odlehčit dopravu na severovýchodě města.
Mimoúrovňové křížení by mělo vyřešit problémy s kolonami,
které se tvořily na sjezdu z dálnice D8 na Vysočanskou radiálu.
Stavba, která dočasně nahradí chybějící část Pražského okruhu, spojuje
dálnice z Ústí nad Labem na Hradec Králové a na rychlostní silnici
na Mladou Boleslav.
Měla by zlepšit dopravní situaci v Letňanech, Čakovicích, Kobylisích,
Ďáblicích a Proseku. Do konce června potrvá omezený provoz jedním
pruhem, od července začne provoz zkušební.

Zpracovala Hana Macháňová, foto Yan Renelt – MF DNES

Zprávy z Ďáblic

Letos v únoru Mateřské centrum oslavilo své čtvrté narozeniny. Po prvních
měsících zkušebního provozu a po následném rozjezdu se nám postupně
podařilo rozšiřovat nabídku kurzů, takže v posledních třech letech
můžeme maminkám s dětmi ve věku 0 – cca 4 roky nabídnout kvalitní
hudební, výtvarné a pohybové vyžití.
Tým maminek, který se o toto všechno zasloužil, zůstával celá ta léta
takřka beze změn – paní Lucie Jandová je od vzniku Mateřského centra
jeho předsedkyní (když byla paní Jandová na rok v zahraničí, zastoupila ji
v této funkci paní Simona Dvořáková). Funkci místopředsedkyně nejprve
vykonávala paní Simona Dvořáková, kterou před dvěma roky vystřídala
paní Monika Píchová.
Všechny jsme tehdy před čtyřmi roky byly na mateřské dovolené a Mateřské centrum vzniklo vlastně proto, že nás bolela záda a my jsme hledaly
nějaké cvičení, které by bylo blízko, dopoledne a kam bychom si mohly
s sebou vzít své děti. Záda sice bolí dál, ale mateřská nám všem –
někomu už dávno, někomu teprve nedávno – skončila. A my teď musíme
do práce (tedy, ne že bychom v minulých letech nic nedělaly, ale říká se
tomu zkrátka „mateřská dovolená“...), a proto se zamýšlíme nad další
budoucností Mateřského centra.
Odejde nám naše vynikající lektorka Monika Píchová, která od září

nastoupí jako učitelka v naší MŠ. Hledáme tedy šikovnou maminku, která
ráda pracuje s dětmi a chtěla by vést výtvarný nebo pohybový kurz. Dále
hledáme maminky, které by se chtěly podílet na zajišťování chodu Mateřského centra. Potřebujeme rozšířit naše řady a předat naše know-how
a snad i celé vedení (hlavně účetnictví) dalším. Neboť po čtyřech letech se
dostavila i jistá únava a úbytek motivace. Tím, že nám vyrostly děti, jsme
se tak trochu posunuly někam dál...
Mateřské centrum prostě potřebuje čerstvé síly. Už proto, že stojí před
novou výzvou – největší boom dětí předškolkového věku v Ďáblicích
pominul a my musíme nalézt cestu, jak oslovit i ty starší děti. Hledáme
tedy také maminky, které by byly ochotny vést odpolední kurzy pro předškolní a školní děti.
Když jsme před čtyřmi roky začínaly, byly jsme široko daleko jediné centrum tohoto typu nabízející kurzy pro malé děti. Dnes nalezneme
podobná zařízení všude v okolních obcích. Konkurence je tedy velká a my
doufáme, že Mateřské centrum Ďáblice v ní s vaší pomocí obstojí. Prosíme
tudíž všechny, kdo by nám chtěli v tomto pomoci, abyste nám napsali na
mc-dablice@seznam.cz. Pevně věříme, že se nám podaří najít ty
správné lidi a na příští školní rok sestavit kvalitní nabídku kurzů.
Ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří nám již pomáhají a podporují nás
a také všem dětem a maminkám, které naše kurzy letos i v minulých
letech navštěvovaly. Všem přejeme krásné léto.
Simona Dvořáková,
Mateřské centrum Ďáblice o.s.

✃

Mateřské centrum Ďáblice o.s. –
Jak dál?

Městská část Praha–Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8–Ďáblice

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

Poučení
Dle usnesení č. 052/11/ZMČ z 14. 12. 2011 může být příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha–Ďáblice
od 0 do 15 let věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti. Podání žádosti je možné pouze od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek
bude poskytnut zpravidla v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené po 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost
až do 15. 1. roku následujícího. Žádosti lze doručit MČ Praha–Ďáblice osobně s občanským průkazem nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele.
MČ Praha–Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady. (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).
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Čtyři z lesa (a pes)
Ďáblický háj je naší perlou na okraji Prahy. Udržovaný, ale přitom dost divoký les. Asfaltované
i lesní cesty, klid, zpěv ptáků. Místo, kam mnozí
z nás míří pravidelně a rádi. Ale také místo, kde
se setkávají hned čtyři odlišné životní filozofie
a koexistují spolu jen tehdy, když je na každé
straně vysoká míra tolerance vůči ostatním.

Zprávy z Ďáblic

Pěšáci
Les je odedávna místem procházek, poklidných
výšlapů ve stínu vysokých stromů, chránících
hlavně v teplých dnech před spalujícím sluncem. K dispozici jsou lavičky, od hvězdárny je
v některých dnech vidět až na krkonošské
vrcholky, na Říp skoro vždycky. Romantiku trochu kazí skládka, ale bohužel i ta je naší stávající realitou.

Běžci
Někdy, hlavně po ránu a podvečer, je jich plný
les. Vybíhají ze všech možných koutů, zamyšleni
do sebe, poslouchající hudbu z malých sluchátek. Svět kolem sebe příliš nevnímají, poctivě
ukrajují nezbytné kilometry pro zdraví.
Pejskaři
Od pěšáků se odděluje skupina chodící na procházky se psy. Míst, kde si psi mohou užít volného pohybu po boku páníčků a bez přímého
ohrožení auty, není v našem okolí mnoho. Valná
většina psů je plně socializovaných, nevrhá se
na zástupce žádné zbývající skupiny návštěvníků lesa. Problémy jsou někdy s páníčky, kteří
neuklízejí psí výkaly ani na cestách. Ale to není
důvod se zlobit na psy.
Pejskaři nejsou v lese velkým problémem, disciplinovaný pejskař si psa přivolá, vidí-li rozpaky
kolemjdoucích, když se blíží běžec.

Novou skupinou „pěšáků“ jsou lyžaři bez lyží,
nordwalkeři. Chůze s hůlkami je zdravá, do
chůze zapojuje celé tělo, člověk se pohybuje
rychleji, na delší vzdálenosti. Kdo si na hole
zvykne, nedá na ně dopustit.

Závodníci
Stále početněji potkáváme v lese cyklisty, řítící
se závodním tempem mezi ostatními návštěvníky, vyhýbající se pěšáků, běžcům, pejskařům.
Odpověď na otázku, zda právě náš les je vhodným místem na cyklistický trénink, nechávám na

Za slavíkem do
Ďáblického háje
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Jako každý rok, i letos lze v Ďáblickém háji slyšet jedinečný zpěv a tlukot slavíků. Nemusíme
za nimi jezdit na Jižní Moravu, stačí zastavit se
hned na kraji lesa u prvního oprámu pod velkým kamenem. Ráno, v podvečer a také v noci,
budeme-li mít trochu štěstí, nenápadný rezavohnědý zpěvák spustí. Jeho zpěv je překvapivě
hlasitý, střídají se různé zvuky, klokotání, hvízdání, zaslechneme i zpěv jiných ptačích druhů.
A nakonec přichází tlukot, který je někdy dlouhý
i deset vteřin (zpěv slavíka si můžete poslechnout např. na www.rozhlas.cz/hlas/
pevci-p/_zprava/14162).
Slavík, král zpěváků, žije ale jinak naprosto
nenápadným životem. Málokdy ho uvidíte,
a jakmile se vytvoří páry, klesá nápadná zvu-

ková aktivita samce, obhajujícího si své hnízdní
teritorium zpěvem před ostatními soky.
Od května si samice staví hnízdo na zemi,
mistrně ukryté pod zelení, drnem, v hustém
keři. Tmavozelená vajíčka tak ani nemáme šanci
najít, snad jen naprostou náhodou. Po dvou
týdnech, kdy vajíčka samice pečlivě zahřívá, se
líhnou mláďata. 4 až 6 nevzhledných „ježků“
roste rychle, vždyť v hnízdě jsou vystaveni nej-

čtenářích. Já jako pěšák či pejskař jen doufám,
že se vyhnu kolizi s nimi, srážce, že pod kolem
neskončí některé naše dítě nebo pes.
Proč o tom všem píšu? Ďáblický háj je místem,

kam bychom si měli chodit odpočinout a tuto
možnost poskytovat i zástupcům ostatních
„skupin“. Každý vyhledává jinou formu aktivního odpočinku, každý bude horovat právě pro
ten způsob pohybu po lese, který je mu vlastní.
Buďme tolerantní, i když to je někdy hodně složité. Respektujme přítomnost a činnost ostatních návštěvníků lesa. Pokud je v mezích
slušnosti a ostatní neohrožuje.

Martin Smrček, foto autor
většímu nebezpečí. Brzy, asi po 10 dnech, ještě
nevzletná mláďata hnízdo opouštějí a ukrývají
se v jeho okolí. Ozývají se typickým hlasem,
podle něhož je rodiče nosící potravu naleznou.
Ve věku kolem čtyř týdnů jsou mladí slavíci
samostatní a rozlétají se do okolí. Rodičům se
nepodobají, jsou na prsou žíhaní.
Během září slavíci postupně odlétají na zimoviště, která leží daleko, až na jihu Afriky. Podle
kroužků, které jim ornitologové nasazují, známe
tahové cesty i zimoviště evropských slavíků.
A také víme, že slavíci, podobně jako další
ptáci, jsou věrni svému domovu a po strastiplné
cestě dlouhé tisíce kilometrů s neuvěřitelnou
přesností naleznou místo, kde žili loni, kde se
narodili. Také „náš“ slavík se na konci léta vydá
za teplem na jih. Než ale odlétne, dojděte si ho
ještě do Ďáblického háje poslechnout. Právě teď
tam je nejkrásněji!
Martin Smrček, foto archiv autora

14. června – 15:30 hodin, Nordic walking v Ďáblickém háji,
sraz před Obecním úřadem
18. června – 18 hodin, jednání zastupitelstva v sále ZŠ U Parkánu 17
28. června – 17 hodin, oslava nového ďáblického náměstí,
na hřišti U Holců

Mše v ďáblické kapli
se koná jednou za čtrnáct dní
v lichou neděli a v některé svátky,
začátek mše je vždy v 10:30 hodin.
10. června – 10. neděle v mezidobí
24. června – 12. neděle v mezidobí (narození sv. Jana Křtitele)

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

Program na červen a červenec
OTEVÍRACÍ DOBA
v červnu: pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 17–19, čtvrtek
13.30–15.30,17–19, neděle 14–16 hodin.
čtvrtek 28. 6. 22–23 hodin
středa 6. 6. 4.45–7 hodin přechod Venuše přes Slunce!
v červenci: pondělí – čtvrtek 10-12, 13.30-15.30 (mimo 4. a 5. 7.),
neděle 15., 22. a 29. 7. 14-16 hodin.
PŘEDNÁŠKY
astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30 hodin:
18. 6. Petr Adámek:
Letní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty
POŘADY (filmové večery)
v červnu v pondělí od 18.30 hodin: 11. 6., a 25. 6. Sluneční soustava
v červenci v 10.15 hodin: pondělí (2., 9., 16., 23., 30.) –

Africká pohádka (Ogua a piráti), úterý (3., 10., 17., 24., 31.) –
Sluneční soustava I., středa (11., 18., 25.) – Odkud svítí Sluníčko
(pohádka), čtvrtek (12., 19., 26.) – Hvězdárna, dalekohledy, pozorování.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
v červnu: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 17–19 hodin,
neděle 14–16. Čtvrtek 28. 6. 22–23 hodin. Středa 6. 6. 4.45–7 hodin
přechod Venuše přes Slunce.
v červenci pondělí–čtvrtek 11–12, 13.30–15.30 hodin
(mimo 4. a 5. 7.), neděle 15., 22. a 29. 7. 14–16 hodin.
Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.
Venuše – ve druhé polovině června.
Noční obloha: Měsíc
Saturn, dvojhvězdy, vícenásobné soustavy
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha,
při nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání filmů spojené
s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY (červen)
vždy ve středu a ve čtvrtek 16–17 hodin mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny
s dětmi, školy). Program: pozorování Slunce, Venuše nebo promítání filmů
spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
ŠKOLNÍ POŘADY (červen)
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.

Pozvání

Kalendář akcí

POŘADY pro mládež
středa od 15 hodin – 13. 6. a 27. 6. Pohyby Země a čas.
POHÁDKY pro nejmenší
neděle 10. 6. a 24. 6. od 10.15 hodin – Odkud svítí Sluníčko
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce, případně Venuše.
MÍSTO DALEKÉHO ROZHLEDU
V těsném sousedství hvězdárny je výhled na téměř polovina území Čech.
Podle podmínek okamžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu od blízkého okolí až po pohraniční hory (Krušné, Jizerské, Krkonoše). V době přítomnosti pracovníků hvězdárny je instalován dalekohled pro pozorování
krajiny spolu se směrovou růžicí.
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.

Ceník inzerce
1/1 strany (výška) 210x297 mm (na spad), 183x272 mm (do zrcadla) – 6 000 Kč
1/2 strany (šířka) 210x148 mm (na spad), 183x135 mm (do zrcadla) – 3 500 Kč
1/2 strany (výška) 105x297 mm (na spad), 89x272 mm (do zrcadla) – 3 500 Kč
1/3 strany (výška) 70x297 mm (na spad), 58x272 mm (do zrcadla) – 2 500 Kč
1/3 strany (šířka) 210x99 mm (na spad), 183x90 mm (do zrcadla) – 2 500 Kč
1/4 strany (výška) 105x148 mm (na spad), 89x135 mm (do zrcadla) – 1 800 Kč
1/4 strany (šířka) 210x74 mm (na spad), 183x68 mm (do zrcadla) – 1 800 Kč
dvousloupec 120x180 mm (do zrcadla) – 5 000 Kč
2/1 prostřední dvoustrana 420x297 mm (na spad) – 12 000 Kč
Další formáty dle ceníku řádkové inzerce, šířka sloupce 58 mm.
Všechny ceny jsou bez DPH
Inzertní podklady je třeba odevzdat 15 dní před datem zveřejnění!
Hotové inzeráty lze dodávat
– ve formátech PDF (v rozlišení pro tisk – neseparovaný s pasovacími znaky), nebo TIFF
(vždy v nejvyšším možném rozlišení – s možností komprimace,
– na adresu Městské části na CD/DVD, s diskem je nutné dodat poslední výtisk inzerátu
a předávací protokol s uvedením příslušných termínů zveřejnění,
– mailem na adresu zpravodaj@dablice.cz, zprávu je nutné vybavit datem
zveřejnění inzerátu.

Vkládaná inzerce
– největší rozměr může být 210x297 mm (A4),
– nejvíce je možné vložit 8 listů o gramáži 90 g/m2, při menším počtu listů se může
gramáž vkládaného materiálu pohybovat v rozmezí 90–150 g/m2.
Řádková inzerce
– komerční inzerce 1 řádek 35 Kč včetně DPH,
– soukromá inzerce 3 řádky zdarma,
– společenská kronika na šířku sloupce 1x 30–60 mm zdarma.
Rozhovor se zástupcem firmy
– za PR článek na dohodnuté téma se účtuje 50 % z ceníku plošné inzerce.

Při opakované inzerci (nejméně 3 inzeráty
v kalendářním roce) nabízíme zvýhodnění ve výši 15 %!

Pronájem nového domu v Ďáblicích
Nabízíme k pronájmu nadstandardní bydlení v moderním novém domě
v Ďáblicích. Prostorný 6+1, dvougaráž, sklep, zimní zahrada, tělocvična,
zahrada s terasou. Volný od srpna 2012 nebo dle dohody.
Tel.: 734214242.
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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!

ČSN EN ISO 9001

www.wplast.cz

v nabídce plastových oken
SE ZAVÁDĚCÍ CENOU!

