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Zprávy z rady městské části

Zprávy z radnice

41. jednání Rady MČ dne 28. 5. a 31. 5. 2012
Program jednání radních v pondělním odpoledni až do večerních hodin
zaplnili pozvaní hosté, a tak se rada sešla ještě jednou, a to hned ve
čtvrtek ve stejném týdnu.
l Příprava výstavby II. etapy na náměstí. Pozvaní hosté Ing. arch.
Petr Hlaváček a Anna Háblová za účasti předsedy Finančního výboru
Ing. Martina Křížka informovali radu o postupu prací při přípravě projektu
výstavby II. etapy náměstí – multifunkčního společenského centra.
l Výběr ředitelky ZŠ a MŠ v Praze-Ďáblicích. Na základě podkladů
předložených výběrovou komisí z konkurzního řízení jednala rada
s prvními čtyřmi uchazečkami na místo ředitelky dle pořadí určeného
komisí. Na závěr se rada jednomyslně shodla na nejvhodnější kandidátce
v souladu se závěrem komise. Rada přijela usnesení, v němž jmenuje
Mgr. Ivetu Horáčkovou ředitelkou Základní a Mateřské školy,
U Parkánu 17, Praha-Ďáblice. Nová paní ředitelka bude představena
na veřejné schůzi zastupitelstva dne 18. června 2012.
l Setkání se zástupci společnosti Ďáblické rezidence s.r.o.:
Na základě žádosti společnosti se uskutečnilo další setkání s členy rady
za účasti členů komise výstavby a investic. Projektanti prezentovali návrh
upraveného projektu výstavby a předložili i další návrhy. Po doplnění
budou prezentované podklady zaslány městské části. Rada po jejich
obdržení s nimi seznámí zastupitele, členy komisí a výborů, a také
veřejnost.
l Údržba zeleně v roce 2012 – výběrové řízení. Rada na základě
vyhlášeného výběrového řízení na údržbu zeleně pro rok 2012 jmenovala
hodnotící komisi ve složení Ing. Miloš Růžička, Zdeňka Fišmistrová,
PhDr. Vladimír Novotný, Mgr. Pavel Pytlík. Komise vybrala ze tří doručených nabídek dvě firmy, které splnily všechny podmínky zadávací dokumentace a vítězem se s nižší cenovou nabídkou stala společnost
A.S.A. s.r.o. Rada pověřila pana starostu podpisem smlouvy.
l Spolupráce s ďáblickým kronikářem. Pro zlepšení spolupráce
s kronikářem a zkvalitnění kroniky naší městské části jmenovala rada
osmičlennou letopiseckou komisi. Ta se bude zabývat kronikou, připravovat pro radu připomínky a náměty pro doplnění informací v kronice,
měla by úzce spolupracovat s kronikářem.
l Změny nájemních smluv v obecním domě. Rada souhlasila
s uzavřením nové nájemní smlouvy s dětskou lékařkou MUDr. Benešovou
a s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě s praktickou lékařkou
MUDr. Auzkou o navýšení nájemného dle dohody obou stran na
1 420 Kč/m2/rok.
l Čerpání dotace 2,5 mil. Kč získané od pražského magistrátu
na rekonstrukci a zvýšení kapacity ZŠ. V souladu s určením přidělených finančních prostředků rozhodla rada o jejich použití na opravu
střechy atria základní školy a stavební úpravy přízemí pavilonu C
mateřské školy na dvě třídy základní školy se sociálním zázemím.
l Závěrečný účet za rok 2011 a rozpočtové opatření č. 1. Rada
po projednání souhlasila s předloženým závěrečným účtem za rok 2011
a s návrhem rozpočtového opatření ke schválenému rozpočtu pro rok
2012 a doporučila je ke schválení na červnovém veřejném zasedání
zastupitelstva.

42. jednání Rady MČ dne 11. 6. 2012
l Oprava komunikace Na Pramenech dospěla ke zdárnému
konci. Po žádosti majitelky rodinného domu v této ulici na špatnou průjezdnost, začala rada záležitost řešit a po dohodě s majitelem sousedního
pozemku bylo za jeho finanční spoluúčasti provedeno zpevnění komunikace tak, aby mohla dále sloužit.

l Probíhají přípravy stavebních úprav pavilonu C mateřské
školy. Ing. Tomáš Dvořák informoval radu o průběhu přípravy přestavby
prostor v přízemí pro umístění dvou tříd základní školy v pavilonu C
mateřské školy. V rámci výběru zhotovitele zakázky malého rozsahu bylo
osloveno pět firem, včetně zhotovitele, který prováděl rekonstrukci pavilonu v roce 2010 – Konstruktivy Branko. Nabídku podali dva účastníci,
z nichž finančně výhodnější podala firma J.B.STAKON s.r.o. Smlouva o dílo
je připravena k podpisu. Předání staveniště proběhne 18. 6. 2012.
l Dar pro TJ Ďáblice dle schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rada na svém jednání revokovala své usnesení z minulého jednání
o výplatě 50% zálohy na dar na rok 2012 a souhlasila s poskytnutím
daru v celé výši, tj. 400 000 Kč. Tento návrh bude předložen zastupitelstvu ke schválení na jeho nejbližším veřejném zasedání.
l Žádost Diakonie o poskytnutí finančního daru. Rada projednala
žádost a vzhledem k nedostatku informací a podkladů, a také s ohledem
na pokračující jednání se zástupci Diakonie o optimálním využití daru ve
prospěch ďáblických občanů, nebude zatím dar poskytnut.
l Finanční odměna pro odcházející ředitelku ZŠ a MŠ. Na základě
návrhu pana starosty Ing. Miloše Růžičky schválila rada finanční odměnu
paní ředitelce Mgr. Miladě Bulirschové jako poděkování za dlouholeté
vedení ZŠ a MŠ v Ďáblicích.
l Uvolnění služebního bytu v Ďáblické ulici po ukončení
pracovního poměru paní ředitelky Mgr. Milady Bulirschové.
Pan starosta Ing. Miloš Růžička informoval radu o uvolnění bytu, který
jako služební využívala paní ředitelka. Bude vyzvána sociální komise,
aby navrhla dle pořadníku a naléhavosti zájemce o tento byt.
l Ukončení činnosti paní Věry Hajšmanové ve školské a kulturní
komisi. Pan starosta seznámil radu s dopisem paní Věry Hajšmanové
o ukončení její činnosti ve jmenované komisi. Za dobu svého působení
byla její velice platnou členkou, aktivně se podílela na mnoha akcích
určených malým dětem, kterým se umí báječně věnovat. Patří jí za to
velké poděkování, a to nejen radních. Je škoda, že nemohla před lety
zůstat v naší mateřské škole jako učitelka a působí místo u nás
v mateřské škole na sídlišti.

43. mimořádné jednání Rady MČ dne 27. 6. 2012
l Výběrové řízení na zhotovitele stavební zakázky malého
rozsahu „Rekonstrukce střešního pláště ZŠ Praha-Ďáblice“:
Ing. Dvořák informoval RMČ, že pro výběr zhotovitele stavby (zakázka
malého rozsahu) jsou připraveny všechny podklady, které budou rozeslány 28. 6. 2012. K podání cenové nabídky na zhotovení výše uvedené
stavby bude vyzváno šest firem. Rada po projednání souhlasila s vyhlášením výběrového řízení a svým usnesením jmenovala členy hodnotící
komise: Ing. Tomáše Dvořáka, Ing. Martina Křížka, Ing. Pavla Bečvaříka,
Bc. Kateřinu Vojtovou. Termín podání nabídek – do 12. 7. 2012 do
11 hodin. Veřejné otevírání obálek bude 12. 7. 2012 ve 13 hodin.
Zhotovitel bude vybrán hodnotící komisí do 20. 7. 2012.
l Ustanovení zástupce městské části pro etapu II. Náměstí.
Rada přijala usnesení, v němž jmenovala zastupitele pana Ing. Martina
Křížka zástupcem naší MČ pro stavební program – II. etapa náměstí
v Ďáblicích.

Další podrobnosti, resp. úplný zápis ze všech jednání rady, najdete na
www.dablice.cz v rubrice Zápisy z RMČ – rok 2012.

Pro Ďáblický zpravodaj vybrali a zpracovali
Táňa Dohnalová a Tomáš Dvořák
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Pozvání na vítání
nově narozených dětí

Od září letošního roku dochází ke změnám v dopravních opatřeních autobusů a tramvají v Praze. V naší obci zůstávají i nadále linky č. 103, 202
a příměstské linky č. 345, 348, 368. V rámci plánovaného opatření
probíhala na jaře a na podzim loňského roku na ROPIDu Praha, a. s.
jednání se zástupci naší MČ Praha-Ďáblice (T. Dohnalová, Ing. T. Dvořák,
Z. Fišmistrová).
Naším požadavkem bylo zkrácení intervalu linky 202 a dále jsme uplatňovali požadavek, aby linka 103 nebyla ukončena v provizorní otočce v ul.
Chřibské. Naši zástupci usilovali o zřízení nové otočky linky 103 v místech
před skládkou A.S.A. Praha, a.s. Po několika jednáních s Dopravním podnikem Praha, odborem dopravy Praha 8 a dopravní policií by se však
musela vybudovat nová otočka, která by vyhovovala dopravním parametrům. Zástupci ROPIDu ale se zřízením otočky nesouhlasili z důvodu najetí
dvou kilometrů navíc, čímž by se prodražily náklady za pohonné hmoty.
Od 1. 9. 2012 dochází ke změnám v dopravních opatřeních: na základě
požadavku MČ Praha-Ďáblice bude linka č. 202 v pracovní den
i o víkendu prodloužena ze Kbel až na Černý most. Na základě našeho
požadavku se intervaly linky zkracují tak, že v době dopravní špičky, kdy
byl interval původně 30 minut, se zkrátí na 20 minut, během dne mimo
špičku se interval zkrátí z 60 na 30 minut. Autobusová linka č. 103
zůstává od 1. září beze změny trasy a intervalů.
Dle aktuálního stavu projednávání dopravního opatření mezi ROPIDem
a Středočeským krajem se rozšíření integrace do oblasti Neratovic
a Mělníku v termínu od 1. září realizovat nebude. Toto je stále v jednání.
V případě rozšíření integrace příměstských linek se předpokládá napřímení příměstských linek (345, 348 a 368) pro zlepšení dopravní obsluhy
zastávky „K Letňanům“. Dále dojde k zavedení polookružního vedení
linky 103 (trasa linky č. 103 – Ládví, stávající zastávky jako doposud až
do zastávky Na Štamberku, odkud bude linka odkloněna ul. Na Štamberku a U Parkánu do zastávky Ďáblice (křižovatka). Zde bude výstupní
a součastně nástupní stanice. Autobus bude dále pokračovat po Ďáblické
ulici do zastávky Kokořínská a dále pojede po své stávající trase na
Ládví). Intervaly linky budou stejné jako nyní, mimo špičku 20 minut.
Polookružním ukončením linky č. 103 se také vyřeší problémy se stížnostmi občanů bydlícím v okolí současné provizorní otočky v ul. Chřibská.
Obsluha Březiněvsi bude zajištěna dostatečným počtem příměstských
linek. Interval ve špičce 5–8 minut, 15 minut mimo špičku. Pozdě večer
a brzy ráno 30 minut.
Zástupce ROPIDu, vedoucí odboru plánování Ing. Martin Jareš, Ph.D.,
nám sdělil, že předpokládá, že změny v autobusové lince č. 103 a příměstských linkách budou odsouhlaseny a potvrzeny na základě jednání
zástupců ROPIDu a Středočeského kraje od 1. 10. 2012
nebo v následujícím měsíci.

Zdeňka Fišmistrová, zástupkyně starosty MČ Praha-Ďáblice

Výzva pro občany Ďáblic
Vážení spoluobčané. Referát životního prostření MČ Praha-Ďáblice přijímá
podněty na umístění nových laviček a odpadkových košů v naší městské
části. Pokud máte pocit, že se při svých procházkách nemáte kde posadit,
kde odpočívat nebo že nemáte kde odhodit odpadky, obraťte se buď
osobně, telefonicky nebo e-mailem na pověřenou pracovnici úřadu slečnu
Kateřinu Vojtovou (tel.: 266 310 008, katerina.vojtova@dablice.cz).

Lenka Stroblová, Komise životního prostředí a dopravy

Přestavba mateřské školy
bez zatížení rozpočtu MČ
V současné době probíhají práce na přestavbě přízemí pavilonu C naší
školky na dvě třídy základní školy. Hned po obdržení informace o narůstajícím počtu tříd v základní škole začala rada operativně řešit problém nutného zvýšení počtu tříd základní školy. Jako ekonomicky nejvýhodnější
byla zvolena varianta přestavby přízemí jednoho z pavilonů školky. Díky
získání dotace z Magistrátu hlavního města Prahy ve výši 2,5 mil. Kč bude
celá přestavba realizována bez
přímého zatížení rozpočtu naší
městské části. Vzhledem k výši
dotace je navíc možno
z těchto peněz provést i generální opravu ploché střechy
nad atriem základní školy
U Parkánu (po dvanácti letech
provozu!) a provést nezbytné
úpravy k odstranění zvýšené
vlhkosti v prostorách školy
a školky. Zejména v „modrém“
pavilonu C školky bylo třeba
zvýšenou vlhkost podlah řešit
s ohledem na přestavbu velmi
rychle, a to i s ohledem na
probíhající reklamaci zde
zvlněného PVC. Jako příčina
byla vedle nefunkční hydroizolace podlahy stanovena
vysoká vlhkost podloží způsobená zjevně nevhodným způsobem likvidace dešťových vod
v těsném sousedství pavilonu
vsakováním do podloží, které
svým složením toto vsakování
reálně neumožňuje. Již v průběhu projektu a následně
i realizace se objevily některé
problémy v původních návrzích
stavby i jejím následném provedení,
které bylo nutno, a to tak trochu „navíc“,
vyřešit. Některé nedostatky se vyskytují
i u dalších pavilonů školky a zejména pro
zajištění požární a provozní bezpečnosti
je bude třeba postupně vyřešit i tam.
Podrobně se k tomuto tématu vrátíme
v některém z dalších čísel Zpravodaje.

Zprávy z Ďáblic

Změny jízdních řádů autobusů

Zveme rodiče a jejich děti narozené v roce 2011 a 2012 k účasti na slavnostním přivítání nových občánků Ďáblic, které se uskuteční 10. října
2012 od 15.30 hodin v Obecním domě, Ke kinu 7. Poslední termín pro
přihlášení vašich ratolestí je 7. září. Přihlásit je 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 této slavnosti je trvalé bydliště dítěte na území Ďáblic.
Těšíme se na setkání s vámi.
Sociální komise při MČ Praha-Ďáblice

Tomáš Dvořák, radní MČ Praha-Ďáblice
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Co nového v Ďáblicích?
Komentář starosty k vybraným událostem minulých týdnů

Zprávy z Ďáblic

Knihovna
Po ročním vyhodnocení vynakládaných peněz
na provoz a po aktuálním posouzení účelnosti
se rada rozhodla zapojit do probíhajících organizačních a personálních změn úřadu i místní
knihovnu. Od července je provozní doba
knihovny zkrácena na tři dny v týdnu a pracovní
náplň knihovnice ze 2/3 pracovního úvazku rozšířena o povinnosti na úřadu (evidence obyvatel, ověřování, CzechPoint a další). Paní Ivana
Midlochová se rozhodla tuto změnu pracovní
náplně nepřijmout a ukončit pracovní poměr.
l Rád bych paní Ivaně Midlochové touto
cestou veřejně poděkoval za její práci
pro obec, za péči o knihovnu i její
návštěvníky a popřál jí hodně zdraví
a osobní spokojenosti v dalším životě.
l Současně sděluji, že na základě výběrového
řízení byla z 35 uchazečů vybrána a do kombinované funkce (úřednice/knihovnice) nastoupila paní Bc. Lucie Kosejková. Také jí přeji
hodně spokojenosti a úspěchů v práci pro naši
obec.

Finanční odbor úřadu
Vedoucí finančního odboru Ing. Václav Valtr
k 31. 8. 2012 ukončil svůj pracovní poměr.
Na místo vedoucího odboru bylo vypsáno
výběrové řízení, tak jako před tím na všechna
pracovní místa.
l Rád bych i panu Valtrovi touto cestou
veřejně poděkoval za vše dobré, co pro
naši obec vykonal a popřál mu hodně
zdraví a osobní spokojenosti v dalším
životě.

Přestupková komise
Ve funkci předsedkyně přestupkové komise pro
obec pracuje JUDr. Hana Zelborová. Pracuje
sice velmi nenápadně, ale o to více a účinněji.
Přestupková komise se tak v Ďáblicích stala
velmi účinným a profesionálním nástrojem
správy veřejných věcí. Paní doktorce děkuji
za její angažovanost a těším se na další
spolupráci.

Základní a mateřská škola
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l Konkurzní řízení aneb Ďáblice a naší
školu/školku navštívili špičkoví pedagogové a manažeři z oblasti školní výchovy
vzdělávání.
Výběr ředitele a autora nejlepšího projektu
rozvoje školy provedla v souladu se zákonem
sedmičlenná komise: za zřizovatele starosta
MČ, dva zkušení zástupci České školní inspekce
(Ing. Božena Suková, Mgr. Jiří Wágner), dva
učitelé ďáblické školy (Naděžda Franková,
Mgr. Jitka Stoklasová), nezávislý odborník
z oblasti školství (Ing. Michaela Šojdrová,
exposlankyně, nositelka francouzského státního
vyznamenání „Řád za zásluhy“) a v odborných

kruzích velmi uznávaný ředitel mateřské,
základní a umělecké školy v Jesenici Mgr.
Bc. Josef Buchal. Jiný než čistě odborný zájem
na výběru ředitele byl vyloučen
i tím, že rada MČ se zřekla
svého místa a nabídla ho zkušenému odborníkovi, tedy
právě panu řediteli Buchalovi.
Posouzení projektů a konkurzních pohovorů se dále zúčastnilo pět poradců –
renomovaných ředitelů
škol a jedné mateřské
školky: Ing. Vít Beran –
ZŠ Kunratice, RNDr. František
Kopecký – legenda pražského
školství a ředitel gymnázia Jana
Nerudy, Mgr. Daniel Přibík –
PORG Libeň (statisticky nejlepší
osmileté gymnázium v ČR), Mgr. Zdeněk
Bělecký (ZŠ Meteorologická) a Mgr. Ludmila
Šprachtová (MŠ Sokolovská).
Setkat se s těmito osobnostmi, vyslechnout si
jejich názory a rady bylo pro mne i pro účastníky pohovorů velmi poučné a inspirující.
l Jmenování ředitele školy/školky.
Podáno bylo 12 přihlášek (přitom na mnoha
pražských školách vybírali pouze z několika
málo nabídek). K pohovorům bylo pozváno
jedenáct uchazečů. Z nich komise vybrala a jako
kandidáty na funkci ředitele doporučila radě
MČ čtyři uchazeče v tomto pořadí: Mgr. Ivetu
Horáčkovou (1.), Mgr. Evu Duchkovou (2.),
Mgr. Janu Chmátalovou (3.) – současnou
zástupkyni ředitelky naší školy a Mgr. Sylvu
Konečnou (4.). Paní ředitelka Milada Bulirschová se rozhodla konkurzu neúčastnit.
l Rada MČ jednomyslně podpořila jak
dílčí názor zástupců naší školy, tak
i totožný názor celé komise a jmenovala
do funkce nové ředitelky naší školy
a školky paní Mgr. Ivetu Horáčkovou.
l Na posledním červnovém jednání zastupitelstva byla představena a hned i podrobena
prvním dotazům nová nastupující ředitelka.
Současně jsem jménem svým i celé rady před
zastupiteli poděkoval nepřítomné paní Miladě
Bulirschové za její dlouholetou práci pro
naší školu/školku a popřál jí hodně zdraví
a osobní spokojenosti v dalším profesním
i soukromém životě. Veřejně děkuji paní
Bulirschové i touto cestou.

Obecní dům
Změny probíhají i v našem Obecním domě. Průběžně dochází k drobným opravám a úpravám,
které všem uživatelům zkvalitňují pobyt v těchto
prostorách (oprava oken proti zatékání, oprava
větrání klubovny, vymalování a generální úklid
prostor našich dvou mateřských center (seniorské
cvičebny, úprava způsobu vytápění, úprava zabezpečení a provozu společenské místnosti atp.).

Mohu tedy informovat, že:
a) i přes zrušení již „vybydleného“ a nevyužívaného klubu (s mnoha dřívějšími návštěvníky
klubu se nyní potkávám v sousedním nově
vybudovaném „hudebním studiu/klubu“)
se počet různých aktivit využívajících
Obecní dům zvýšil a obohatila se tak
nabídka na trávení volného času,

b) současně byly nasmlouvány spravedlivější
a reálnější nájmy a příjmy z nich nyní znamenají
dvojnásobný příjem do ďáblické
pokladny oproti předchozím rokům –
a tvrdím, že po dohodě a při zachování
spokojenosti všech, kterých se to týká.

Bytový dům č. p. 339/14 –
„Pošta“
Na základě místního šetření a společného jednání vedení obce s nájemníky byly podstatným
způsobem vylepšeny společné prostory domu
a lépe byla zorganizována ochrana a udržování
pořádku ve společně užívaných prostorách
domu a na zahradě.
Bylo provedeno: výměna vstupních bytových
dveří a zárubní, vymalování všech společných
prostor včetně průchodu, nátěr schodišťového
zábradlí, renovace balkónových dveří, výměna
vchodových dveří domu, oprava a natření vrat
do průchodu, zhotovení a instalace schodišťových a okenních mříží v suterénu domu.
Doufám, že tato opatření přispěla k větší spokojenosti našich nájemníků a ke zkvalitnění
jejich vzájemného soužití. Obdobným způsobem
se budeme postupně věnovat i dalším domům
v péči naší městské části.

Plochy veřejné zeleně ve
správě Ďáblic se stále zvětšují
l Údržba veřejného prostoru Ďáblic pro
sezónu 2012/2013 byla na základě výběrového
řízení a nejnižší podané nabídky, svěřena
společnost A.S.A. s.r.o.
l Parčík před Battistovou cihelnou
byl vyzdoben závěsnými květinovými koši.
Současně připravujeme opravu chybně
provedené výsadby.
l Květinami proti nepořádku, černým
skládkám a automobilům – tak bych snad
mohl s nadsázkou popsat umístění mohutných
květinových betonových nádob, které zamezují

Péče o vzrostlé stromy
l Lípy při ulici Šenovská. Výrazně, ale
v celém rozsahu odborníky, byly upraveny
(i ke spokojenosti zde bydlících spoluobčanů)
mohutné lípy při ulici Šenovská.
l Koníčkovo náměstí. Bezpečnostní
a dřívějšími neodbornými zásahy vynucené
výchovné řezy byly provedeny u všech stromů
na Koníčkově náměstí.
l Odborná kontrola a posouzení stromů byla
provedena také na starém Ďáblickém
hřbitově, v parku při Obecním domě
a u sakur v uličních pásech. Ve všech případech provedeme také odborníky doporučené zásahy.

Správa majetku Ďáblic –
investice
l Vsakování dešťových vod do zdiva
školky a školy. Radní Ing. Tomáš Dvořák
v současné době řídí monitorovací a stavební
práce, které by měly odstranit dlouho trvající
problém s odvodem dešťových vod, od kterých vlhly zdi obou budov. Ve školce docházelo i ke vzdouvání podlahy.
l 2,5 mil. Kč navíc pro náš rozpočet.
Na základě předložené žádosti a osobní prezentace Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo
dotaci 2,5 miliónu Kč na opravu a rozšíření
naší základní školy. Z těchto peněz budou
financovány zejména tyto práce:
a) vybudování dvou nových tříd
pro první stupeň ZŠ,
b) generální oprava ploché střechy ZŠ.
Bližší informace o těchto akcích vám bude ve
zpravodaji průběžně podávat pověřený radní
Ing. T. Dvořák.
l Také jemu děkuji, zejména za jeho
účinnou a odbornou pomoc při řešení
stavebních problémů a při koordinaci
prací.
l Nová světelně řízená křižovatka
Ďáblická – Kostelecká. Většina z nás má
již několikaměsíční zkušenost s užíváním
a provozem této nově vybudované křizovatky. Budu rád, pokud mi napíšete či
zatelefonujete své zkušenosti, postřehy
a hodnocení ve smyslu „lepší – stejné –
nebo horší než dříve?“.

Vážení spoluobčané,
milí sousedé,
přeji všem pohodové
prožití druhé poloviny léta,
bezpečné cesty
a štastné návraty.
S úctou Miloš Růžička,
starosta MČ Praha-Ďáblice
foto Pavel Veselý

Konec školního roku
Je sice teprve polovina června, ale konec školního roku se blíží mílovými kroky. Škola nespí.
Naopak. Je třeba nejen zdárně dokončit stávající školní rok (testování a vyhodnocení testování žáků 5. a 9. tříd – uspěli jsme velmi dobře,
klasifikační porada, odevzdání učebnic, slavnostní zakončení školního roku, prázdninový
provoz v MŠ...), ale také alespoň v základních
obrysech připravit školní rok následující (malování, úklid, stanovení úvazků, stavební úpravy
a mnoho dalšího).
9. třída symbolicky na Den dětí pro své rodiče,
pro nás učitele i pro ostatní veřejnost připravila
„1. rozlučkový ples deváťáků“. I ten se velice
vydařil. Třídní učitelka Mgr. Jitka Stoklasová své
žáky ošerpovala, žáci nám zazpívali a zahráli na
kytaru, byly připraveny ukázky ve stepu (Studio
Andrea) a street dance (Freedance studio),
k tanci i poslechu hrála živá hudba, mnozí vyhráli báječné ceny v tombole (sponzorům ještě
jednou děkujeme) a nestrádaly ani naše žaludky, neboť catering byl zajištěn z restaurace
Červený mlýn. Atmosféra na plese byla opravdu
skvělá. Všem, kteří se na jeho přípravě a bezproblémovém průběhu podíleli i všem přítomným, ještě jednou děkuji a věřím, že tento
„1. rozlučkový ples deváťáků“ nebyl zároveň
plesem posledním. V základní škole se uskutečnil celoškolní projekt „Město, ve kterém žiji“
a moc se povedl (viz samostatný článek na
str. 7). Během června probíhaly i další sportovní
a kulturní akce. Skvěle se vydařil „Den dětí“
ze školní družiny na fotbalovém hřišti, který
připravily paní vychovatelky ve spolupráci

Tichá pošta – aneb nejen
ze života ďáblických
Broučků
Jedna z hlavních motivací
pro mne jako pro začínající
paní učitelku ve školce je
častý kontakt s dětmi. Mnozí
z ás si jistě řeknou, že pracovat ve školství je dnes čiré
bláznovství, veliká zodpovědnost, věčný rachot,
dotazy PROČ, utírání začínající rýmy, rané dětské konflikty, pusy od svačinek atd. No, kdo by
do toho šel, co by tam vlastně vůbec hledal
a mohl najít mimo výše zmíněného? Snad
jedině ty prázdniny, že? Se svým počátečním
optimismem (který mi doufám dlouho vydrží),
se chci s vámi podělit o to, co vás může ve
školce překvapit a s kým či s čím se tam
můžete setkat.
První, koho jsem potkala, je OPRAVDOVOST!
Ranní úsměv, o kterém vím, že je od dětského
srdíčka. Mávající ručka mamince za oknem,
ve které vidím radost – jsi tu pro mne. Hozené
auto, které v sobě ukrývá opravdovou zlost
a naštvání – tolik se učím. Kamarádovi spontánně podaný bubínek, neb pláče, bubínek tolik
chtěl – kouzlo prvního kamarádství.

s SK Ďáblice, téměř celá škola postupně vyjela
na ozdravné pobyty a mohla bych pokračovat
ještě výčtem mnoha dalších bezvadných akcí.
I v mateřské škole je závěr školního roku hektický. Také tady vyjely děti na školu v přírodě,
Berušky byly na polodenním, ostatní třídy na
celodenním výletě, u Ptáčků se uskutečnilo
první spaní dětí v MŠ, proběhlo „vyřazení předškoláků“, byly připraveny dva sportovní dny
(ten pro mladší děti se bohužel z důvodu
nepřízně počasí nekonal) a i ve výčtu dalších
skvělých akcí, které se v MŠ uskutečnily, bych
mohla ještě dlouho pokračovat.
Jsem ráda, že se nám školní akce tak dobře
vydařily. Všem, kteří se na všech akcích ZŠ i MŠ
nejen teď v průběhu června, ale během celého
školního roku podíleli, moc a moc děkuji.
Na závěr mi dovolte,
abych vám všem,
dětem, žákům,
stávajícím i bývalým
kolegům a všem
zaměstnancům
školy, rodičům, sponzorům i ostatním
popřála nejen krásné prázdniny
a úspěšný školní rok 2012–2013,
ale především poděkovala za pro mne
skvělou a inspirativní téměř desetiletou
spolupráci. Loučit se s těmi, kteří člověku
přirostli k srdci a s tím, na čem mu
záleží, není jednoduché. Na své působení
v ďáblické škole budu opravdu velmi
ráda vzpomínat. Ještě jednou za vše
děkuji a přeji vám mnoho úspěchů nejen
ve školním, ale i v osobním životě.
Milada Bulirschová, ředitelka školy

Opravdovost v dětském podání je chování,
ve kterém není vymýšlení, přehrávání, je v něm
dítě samo sebou se všemi momentálními pocity
a emocemi, prostě na opravdovost si u dítěte
můžete vsadit. Ona i taková hra na Tichou
poštu je u dětí OPRAVDOVÁ. Je pravdou, že
z počátečního prvního slova SLON je během
pěti předání BOMBON a na konci dojdeme ke
slovu MOTOR, což ale není až tak podstatné.
Pro mne jako prvního vysílače je důležité, že
každý řekl opravdu to, co slyšel, nikdo nic nepřidal, nezkreslil, všichni zůstali OPRAVDOVÍ. Být
opravdový v sobě nese statečnost, upřímnost,
pravdu a otevřenost k sobě i ostatním.
Chci tuto opravdovost podporovat, pokud se to
podaří. Jednou ty malé děti potkám jako velké
kluky a holky a snad zůstanou OPRAVDOVÍ
a i jejich Tichá pošta bude taková. Tak se možná
k vysílači dostane slovo, které poslal a ne
nějaká zkomolenina, ke které si leckdo něco
přidal, přibarvil a doplnil, jak se to často stává
některým dospělým dnešní doby. Možná prostě
jen zapomněli, jaké to bylo „být opravdový“.
Ale není jich naštěstí většina!
Tak se zdá, že ve školce můžeme najít veliké
poklady – kdo by to řekl? Děti, těším se na
další kouzla a obohacení a přeji pěkné
prázdniny.
Monika Píchová

Zprávy za školy a školky

nedovolenému vjezdu velkých vozidel na
polní cestu, která spojuje ulici Mannerova
s ulicí Ďáblická (naproti vstupu do starého
Ďáblického hřbitova).
Na obou místech budou květiny udržovány
po celou sezonu a od jara 2013 zatím
počítáme opět s jejich obnovou.
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Konec školního roku
v 5. třídách
Ozdravný pobyt:
Vybráno ze školních slohových prací žáků:
Letošní školu v přírodě jsme si užili, ale měla
jednu chybu – byla krátká. – Školu v přírodě
jsme prožili v jižních Čechách v Fähnrichově
mlýně u Stráže nad Nežárkou. – Počasí nám
přálo, a tak kromě okolí penzionu jsme navštívili Třeboň. To byl celodenní výlet kolem rybníku
Svět po 12 km dlouhé naučné stezce. –
V domě, kde bydlel zakladatel rybníku Svět
Jakub Krčín, je dnes muzeum rybníkářství a tam
jsme také byli. – Jedno dopoledne jsme se rozjeli do Jindřichova Hradce a v místním muzeu
jsme viděli největší pohyblivý betlém na světě. –
U penzionu je hřiště, kde jsme hráli různé
míčové hry. Občas nám sice míč spadl do
Nežárky, ale obětavý vychovatel Ondra ho vždy
zachránil. – Také jsme si opékali buřty. –
A večer byly diskotéky, které se všem líbily. –
Ještě jednou: škoda, že to bylo tak krátké.

Aranka Hanousková, třídní učitelka Berušek

Celoroční projekt:
5. třídy také letos kromě celoškolních projektů
Ďáblice hledají své náměstí a Město, ve kterém
žiji, tvořily v rámci vlastivědy vlastní celoroční
projekt: Evropská města, kde se konaly Letní
olympijské hry. Žáci se seznámili s historií olympijských her a na nástěnku na chodbě školy
postupně dodávali referáty z jednotlivých
olympijských her. Poznali tak nejen olympijská
města, ale i české olympioniky. A teď už se těší
na televizní přenosy z letošních LOH v Londýně,
který někteří navštívili na začátku školního roku
v rámci jazykového pobytu.
třídní učitelky 5. tříd

Berušky – naše nejmladší
děti ve školce
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Měšicích. Po krátké jízdě jsme dorazili na místo,
kde na nás již čekala paní ředitelka školičky
a pečovatelka, která se stará o zvířátka. Děti
byly nedočkavé a jako první je čekala jízda na
ponících. Dostaly přilbu a jely dvakrát kolem
ohrady pod vedením instruktora. Po ponících
nás přivítala ostatní zvířátka, která jsme si
mohli pohladit, také jsme se dozvěděli, čím se
které zvířátko živí. Zaměstnanci školičky trpělivě
odpovídali na všechny dětské otázky. Potom si
děti samy vyrobily papírového koníka, kterého si
vzaly domů. Na závěr pro nás ve školičce měli
připravenou překážkovou dráhu, na které jindy
závodí koně. Děti závodily ve dvojících a běžely
jako vítr. Kdo proběhl cílem, dostal obrázek
a sladkou odměnu. Po překážkové dráze jsme
ještě viděli velké koně a dvouměsíční hříbátko.
Domů se nám ani trochu nechtělo, ale čas
utíkal a museli jsme se rozloučit a za vše
poděkovat. Výlet se nám opravdu vydařil.
1. června na Den dětí jsme pro děti připravili
hry a soutěže, děti svůj svátek zapily dětským
šampusem a dostaly spoustu dobrot.
Když se ohlédnu zpět celým školním rokem,
vidím, jak velký pokrok malé děti udělaly. Jsou
trpělivé, samostatné a umějí si se vším samy
poradit. Doufám, že na nový školní rok v září
2012 se budou děti i rodiče velmi těšit.
Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se na
vás v září v naší mateřské škole.

Nejmenší děti do naší MŠ nastoupily v září
2011. Začátky byly uplakané a nešťastné,
postupně ale pláč ustával, děti si zvykly na nové
prostředí, kamarády a na nás – paní učitelky.
Postupně se učily samostatně se oblékat, jíst
a plnit drobné úkoly.
V prosinci byly děti již tak šikovné, že zvládly
vánoční besídku úplně skvěle a zasloužily si velkou pochvalu od rodičů i od nás. Druhá polovina roku utekla jako voda, blížil se výlet.
Děti se ho už nemohly dočkat.
Konečně jsme 30. května v 8.30 vyrazili autobusem do jezdecké školičky v nedalekých

patří k prima dobrodružství. Po návratu do
školky se děti s chutí navečeřely a po hygieně,
pohádce a písničce na dobrou noc, nastalo to
hlavní – společné ukládání ke spánku. Děti byly
nad očekávání statečné a usínání se obešlo bez
slziček. I celá noc byla krásně klidná. Postupné
ranní probouzení ve školce a společné posnídání napečených dobrot od maminek mělo
pro děti také jistě své kouzlo.
Děti byly úžasné přesto, že pro některé to byla
první noc mimo domov bez maminky.
Společná noc ve školce se nám všem moc líbila
a kdo nenašel odvahu letos, může to s námi
zkusit příští rok.
Iveta Fraňková, třídní učitelka

Rozlučka s Inkou
Velmi neobvyklý čtvrteční ruch u nové budovy
ZŠ nemohl přehlédnout nikdo, kdo šel
17. května kolem. Prostor byl totiž plný dětí ze
školní družiny a do okolí se nesly zvuky dětských písniček. To do naší ŠD vůbec poprvé
zavítala Inka Rybářová, aby v průběhu předprázdninového veselí zapojila všechny přítomné
děti do zpívání, soutěžení a tančení. Pořad se
dětem moc líbil a počasí k nám bylo také pří-

Spaní v MŠ
Velké dobrodružství pro polovinu dětí ze třídy
Ptáčků nastalo 28. května, když odpoledne
neodešly ze školky domů jako jindy, nebo se
tam některé naopak vrátily, aby prožily noc
v MŠ.
Strávit noc bez maminky a své postýlky chtělo
jistě velkou dávku odvahy, nebo neméně touhy
po dobrodružství.
V podvečer jsme se vydali do lesa. Po cestě
jsme sice trochu zmokli, ale hledat úkryt pod
košatým javorem nebo v lesním altánku také

znivé. Potěšilo nás, když paní Inka projevila
zájem prohlédnout si naši školní družinu
a výtvory dětí, které nám moc pochválila. Inka
nešetřila ani chválou na chování dětí při celé
akci a sama nám navrhla, že když ji pozveme,
opět za námi ráda přijede.

Za školní družinu Vlasta Poláčková

Projekt
„Město, ve kterém žiji“
O první části školního projektu nazvané Ďáblice
očima dětí jsme vás již informovali a s pracemi
a názory žáků jste se mohli seznámit v prostorách školy.
Ve dnech 7. a 8. června vyvrcholila druhá část
projektu nazvaná „Pražské památky“. Třídy si
rozebraly jednotlivé památky, které navštívily
a snažily se získat o nich co nejvíce informací.

Soutěžní sportovní odpoledne, kterého se
zúčastnily děti ze školní družiny, proběhlo ve
středu 6. června na místním fotbalovém hřišti
v Ďáblicích. Pro malé sportovce byla přichystána
celá řada netradičních sportovních disciplín, při
kterých se občas zapotili, ale především pobavili. Všichni sportovci byli na závěr po zásluze
odměněni drobnými cenami a sladkostmi.
Nechybělo ani občerstvení pro děti, které
v místním bufetu připravila paní Mušková
(přichystat ke grilování více než 100 párků jí
dalo docela práci). Poděkovat chceme i panu
Vodákovi, který se do celé akce zapojil s námi
a hlavně místnímu fotbalovému klubu, který
nám bezplatně pro sportovní odpoledne
zapůjčil hřiště.
Věříme, že tímto byla založena nová tradice
a nadále se bude jednat o pravidelnou akci
dětského dne ve školní družině.

Díky Recyklohraní ušetřila
naše škola životnímu
prostředí řadu surovin
Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší
také možnost přímo přispět k ochraně životního
prostředí. Žáci i škola samotná v rámci projektu
odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče.
Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí.
Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr
a recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Za školní družinu Vlasta Poláčková

Z Certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL, který naše škola obdržela,
jsme se dozvěděli, že naše škola v loňském roce
odevzdala 145 kg drobného elektra. Tím jsme
uspořili 3,52 MWh, 250 l ropy, 13,43 m3 vody
a 70 kg primárních surovin. Navíc jsme snížili
produkci nebezpečných odpadů o 2 780 kg.
Děkujeme všem, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Každý,
kdo má zájem, může drobné elektro a staré
baterie přinést do školy. Za dveřmi hlavního
vchodu je umístěna popelnice na sběr elektrozařízení a sběrná nádoba na baterie.

Zprávy za školy a školky

Úspěšný první pokus

Vytvořily o své památce nástěnku a na závěrečných vystoupeních v sále školy měly za úkol
památku co nejzajímavěji představit ostatním.
Vystoupení tříd byla různorodá, poučná
i zábavná. Všichni zapojili svoji fantazii,
využili své schopnosti a dovednosti.
Celá práce na letošním projektu byla velmi zdařilá. Jsme rádi, že máme ve škole tolik šikovných
žáků, kteří v projektovém vyučování dovedou
pod vedením svých učitelů předvést a uplatnit
vše, co umí.

Jana Chmátalová, zástupkyně ředitelky

Jana Chmátalová, zástupkyně ředitelky

Rozloučení s prázdninami
Pionýrská skupina Rozmarýn, oddíl Sluníčko a Kulturní a školská komise zvou všechny malé i velké
na oslavu, na které se rozloučíme s letošními prázdninami a oslavíme začátek nového školního
roku. Akce se bude konat v sobotu 8. září od 15 hodin v areálu U Holců.
Připraveny pro vás budou nejrůznější soutěže, výtvarná dílna, hudba, občerstvení.
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Oslava náměstí...
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Ve čtvrtek 28. června 2012 se v areálu u Krále Holce – ve stínu vysokých
stromů i na rozpáleném hřišti – uskutečnila Oslava náměstí. Silné bouřky
a deště, které koncem června často přicházely, si na tento den vzaly dovolenou, slunné a teplé počasí venkovní akci velmi zpříjemnilo. Program
začal v 16 hodin výtvarnou dílnou a soutěžemi pro děti, které připravil
pionýrský oddíl pod vedením Jarky Kučerové a Petra Jeníčka. Mateřské
centrum Ďáblice
nachystalo aktivity pro
nejmenší děti. Děti se
výborně bavily, lítaly
od jednoho stánku
k druhému, sbíraly body
a radovaly z odměn.
Mumraj zpříjemnila
hudba a mezi dětmi
neúnavně procházel
pes Pio. Kdopak to
asi byl?
Program pokračoval od
18 hodin vystoupením
dětského loutkového
souboru s představením Žabí království.
Postupně se děti
i ostatní účastníci
oslavy přesunuli na
trávník a lavičky u dětského hřiště, kde začala hudební část večera. Nejdříve vystoupila kapela
Hradní duo, později též kapela The Idlers. Občerstvení zajistili pánové
z nově otevřené ďáblické restaurace – Battistovy cihelny.
Po celou dobu oslavy byly u plotu vystaveny čtyři
panely informující o projektu „Ďáblice hledají
své náměstí“ a o historii prostoru, v němž má
nové náměstí vzniknout. Občané měli možnost
seznámit se s jednotlivými variantami náměstí,
popřemýšlet o jejich kladech a záporech, popovídat si o nich se sousedy. K dispozici byly
anketní formuláře, jejichž prostřednictvím mohli
lidé sdělit svůj názor na velikost a podobu
budov, rozsah zeleně či povahu sportovních
a jiných zařízení.
Proč vlastně oslava náměstí? Když se minulé
léto projekt „Ďáblice hledají své náměstí“ chystal, bylo zřejmé, že za rok
nevznikne nová stavba ani nedojde k proměně zanedbaného prostoru.
Chtěli jsme oslavit úspěšné završení projektu, jehož smyslem bylo zapojit
občany Ďáblic do hledání nápadů a inspirace pro budoucí náměstí. Chtěli
jsme též oslavit návrhy a plány, které z tohoto hledání vzešly. Na řadě
setkání, která byla součástí projektu, se často mluvilo o tom, proč jsou
náměstí důležitá a k čemu slouží. Oslava náměstí byla vlastně ukázkou

toho, k čemu náměstí sloužila v minulosti a k čemu by měla sloužit i dnes.
Sešli se na ní bližší i vzdálenější sousedé, děti si pohrály, lidé si prohlédli
výstavu, podávalo se jídlo, hrálo se divadlo, starosta řečnil, hudba hrála,
bylo i kde se zastavit, posedět...
Projekt „Ďáblice hledají své náměstí“ skončil a nezbývá než poděkovat
všem, kteří se na něm podíleli a pomáhali. Nejprve bych chtěla poděkovat
svým kolegům z Občanského sdružení pro Ďáblice. Nadaci Via vděčíme za
grant, bez něhož by
projekt nebyl myslitelný. Velký dík také
patří panu starostovi
Miloši Růžičkovi, který
projekt inicioval
a architektům Anně
Háblové a Petrovi Hlaváčkovi, kteří dokázali,
že jsou nejen odborníky, ale také lidmi,
kteří dovedou úžasně
komunikovat s dětmi.
Děkuji vedení a učitelskému sboru základní
školy, která byla vůči
projektu velmi vstřícná
a poskytla všem žákům
prostor k vymýšlení
a zhotovování vlastních
modelů a návrhů
náměstí. Děkuji paní
knihovnici za možnost
pravidelných setkání
v obecní knihovně a za
poskytnutí výlohy pro
výstavu modelů. Děkuji
panu kronikáři za
poskytnutí informací
a fotografií z kroniky.
Děkuji Kulturní a školské komisi, zejména Simoně Dvořákové, za pomoc při přípravě Oslavy
náměstí a Pionýrskému oddílu za přípravu bohatého dětského programu.
Děkuji rodině Průšových za občerstvení pro účastníky oslavy.
Děkuji Jonathanu Veselému za focení a pomoc při oslavě.
Děkuji Star Production za bezplatné zapůjčení lavic a stanu.
Pokud jsem na někoho zapomněla, moc se omlouvám.
Přeji všem krásné léto a těším se na další společná setkání. Držím ďáblickému náměstí palce. Jak pravili žáci 4. A: „Ďáblice... s náměstím nebo bez
náměstí... hlavně, aby nám tu bylo dobře!“

Karolina Kovtun, foto na této dvoustraně
Martin Lonek a Jonathan Veselý

V příjemném prostředí areálu U Krále Holce a za mimořádně vydařeného
počasí uspořádala Městská část Praha-Ďáblice a Občanské sdružení pro
Ďáblice v předvečer konce školního roku, ve čtvrtek 28. června 2012,
příjemné odpoledne nazvané OSLAVA NÁMĚSTÍ. Celý program byl koncipován tak, aby pobavil především předškolní mládež a dospělým prezentoval záměry s prostorem, na němž by mělo vzniknout nové náměstí.
Účast dětí byla mimořádná, většinou byly doprovázeny maminkami,
v menším počtu i tatínky či hrdými prarodiči. Celý program byl rozdělen
do tří částí.
První část, začínající v 16 hodin, byla vyhrazena dětským sportovním
akcím, výtvarným kreacím a soutěžím. Organizoval je Pionýr – Ďáblice,
který vede paní Kučerová, která se sama pasovala na Babu Kučerovou.
Ta vládne klubovně Pionýrů, která je velmi
pěkně vybudovaná, včetně příslušenství, v zadní
části bývalé „restaurace U Krále Holce“. Aby
zdůraznila „svůj kouteček“, předsadila před
svoje království menší stánek s pochutinami,
především koláčky. Poznámka pro neznalé:
Pionýr „paní Kučerové“ nijak nesouvisí s pionýry
s rudými šátky. Pojmenování vychází z francouzštiny, znamená být
v něčem první, snažit
se poznat nepoznané,
nebát se těžkostí nebo
je čestně překonávat.
Taktéž nemá tento
Pionýr nic společného
s bývalým Pionýrským
domem, který se změnil
po něžné revoluci na
společenské centrum
U Krále Holce, které
vlastní, včetně okolního
pozemku, MČ PrahaĎáblice. Pionýr si vytyčil
skutečně krásné ideály: PRAVDA (Pionýr chrání
pravdu a plní čestné slovo), POZNÁNÍ (Pionýr je
pracovitý, učí se), PŘÁTELSTVÍ (Pionýr je přítelem
všech dětí), POMOC (Pionýr je statečný a kamarádský, pomáhá ostatním), PŘEKONÁNÍ (Pionýr
je čestný a spravedlivý), PŘÍRODA (Pionýr chrání
přírodu a život na Zemi), PAMĚŤ (Pionýr má rád
svou zem).
Druhá část pořadu odstartovala v 18 hodin a byla vyhrazena loutkovému
divadlu „Loutky bez hranic“. Během téměř hodinového pořadu seděly
děti spořádaně v kruhu před loutkovým divadlem bez maminek či jiného
doprovodu. Bylo zajímavé pozorovat tváře předškolní mládeže. Zájem,
soustředění a napětí, s nimiž děti představení sledovaly, náhle, jako na
povel, střídaly úsměvy a výbuchy smíchu.

Třetí část programu v 19 hodin zahájil starosta obce ing. Růžička proslovem. Vysvětlil, proč se MČ spolu s komise rozhodla toto odpoledne uspořádat, vzpomněl prvního starostu MČ ing. arch. Jiřího Veselého, který ve
spolupráci s dalšími spoluobčany tehdy s myšlenkou vybudovat náměstí
přišel. Shodou okolností byla mezi přítomnými i jeho manželka Barbora
Veselá, kterou pan starosta mezi námi přivítal. Taktéž připomněl výbornou
spolupráci žáků ZŠ a architektů na nových projektech. Nakonec popřál
všem hezký večer a uvedl kapelu Hradní duo. Bylo úžasné, jak malí
caparti vydrží několik hodin v plné aktivitě za slunného a velmi teplého
odpoledne. Příjemné melodie roztančily na travnatém parketu caparty
i jejich maminky. Tatíci a dědové dávali většinou přednost příjemnému
posezení ve stínu stromů u dobře vychlazené dvanáctky.
U stánku Občanského sdružení pro Ďáblice postávala šéfka sdružení paní
Karolina Kovtun. Přítomným vysvětlila záměry výstavby náměstí prezentované na velkých fotografiích s komentářem na tablech. Na prvním tablu
byly historické fotografie prostoru budoucího náměstí. Těmto fotografiím,
převzatým z kroniky obce, dominovaly fotografie bývalé Prefy, která nám,
prakticky v centru obce, řadu let nepěkně prášila a hlučela. Možná nejzajímavější fotografií na tomto prvním tablu byla výstavba prvního panelového domu v ČSR, který navrhl a vyprojektoval ďáblický občan
a dlouholetý kronikář
obce Dr. Wimmer.
Druhé tablo představovalo značný časový
skok: školní mládež
svými výtvory vyjadřovala své představy
o budoucím náměstí.
Prakticky všechny
návrhy počítaly
s cukrárnou!
Na třetím a čtvrtém panelu byly plánky různých variant řešení náměstí
s vysvětlujícím komentářem. Návrh řešení náměstí se uskutečnil v rámci
projektu „Ďáblice hledají své náměstí“, který vznikl za podpory grantu
Nadace Via.
Je třeba poděkovat pořadatelům za organizaci příjemného odpoledne
a zajímavou prezentaci první etapy záměrů s prostorem, který by se měl
stát budoucím náměstím Ďáblic.
Zdeněk Sobotka, kronikář obce
Vážený pane starosto,
chtěla bych Vám touto cestou poděkovat jménem svým a hlavně našich
dětí za uspořádání akce „Oslava náměstí“, v jehož rámci probíhaly akce
určené dětem. Děkujeme PS Rozmarýn, oddílu Sluníčko za výbornou
organizaci a hlavně za nápad toto pro děti vytvořit. Výtečná akce,
výborné koláčky tety Jarky, další občerstvení a příjemná hudba. Budeme
se těšit, že našim dětem vytvoříte nové sportoviště i s klubovnou, kde se
bude oddíl Sluníčko nadále scházet a zpříjemňovat odpoledne. Již teď
navštěvuje syn i spousta jiných dětí tento oddíl a je nadšený z toho, co
se zde vše nové naučí a jak se mu trpělivě věnují vedoucí Jarka a Petr.
Ještě jednou děkujeme, přejeme pěkné a klidné léto.
Rodina Melzerova

Zprávy z Ďáblic

...z pohledu kronikáře

9

Jarní výlet seniorů
aneb Krajem mého
mládí

Zprávy z Ďáblic

V květnovém Ďáblickém zpravodaji byla
pozvánka na jarní výlet seniorů.
Po přečtení programu zájezdu jsem byla ráda,
že byla ještě volná místa a mohli jsme se
s manželem přihlásit. Manžel dávno toužil podívat se do cukrovaru, zvláště Dobrovického, který
je v současné době jedním z mála dosud v provozu. Nejméně dvakrát ročně jezdíme kolem,
protože navštěvujeme moje příbuzné v nedalekém Libichově a hřbitov v Rejšicích.
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Své dětství jsem trávila u babičky ve Smilovicích, odkud pocházel můj tatínek a jeho rodina.
Loučeň, Chudíř, Jivák, Jabkenice byla místa, kam
jsme se jezdívali koupat a na výlety ke známým.
První zastavení jarního výletu bylo v Jizerním
Vtelnu, kde jsme si mohli prohlédnout zámek
Stránov. Je situován v klidném, krásném prostředí ve svahu. Právem je pokládán za jeden
z nejpohádkovějších zámků, přestože je hodně
poničen a jeho interiéry byly po znárodnění
vyrabovány. Po znárodnění původnímu majiteli
panu ing. Jaromíru Šimonkovi byl v prostorách
zámku umístěn dětský domov. Nebylo to ideální
místo pro děti, ale stále lepší, než žít někde
v nuzném obydlí nebo venku. Děti tam bydlely
od roku 1952 až do roku 2000. Dochovala se
původní kaple z patnáctého století v gotickém
slohu. Jednotlivé místnosti se proměnily
v muzeum dětských kočárků i kočárků pro
panenky od roku 1901. Z původní obrazové
galerie se dochovaly pouze dva obrazy, z toho
jeden značně poškozen. V místnostech se
zachovaly původní křišťálové lustry, původní
parkety stodvacet let staré, krásná sbírka
motýlů, které nasbíral dědeček původního majitele. Dochovalo se loutkové divadlo staré asi
osmdesát let. Jsou zachované kulisy i loutky.
Divadlo bylo velice oblíbené dětmi majitelů.
Z patnácti dětí se dospělého věku dožilo pouze
šest. Dnes je zámek vrácen panu Šimonkovi
a ten se snaží postupně opravovat poničené

interiéry. Průvodce byl velmi příjemný a dovedl
osobitě vyprávět historii zámku i majitelů.
Po prohlídce zámku jsme zamířili přímo do
Dobrovického cukrovaru. Je to nejstarší
cukrovar ze sedmi zachovaných v dnešní době.
Zde se zpracovává 14 000 tun řepy denně.
Cukrovar získal na rekonstrukci dotaci z fondů
EU. Bývalý kravín se tak proměnil na muzeum
zemědělských strojů pro obdělávání cukrovky.
Pěstování řepy od semínek je velice pěkně
znázorněno v pochozích vitrínách v podlaze.
Stodola z 19. století se proměnila v muzeum
exponátů pro výrobu technického lihu z vylisovaných sladkých cukrových šťáv. Rozšíření pěstování cukrové řepy pomohla Napoleonova
blokáda. Největší rozvoj byl v letech 1925, kdy
byla cukrovka nazývána bílým zlatem. Vědecká
literatura od Acharda zachycuje pěstování cukru
od roku 1802. Prohlídka cukrovaru byla velice
poučná a průvodkyně podala vyčerpávající
výklad ke všem vystaveným exponátům,
k celému výrobnímu postupu i k historii
majitelů cukrovaru rodu Thurn-Taxisů.
Po prohlídce cukrovaru byl už dost unaveným
účastníkům zajištěn oběd v lovecké restauraci Jivák. Vzhledem k nepředvídaným problémům na cestě, jako byl uzavřený most přes
dálnici, jsme do restaurace dorazili se značným
zpožděním a byl trošku problém s objednáváním tolika jídel pro všech čtyřicetdevět účastníků výletu. Vše se ale vyřešilo a pokračovali
jsme na zámek Loučeň.
Tento třista let starý zámek je majetkem rodu
Thurn-Taxisů. Tento rod pohádkově zbohatl na
poštovních službách. Členové tohoto rodu byli
velmi pracovití a podnikaví lidé. Některé
zámecké prostory prošly úpravou v roce 1911
v anglickém stylu, což dokládají dřevěné kazetové stropy a dřevěné obklady stěn. Jiný salonek je v čínském stylu, protože pan majitel byl
v Číně a dovezl čínské vybavení. Nejstarším
majitelem byl Alexandr von Thurn-Taxis, který
měl v osmdesáti letech ještě nemanželskou
dceru. V jeho době navštěvoval zámek často
Bedřich Smetana, který žil u své dcery v nedalekých Jabkenicích, kde je do dnešní doby zachováno jeho muzeum. Často spolu hráli –

Alexandr na housle a Smetana na klavír. Ve
vitríně je uložena skladba Z domoviny, kterou
panu majiteli v roce 1882 Smetana věnoval.
Alexandr měl rád koně, vychovával je pro soutěže a ve výcviku jezdeckých koní mu pomáhal
bratr mého tatínka, kterého si kníže velice oblíbil. Strýc o knížeti rád vyprávěl. Erich von ThurnTaxis studoval v Anglii a po svém návratu
přivezl z Anglie v roce 1889 jako první hadrovou merunu a začal učit fotbal. První utkání se
tehdy hrálo v zámecké zahradě. Erich se rychle
odklonil od koní a pořizoval si automobily.
V zámku je překrásná knihovna, která je
v původním anglickém stylu se zajímavě řešeným schodištěm k horním knihovnám. Jsou tu
zachovány také pohádkové knihy a ilustrace princezny Marie. Průvodce zámkem byl velice šaramantní pán, dokonale znalý historie zámku
i celého rodu. Představil se jako komorník
a jeho dokonalé dobové oblečení i vystupování
tomu odpovídalo. Ještě snad zmínka, že zámek
byl od roku 2000 rekonstruován a znovu
otevřen 7. 7. 2007. Velice krásně je upraven
zámecký park a deset labyrintů. Vzhledem
k tomu, že při konci prohlídky zámku začalo
velmi silně pršet a bylo již dost pozdě, nebylo
na prohlídku parku dost času, tak budeme
muset příště třeba jenom navštívit park.
Cesta domů byla již dost únavná, ale myslím,
že všichni byli nadmíru spokojeni a všem se
jistě výlet líbil.
Ráda bych poděkovala touto cestou naší průvodkyni paní Vlaďce Němcové za její trpělivost
a vstřícnost. Doufám, že tento výlet nebyl
poslední a že se můžeme těšit zase na
podzimní.
Eva Vacková

Ohlédnutí
za aktivitami
našich seniorů
Kurz angličtiny
Na podzim loňského roku se na mne obrátila
sociální komise MČ Praha-Ďáblice, jestli bych
neměla zájem vést kurz angličtiny pro začátečníky – seniory. Jsem rodilá mluvčí, proto se na
mě často někdo obrací s prosbou, abych ho
učila. Moje zkušenosti jsou však spíše s konverzací s pokročilými studenty. Přesto se mi tuto
nabídku učit nechtělo odmítnout a udělala jsem
dobře. Každý pátek jsem měla radost ze svých
studentů, kteří od listopadu udělali veliký
pokrok. Už umí klást otázky, z kladné věty udělat zápornou, naučili se používat čtyři časy...
a v září začne opakování a pokračování.

Karolina Kovtun, lektorka angličtiny
„Kurz angličtiny pro seniory začal v listopadu
loňského roku celkem nesměle. Ze začátku se
kurzu účastnily dvě studentky, v prosinci jsem
se přidal já a začátkem roku se počet účastníků
rozrostl na 9 studentů – seniorů. Nyní, na konci
našeho školního roku, můžeme bilancovat. Kurz

z dopisu účastníka kurzu Vladimíra Trči panu
starostovi M. Růžičkovi z června 2012

Pár slov o počítačovém kurzu
pro seniory
V dnešní době jsou počítače neodmyslitelnou
součástí našeho života – stále více se dostávají
do popředí zájmu celé naší společnosti –
a práce s nimi se stala téměř nutností pro
všechny společenské i věkové vrstvy. Nejinak je
tomu i v případě seniorů, kteří díky počítačům
a internetu rozvíjejí svůj osobní potenciál,
procvičují své duševní schopnosti, rozšiřují si
všeobecný rozhled a vzdělávají se.
Poté, co jsem převzala vedení kurzu po
ing. Mašikovi, pro mě bylo radostným zjištěním,
že účastníci počítačového kurzu pro seniory už
s počítačem leccos uměli, nicméně si potřebovali své dovednosti zopakovat a prohloubit.
Velice mě potěšil jejich neustálý zájem jak
o další možnosti PC, tak i o nové programy,
které by jim pomohly v jejich aktivitách – a těch
mají naši senioři neuvěřitelně mnoho.
Vytvořil se perfektní tým, všichni byli velice
činorodí, zvídaví a hlavně milí a přátelští, což
dohromady vytvořilo nádhernou srdečnou
atmosféru ve vyučovacích hodinách.
Na konci kurzu jsem s potěšením zaslechla:
„Co jsem potřebovala, to jsem se naučila.“,
„Počítače už se nebudu bát.“,
„Určitě přijdu zas.“
Tímto bych ráda oslovila další seniory, kteří by
se chtěli naučit pracovat s počítačem, ale bojí
se, že to nezvládnou. Přijďte mezi nás, neostýchejte se a počítač se stane vaším kamarádem.
Otevřou se vám neomezené možnosti k získání
jakýchkoliv informací, což vám pomůže ve
vašich zájmech a také při komunikaci s vašimi

Prorok Jonáš
vyslán do Ninive
Muž jménem Jonáš (hebr. Jona-holubice)
byl starozákonní prorok, který působil
v 8. stol. př.n.l. a pocházel z oblasti Galileje.
Hospodin jej poslal do města Ninive (dnešní
Írák), kde vládli asyrští králové a Izrael se jimi
cítil ohrožen. Jonáš měl lid v Ninive varovat, že
je Hospodin chce za jejich špatné skutky zničit.
Hospodinovi však odmítl poslušnost. Obával se,
že se Asyřané budou kát a Hospodin jim
odpustí, a to si Jonáš nepřál. Naopak chtěl, aby
nepřátelé Izraele byli spravedlivě potrestáni.
Měl ale poznat, že není moudré se protivit
Hospodinově vůli.
Jonáš se nalodil na loď plující opačným směrem, a ta se dostala do nebezpečné bouře.
Přiznal se námořníkům, že prchá před Hospodinem a žádal, aby jej vrhli do moře. Bouře ustala

dětmi, vnoučaty, kamarády, ať už jsou kdekoli.
Po krátké prázdninové přestávce se kurzy rozběhnou znovu na začátku října letošního roku,
a to jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.

Taťjana Zapletalová, vedoucí kurzu
„Počítačový kurz pod vedením pana ing. Ladislava Mašiky i paní ing. Taťjany Zapletalové byl
výbornou aktivitou pro seniorskou kategorii.
Oba dva lektoři svým kamarádským přístupem
rozšiřují naše vědomosti, upozorňují na novinky
a aktuality, aby nás seniory práce na počítačích
především bavila a byla nám i dobrým a spolehlivým pomocníkem ať již při internetových nákupech nebo různých potřebných vyhledáváních.“
Jitka Seidlová, účastnice kurzu

Zdravotní cvičení
Cvičení pro seniory probíhalo v uplynulém školním roce v tělocvičně Obecního domu v úterý
a ve čtvrtek a navštěvovalo ho celkem
15 cvičenců.
Cvičení bylo zaměřeno na seniory se závažnou
poruchou pohybového aparátu spojenou
s bolestí páteře a kloubů, kteří nemohou
docházet na běžná skupinová cvičení. Snažila
jsem se maximálně respektovat individuální
pohybové možnosti jednotlivých cvičenců
a „ušít“ všem cviky na míru. Délka i obsah jednotlivých lekcí se vždy řídil aktuálním stavem
cvičenců. Začínalo se obvykle úvodním rozhýbáním a protažením. Následovalo individuální
vyšetření a případné uvolnění zablokovaných
a bolestivých míst.
Každý cvičenec během lekce předvedl několik
konkrétních cviků, které pak cvičili všichni společně. Na samotný závěr bylo zařazeno krátké

zopakování všech předvedených cviků. Každý
senior odcházel se znalostí toho, co by měl cvičit, co naopak ne, a jaká pohybová aktivita je
pro něj optimální.
Dokladem toho, že pravidelná a správně prováděná pohybová aktivita má smysl, je fakt, že
u všech seniorů došlo ke zlepšení schopnosti
pohybu a ústupu bolestí. Co je ale nejdůležitější, že všichni účastníci cvičení začali cvičit
pravidelně ve svém domácím prostředí.
V lekcích budeme pokračovat od září 2012.
Oba kurzy jsou již plně obsazeny, přesto se noví
zájemci mohou přihlásit a budeme se snažit
najít vhodné řešení.
MUDr. Petra Sládková,
rehabilitační lékařka, vedoucí kurzu

Plavání v Neratovicích
Na podzim loňského roku začalo pravidelné
plavání v krytém bazénu v blízkých Neratovicích
podporované sociální komisí. Sešla se skupinka
plavců, pro které je návštěva bazénu společným
zážitkem. Vyzkoušeli jsme různé dny v týdnu,
ale jednoznačně vyhrál pátek odpoledne, kdy je
plavání klidné a pohodové. Páteční navečer je
pro řadu seniorů tou nejlepší zábavou s plným
sportovním vyžitím. Plavání v Neratovicích si
získává stále větší oblibu mezi ďáblickými
seniory.
Jitka Seidlová, plavkyně

Zprávy z Ďáblic

pod vedením lektorky Karoliny Kovtun hodnotíme jako velice úspěšný, nebylo to jen nějaké
scházení se z dlouhé chvíle. Naše lektorka
Karolina nás nenechala ani na chvilku zahálet
a dnes můžeme říci, že jsme se dostali s výukou
angličtiny opravdu daleko.“

Těší nás, že aktivity seniorů pořádané
ďáblickou sociální komisí se setkávají se
zájmem a přinášejí užitek a potěšení
všem, kdo se jich účastní. Rádi bychom
v těchto aktivitách pokračovali i v novém
školním roce, a proto zveme všechny stávající i nové zájemce, aby se na konci
srpna nebo na začátku září přihlásili do
kurzů v Obecní knihovně, Osinalická 30,
na tel. č. 728 227 384, nebo e-mailem na
adrese: socialni.komise@dablice.cz.
Již se na Vás těšíme.

Sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Jonáš vyvržený
velrybou –
Gustav Dor (1883)
Prorok Jonáš
v Ninive ve zpodobnění současné
slovenské malířky
Kataríny Vavrové

okamžitě. Jonáše v moři pohltila velryba a po
třech dnech jej vyvrhla na pevninu. Hospodin
znovu žádal, aby Jonáš odešel do Ninive:
„Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého
města a provolávej v něm, co ti uložím.“
Tentokrát prorok uposlechl. Ninivané se skutečně káli a prosili za odpuštění. Jonáš byl
rozezlen, žádal raději svoji smrt, než aby byli
Asyřané ušetřeni zkázy. Hospodin však chtěl,
aby Jonáš pochopil, že je lépe být milosrdný

a umět odpouštět, než nastolit zkázu: „A mě
by nemělo být líto Ninive, toho velikého
města, v němž je víc než sto dvacet tisíc
lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici
od levice?“ (Jonáš 4,11)

Renata Wesleyová, farářka
Náboženská obec
Církve československé husitské
v Praze–Ďáblicích, Ďáblická ul. 80/75
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Z fotbalového oddílu
Vyhodnocení sezóny
V minulém čísle jsem slíbil, že vyhodnotím končící sezónu 2011–20 12 a tak rekapituluji:
Muži A skončili na 4. místě, což je po několika
letech nejlepší umístění, kterého ďáblický fotbal
dosáhl.
Muži B obsadili první místo a tak postupují
z II. třídy do I. B třídy – gratulujeme.
Ženy skončily ve středu tabulky, což je pro
nováčka soutěže určitě úspěch.
Mladší dorost s ohledem na to, že zájem
17–18 letých kluků hrát fotbal je stále menší
a menší, jsme sezónu „dohráli“ a nakonec
i udrželi I. třídu.
Starší žáci předváděli hezký fotbal, ale dávali
málo branek, a skončili proto ve středu tabulky.
Mladší žáci se v průběhu sezóny postupně
zlepšovali, ale stačilo to pouze na střed tabulky.
Starší přípravka skončila na hezkém 4. místě.
Mladší přípravka za celou sezónu prohrála
jen jedinkrát, jinak samé výhry.

Investice v areálu
Chodník včetně zámkové dlažby od šaten ke
hřišti s umělým povrchem se nám nakonec díky
sponzorské pomoci podařilo dodělat. Za což
bych chtěl poděkovat všem, kteří se na realizaci
chodníku podíleli: pan Veniger – sponzorská
dodávka 100 m2 zámkové dlažby,
pan Španihel – sponzorská dodávka štěrku
a doprava, firma Čáma – sponzorská dodávka
štěrku a doprava.

Na závěr sezóny přišly na řadu různé oslavy včetně
zápasů dětí proti rodičům. Například zápas
starších žáků proti tatínkům a starším bratrům
se hodně povedl.

Letní kemp
Veselé míče z Ďáblic
V době uzávěrky Ďáblického Zpravodaje skončil
druhý turnus letního kempu, kterého se zúčastnilo více než padesát dětí (maximální možná
kapacita). Oba turnusy byly naplněn, což
potvrzuje, že o letní kemp v Ďáblicích je zájem
a že záměr začít v Ďáblicích pořádat kempy pro
děti byl určitě dobrý nápad. Jsem rád, že se
nám podařilo na kemp pozvat radní
JUDr. Helenu Chudomelovou a Mgr. Lukáše
Manharta z magistrátu hl. města Prahy, kteří na
kempu v doprovodu starosty Ďáblic Ing. Miloše
Růžičky strávili jedno dopoledne.
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Díky pomoci společnosti Elektroline a jejího
výkonného ředitele Ing. Zdeňka Mrázka stavíme
sloup a instalujeme další světla pro rozšíření
osvětlení hřiště s umělým povrchem.

Reklama
Nabízíme umístění reklamních bannerů na nové
reklamní konstrukci. Umístěním reklamní tabule
podpoříte sport v Ďáblicích!

Michal Mošnička, SK Ďáblice

Dva velké turnaje nejmenších
fotbalistů v Ďáblicích
Ve dnech 3. a 17. června proběhly na hřišti
v Ďáblicích dva velké turnaje pro šestileté děti.
Na obou turnajích si zahrálo dohromady
150 dětí, což hodnotíme jako velký úspěch,
protože v této věkové kategorii pořádalo naše
SK Ďáblice takovou akci úplně poprvé. Turnajů
se zúčastnila nejen družstva z celé Prahy, ale
přijeli i týmy ze Slaného, Peček nebo Litoměřic.
V silné konkurenci se naši kluci rozhodně
neztratili, na prvním turnaji obsadili třetí místo
za družstvy Slavie a Bohemians, na druhém turnaji pak skončili domácí, vinou horšího skóre,
dokonce na krásném druhém místě za vítěznou
Bohemkou a před třetí Slavií. Při obou turnajích
byla na hřišti báječná atmosféra, rodiče povzbuzovali své ratolesti, za což byli rodiče po turnaji
odměněni krásnou děkovačkou.
K tomu, abychom mohli podobných akcí pořádat více, nám však stále několik kluků chybí.
Proto zveme k nám do oddílu všechny zájemce
o fotbal, hlavně pak kluky ročníku 2005
a 2006. První možností, jak se s námi seznámit
a vše si vyzkoušet, bude 5. a 12. 9. 2012 od
17 hodin Den otevřených dveří a pokud chcete
vidět, jak nádherný je fotbal u malých dětí, přijďte se podívat na další turnaj v pátek 28. září.
Více informací najdete na
www.skdablice2006.estranky.cz.
Za fotbalovou školičku Dušan Sýkora, trenér

Dny otevřených dveří
Na začátku školního roku ve středu 5. a 12. 9.
2012 od 17 hodin otevřeme hřiště především
malým dětem, které by chtěly zkusit hrát fotbal
v naší školičce nebo v přípravkách. Pro malé
zájemce bude připraveno několik soutěžních
disciplín. Jako odměnu si domů mohou odnést
dres slavných světových fotbalistů. Přijďte se
třeba jen podívat.

Jak jste v Ďáblicích u cihelny začínal?
V roce 1948 jsem nastoupil do Československých stavebních závodů v Ďáblicích. Tenkrát byl
vedoucím Miloslav Wimmer, který si sem ze
stavby mládeže kdesi na severu republiky přivedl partu betonářů. Mne do Ďáblic přivedl
Miroslav Král, s nímž jsem předtím dělal v Avii.
Díky němu jsem v Československých stavebních
závodech začal dělat strojařinu. (Syn Miroslava
Krále později v Ďáblicích vedl hospodu U Krále
Holce.) Spolu se mnou tu pracovali i další lidé
z Ďáblic, například František Churáček, který
u nás dělal betonáře, nebo Josef Klíma, ten
dělal jako já strojařinu. Pamatuji si i na další
spolupracovníky, například na Horkého a Netopila, jejich příbuzní stále žijí v Ďáblicích. Mnozí
lidé, kteří přišli do stavebních závodů v Ďáblicích, bydleli v cihelně. V horní části cihelny pod
střechou byla ubytovna. Také Miloslav Wimmer
měl na kruhovce byt, teprve později se přestěhoval do paneláku. V Československých stavebních závodech jsem dělal tři roky a poté jsem
odešel na vojnu. Když jsem se vrátil, můj podnik
tu už nebyl, na jeho místě byla Prefa.

pomocí se později vyráběly kazetové stropy,
které jsou jednou ze specialit ďáblického paneláku. Samotnou výstavbu jsem ale nezažil, když
jsem v roce 1954 přišel z vojny, dům už stál. Byl
to první panelový dům v tehdejší Československé republice. Co se stalo s modelem, nevím,
nejspíš ho zrušila Prefa, která přišla na místo
stavebních závodů. To, že se model nezachoval,
je každopádně škoda.

Interiér domu s kazetovým stropem

Byl stejný panelák postaven i jinde?
Ne, panelák v této podobě asi jinde v republice
nenajdete. Na domě je řada zvláštních prvků,
například ozdobné obloučky pod střechou. Dům
je jedinečný také střechou, je mírně zešikmená.
Podobnou byste jinde těžko hledal. Také už zmíněné kazetové stropy byly navrženy a vyrobeny
proto, aby byl dům něčím zvláštní.
Zmiňujete, že cihelna sloužila jako
ubytovna. Kdy se v Ďáblicích přestaly
vyrábět cihly?
Nevím, kdy přesně cihelna zastavila provoz.
Když jsem přišel do Ďáblic, už nevyráběla. Před
cihelnou vyrostla nová budova se strojní dílnou,
ve které jsem pracoval. Prostor pod střechou
cihelny nebyl původně určen k bydlení. Byl tam
navezený mour, který cihláři speciálními otvory
sypali do jednotlivých segmentů cihelny. Vždy,
když se jedna část cihelny zavezla cihlami, prostor se zazdil a začalo se topit. Potom se totéž
provedlo v sousední části cihelny. Následně se
první kapsa otevřela a topilo se tam, kde byly
zavezeny nové cihly. Cihelna nikdy nebyla zcela
naplněna, cihly se vypalovaly v jednotlivých
oddílech postupně. Proto se cihelně tohoto typu
říká kruhovka: stavba má sice oválný půdorys,
označení však odkazuje především k technologickému postupu kontinuálního vypalování.

Stavba panelového domu v roce 1952

Co jste v Československých stavebních
závodech dělali?
Byl to takový malý výzkumný ústav. Dělali jsme
leccos, třeba vibrační zařízení. Na panelový
dům, který dodnes v Ďáblicích stojí, jsme vyráběli model, asi tak metr padesát vysoký. Panelák byl tehdy ve stádiu příprav, na modelu se
mělo ukázat a vyzkoušet, jak bude dům vypadat a fungovat. Součástí modelu byly kuchyně,
pokoje, veškeré vnitřní zařízení domu. Smyslem
bylo vytvořit model, který by umožnil udělat si
představu o tom, jak bude dům vypadat zvenčí
i zevnitř. Nepracovali jsme jenom na modelu,
pro vlastní dům jsme také dělali formy, s jejichž

V cihelně bydleli vaši spolupracovníci.
Kde jste v té době bydlel Vy?
V cihelně bydleli moji kolegové, já jsem z Kobylis. V Ďáblicích bydlím od roku 1955, kdy jsem
se oženil s Ďábličačkou. Zpočátku jsme bydleli
v dolní části Ďáblic, v ulici U Prefy žiji od roku
1960.
Jak po válce vypadala tato část Ďáblic?
Když jsem v Ďáblicích začínal, vypadalo to tu
úplně jinak než dnes. V dnešní ulici U Prefy
nebyly prakticky žádné domy, byl tu pouze
tesař. Byla to spíš vozová cesta, vedle které se
válely rozstřílené pásové transportéry. Zůstaly tu
ještě po Němcích. Protože jsme v závodě měli

málo materiálu, vybírali jsme z nich věci, které
se daly ještě použít či zpracovat. Byl tu rovněž
sad, který patřil nějakému panu Červenkovi,
později ho snad daroval obci. Také tu byly dřevěné baráky, které byly součástí cihelny. Skladovaly se v nich vypálené cihly. Před cihelnou byla
strojovna a kotelna.
Domeček na návrší vedle cihelny
tu byl také?
Domeček patřil k cihelně, snad v něm bydleli
cihláři. Dnes stojí cihelna v dolíku, to je ale způsobeno tím, že její okolí bylo znovu zavezeno.
V době, kdy byla cihelna v provozu, byl okolní
terén ve výšce cihelny. Na všechny strany od
cihelny byla rovina, pouze domeček stál na
výrazné vyvýšenině. Cihláři vystavěli cihelnu
v prohlubni a následně všemi směry odkopávali
a těžili cihlářskou hlínu. Teprve později byl terén
okolo cihelny znovu navýšen návozem, například v souvislosti se stavbou silnice, dnešní
Mannerovy ulice. Na úrovni dvorku za cihelnou,
který je nejníže položeným místem v okolí, byla
značná část dnešní centrální části obce. Cihlářská hlína se těžila i v prostoru, kde byl později
postaven biograf.

Zprávy z Ďáblic

Rozhovor
s pamětníkem
Karlem Víškem
o životě a práci
v sousedství
ďáblické cihelny

Betonárka Prefa uprostřed Ďáblic v roce 1980

Jak se Vám žilo s Prefou?
Když přišla Prefa, celý prostor byl oplocen.
Především tu byla dvě velká sila na beton
a provoz, kde se vyráběly panely. Byl to
poměrně rozsáhlý objekt, který byl zdrojem
hluku a nepořádku. V místě dnešního veřejného
parkoviště se otáčela nákladní auta, která jezdila do Prefy pro panely. Hodně se tu prášilo,
když děláte s betonem, pískem a cementem,
prachu se nevyhnete. Nejvíc prachu bylo, když
přijeli plnit sila cementem. Byl to velký podnik,
vyráběly se tu nejen samotné panely, ale
v místní armovně se zpracovávalo i betonářské
železo, které se dává panelů.
Doslechl jsem se, že ještě pracujete...
Ještě pracuji, jsem konstruktérem v technickém
a zkušebním ústavu na Proseku. Do práce chodím tři dny v týdnu. Hlavně si však užívám klidu,
který v minulosti v této části Ďáblic nikdy nebyl.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám ještě
mnoho činorodých let.
Dušan Andrš,
foto z kroniky Miloslava Wimmera
„Společenské stavby v Ďáblicích 1945–1980“
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Napsali jste nám

Dovolte, abych reagoval na článek
„Čtyři z lesa (a pes)“ otištěný v červnovém
Ďáblickém zpravodaji. Lyrický článek autora
Martina Smrčka o harmonickém soužití
návštěvníků Ďáblického háje má navodit
atmosféru všeobecné pohody v jistě jinak
příjemném prostředí devizy naší městské
části – přilehlého lesoparku. Skutečnost je
však bohužel mírně odlišná, než jak ji
romanticky laděný text vystihuje. Kempy
bezdomovců se všemi průvodními jevy, jako
je hromadění odpadků a fekálií, jistě
nepřispívají k pocitu bezpečnosti návštěvníků lesa, nemluvě o estetickém zážitku.
Bezdomovci jsou problém, se kterým se
sami v Ďáblicích těžko vyrovnáme, pomoci
může policie soustavným znepříjemňováním jejich pobytu v našem okolí.
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Jeden odstavec svého článku autor věnuje
pejskařům a přikrášlil ho fotografiemi pobíhajících psů po lesních cestách. Ti na fotografiích mají alespoň na čumácích košíky.
Jen je škoda, že také nepřipojil fotografie
informačních tabulí umístěných jak na
ďáblickém, tak na chaberském konci lesa
s poučením, jak se v lese chovat. Toto poučení obsahuje zákaz volného pobíhání
psů, stejně jako stará a proto trvanlivá
smaltovaná cedulka u dětského hřiště za
jezírkem. Jistě asi cítíme, že toto pravidlo
není samoúčelné. Volně pobíhající psi
z našeho lesa vyštvali veškerou zvěř,
můžeme spatřit již pouze ptáky, veverky
a při troše štěstí a pozornosti zbylé dva
divoké králíky, kteří jsou buď šikovní nebo
otrlí a v lese vydrželi. A věřte, že ani děcko
na vzorně udržované houpačce nebo prolézačce neječí nadšením, ale strachem, vyřítí-li se mu naproti stejně velký pes, jako je
ono samé. Situaci ani nezmírní výrok
páníčka (paničky) „on nic neudělá, on si
chce jenom hrát“, aniž by předtím vyslovili
dotaz, zda-li si někdo chce hrát s jejich
psem. Volně pobíhající pes nepotěší ani
cyklistu, kterému křižuje dráhu před předním kolem, a kondiční běžec, ač zvýší
tempo na pokraj svých sil, nemá proti
čtyřnohému pronásledovateli šanci.
Většina chovatelů má své psy pod kontrolou. Ale ta menšina, která své mazlíčky
nezvládá, objektivně existuje. A proto ani
Ďáblický háj není vhodné prostředí pro
volný pohyb psů.

Jiří Tumpach, foto archiv

Malý průvodce po ďáblických restauracích
K letním měsícům neodmyslitelně patří klidné posezení u dobrého jídla a osvěžujích
nápojů. Při procházce Ďáblicemi narazíte na šest restaurací, ve kterých můžete načerpat
potřebných sil. Čtenářům Zpravodaje přinášíme souhrn základních informací.

Restaurace Battistova cihelna
Prácheňská 520, rezervace: 608 38 48 78 nebo e-mailem
na restaurace@battistovacihelna.cz, www.battistovacihelna.cz
Otevřeno: neděle–čtvrtek 11–23, pátek a sobota 11–24 hod.
Bezbariérová: ANO. Zahrádka: ANO
0,5 l / 37 Kč
Pivo točené: Pilsner Urquell 12º
0,5 l / 29 Kč
nealko Birell
1 l / 75 Kč
Čerstvá limo – citronáda, oranžáda, zázvorová
Polední menu, víkendové menu, stálý jídelní lístek – předkrmy, polévky, hlavní jídla, dezerty.
Polední menu (denně na webových stránkách). Víno přímo od vinařů + zkušení someliéři.

Restaurant Červený mlýn Konětopská 102/3,
rezervace: 731 828 653, www.restaurant-cervenymlyn.cz
Otevřeno: pondělí–pátek 11–23, sobota 12–23, neděle 12–21 hod.
Bezbariérová: NE. Zahrádka: ANO
0,5 l / 36 Kč
Pivo točené: Krušovice 12º
Krušovice 11º Mušketýr
0,5 l / 29 Kč
0,5 l / 29 Kč
Pivo lahvové: nealko Fríí
1 dcl / 8 Kč
Limo točené: Zulu kola, malinovka
Teplé předkrmy, polévky, těstoviny, hlavní jídla, česká kuchyně, speciality, saláty.
Otevřený krb – v zimě i s grilem. Polední menu denně zasíláno na mailové adresy.

Restaurace Květnová Květnová 598,
tel.: 777 824 724, www.lunchtime.cz/kvetnova
Otevřeno: denně 10–24 hod. Bezbariérová: NE. Terasa: ANO
0,5 l / 24 Kč
Pivo točené: Gambrinus 10º tankový
0,5 l / 31 Kč
Pilsner Urquell 12º
0,5 l / 24 Kč
Kozel černý 10º
0,33 l / 22 Kč
Pivo plech: nealko Birell
1 dcl / 6 Kč
Limo točené: kofola, orangina
Teplé předkrmy, pochoutky k pivu, polévky, hlavní jídla, minutky, burgery, pizza, těstoviny, saláty.
Polední menu (denně na webových stránkách), různé slevové akce.
Restaurace Na Růžku Kokořínská 204/28,
rezervace: 283 911 268, www.hospodanarohu.cz
Otevřeno: pondělí–pátek 10–23, sobota a neděle 11–23 hod.
Bezbariérová: NE. Zahrádka: NE
0,5 l / 22 Kč
Pivo točené: Gambrinus 10º
0,5 l / 23 Kč
Gambrinus 11º
0,5 l / 22 Kč
Kozel černý 10º
0,5 l / 23 Kč
Svijany 11º
0,5 l / 27 Kč
Pivo lahvové: nealko Birell
Limo točené: kolikola, malinovka
1 dcl / 6 Kč
Předkrmy, pochoutky k pivu, hlavní jídla, staročeská kuchyně, ryby, speciality z grilu.
Polední menu (denně na webových stránkách).
Fotbalová kantýna Kokořínská 400/34.
Otevřeno: denně 13–22 hod. + v době fotbalových zápasů
Bezbariérová: ANO. Zahrádka: ANO
Pivo točené: Gambrinus 10º
0,5 l / 21 Kč
0,5 l / 27 Kč
Pilsner Urquell 12º
Kozel 11º
0,5 l / 22 Kč
Pivo lahvové: nealko Birell světlý
0,5 l / 25 Kč
0,5 l / 27 Kč
nealko Birell polotmavý
Limo točené: malinovka
1 dcl / 4 Kč
Rychlé občerstvení (párky, hranolky), brambůrky, tyčinky, chipsy. Možnost sledovat fotbalová utkání.
Sportbar Bella Kokořínská 95/27.
Otevřeno: nonstop, pouze pro osoby starší 18 let.
Bezbariérová: NE. Zahrádka: NE
Pivo točené: Pilsner Urquell 12º
0,5 l / 33 Kč
Krušovice 10º
0,5 l / 22 Kč
Pivo lahvové: nealko Fríí
0,5 l / 27 Kč
Pochoutky k pivu: chipsy, oříšky. Fortuna, hrací automaty.

Hana Macháňová a Jan Bouček

31. srpna – 2. září – výstava zvířectva v areálu statku, U Parkánu 30,
pátek 14–18 hodin, sobota 8–18 hodin, neděle 9–13 hodin.
8. září – 15 hodin – Rozloučení s prázdninami – areál U Holců
5. a 12. září – 17 hodin – Den otevřenných dveří na hřišti SK Ďáblice

Mše v ďáblické kapli
nejsvětější Trojice
a sv. Václava
se koná jednou za čtrnáct dní
v lichou neděli a v některé svátky,
začátek mše je vždy v 10:30 hodin.
5. srpna – 18. neděle v mezidobí
19. srpna – 20. neděle v mezidobí
2. září – 22. neděle v mezidobí
Před každou bohoslužbou je možné přistoupit ke svátosti smíření.
Duchovní správa: P. Dr. Marek Pučalík, O.Cr.
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město, tel.: 221 108 357
kostelník (mobil): 602 380 993, www.kapledablice.cz

Pozvánka na podzimní výlet seniorů –
perla Posázaví, zlatý pěnivý český mok
a rýžování zlata
Ve čtvrtek 4. října 2012 se uskuteční tradiční podzimní výlet seniorů.
Prvním cílem tohoto výletu bude jeden z nejlépe dochovaných a nejmalebněji položených středověkých hradů Český Šternberk. Tento hrad již
déle než 770 let dominuje krajině středního toku Sázavy na strmém skalnatém břehu. Byl založen roku 1241 Zdeslavem z rodu Divišovců a je ojedinělé, že je dodnes v držení rodu jeho někdejšího stavebníka Zdeslava ze
Sternberga. Prohlídková trasa nás povede patnácti bohatě zařízenými
prostorami z období rokoka, biedermeieru, empíru a baroka: skvostně
vybaveným rytířským sálem, vzácně vyzdobenou kaplí sv. Šebestiána,
pracovnou Jiřího Sternberga a na závěr nás přivítá lovecký salón, jehož
stěny zdobí trofeje různých druhů zvěře.
Druhým cílem výletu bude pivovar ve Velkých Popovicích. Exkurze
nás zavede přímo pod pokličku výrobního procesu Velkopopovického
Kozla, protože součástí prohlídky je i návštěva varny. Následovat budou
sklepy, stáčírna a seznámíme se také s osobou barona Františka Ringhoffera, který výrazným způsobem tvořil nejen příběh velkopopovického
pivovaru, ale i celého kraje. Součástí prohlídky je i ochutnávka a možnost
zakoupení dárků v podnikové prodejně.
Po obědě se přesuneme do Jílového u Prahy, kde navštívíme regionální
muzeum specializované na těžbu zlata v České republice. Pro fyzicky
zdatné zájemce je možno navíc zajistit prohlídku některé štoly
(sv. Josefa, sv. Antonína Paduánského nebo halířskou štolu).
Podrobnější informace najdete na www.hradceskysternberk.cz,
pivovar.kozel.cz a www.muzeumjilove.cz.
Prosíme seniory, kteří mají zájem se tohoto výletu zúčastnit, aby se
během měsíce září přihlásili v Obecní knihovně, Osinalická 901/30
(tel. 283 910 394), složili zde 50 Kč jako nevratnou zálohu na výlet
a zároveň sdělili, zda budou mít zájem navštívit některou z historických
štol v Jílovém u Prahy. Výletu se mohou zúčastnit také senioři nebydlící
v Ďáblicích. Ti pak kromě zálohy zaplatí vstupné do jednotlivých objektů,
které během výletu navštíví (vstupné činí 190 Kč + popřípadě 30 Kč
za štolu a hradit se bude až v den výletu).
Odjezd autobusu bude 4. října 2012 již v 7.15 hod z obvyklého místa
v blízkosti bývalé Battistovy cihelny v ulici Hořínecká. Předpokládaný
návrat je kolem 17 hod. Výlet se bude konat za jakéhokoliv počasí.

Pěkný výletní den přeje sociální komise při MČ Praha-Ďáblice

Bude Tai-Chi v Ďáblicích?
aneb Pozvání na cvičení pro zdraví
Ráda bych vás pozvala na cvičení Tai-Chi, které sama cvičím již třináct let,
a které bych od září ráda vedla v Obecním domě v Ďáblicích.
Tai-Chi vzniklo před tisíci lety mezi taoistickými mnichy v Číně, jako cvičení kultivující tělo a mysl. Od té doby se po světě rozšířilo toto cvičení
sestavy pomalých pohybů, při kterých se kombinuje otáčivý pohyb s mírným protažením. Tím se příznivě působí na svaly, páteř, vnitřní orgány
a oběhový systém těla. Tai-Chi je vhodné pro všechny věkové skupiny
včetně dětí, ale největší oblibu má mezi lidmi středního věku a seniory.
Cvičení zlepšuje celkovou koordinaci těla, posiluje imunitu, odbourává
stres, zlepšuje dýchání a prokrvení, posiluje klouby a je výbornou prevencí
před civilizačními chorobami. Často alespoň pomáhá udržet již probíhající
nemoci ve snesitelnějším stadiu.
Cvičení Tai-Chi jsem se učila u různých učitelů a od roku 2004 vedu kurzy
cvičení pro veřejnost. Pravidelně docházím cvičit také za onkologickými
pacientkami a seniory v domovech, klubech nebo stacionářích.
Bude-li v Ďáblicích o cvičení zájem a vytvoří-li se skupinka zájemců,
pokusím se ve spolupráci se sociální komisí MČ Praha-Ďáblice nabídnout
od poloviny září cvičení ve dvou termínech – dopolední pro seniory
a večerní pro širokou veřejnost. Další informace o cvičení najdete
v zářijovém Ďáblickém zpravodaji.
Iva Lhotská, cvičitelka Tai-Chi

Pozvání

Kalendář akcí

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 srpen
OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí–čtvrtek 10–12, 13.30–15.30 hodin, čtvrtek 23. 8 a 30. 8.
21–23 hodin, neděle 12. 8., 19. 8. a 26. 8. 14–16 hodin.
POŘADY pro veřejnost – začátek v 10.15 hodin:
Pondělí (6., 13., 20., 27.) –
O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka)
Úterý (7., 14., 21., 28.) – Sluneční soustava II.
Středa (1., 8., 15., 22., 29.) – Měsíc u krejčího (pohádka)
Čtvrtek (2., 9., 16., 23., 30.) – Slunce
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Pondělí–čtvrtek 11–12, 13.30–15.30 hodin, čtvrtek 23. 8. a 30. 8.
21–23 hodin, neděle 12. 8., 19. 8. a 26. 8. 14–16 hodin.
Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami,
Venuše – za příznivých podmínek.
Noční obloha: Měsíc – od 23. 8. do 31. 8.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý srpen.
Hvězdokupy, mlhoviny – za bezměsíčných večerů.
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha, při
nepříznivém počasí (zataženo) je možné si prohlédnout přístrojové vybavení hvězdárny, stálou astronomickou výstavu a zakoupit astronomické
publikace (pohledy, mapy, knížky).
MÍSTO DALEKÉHO ROZHLEDU
V těsném sousedství hvězdárny je výhled na téměř polovinu 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, pořady – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři (od 65 let) 50 Kč.
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Think big, pay little

Fotbalový oddíl SK Ďáblice pořádá

Den
otevřených
dveří
Ve středu 5. a 12. září 2012 od 17 hodin.

Příležitost pro děti, které chtějí hrát fotbal.
Každé dítě dostane fotbalový dres. Přijďte se podívat!
TJ – oddíl kopané SK Ďáblice, Kokořínská 400/34, www.skdablice.eu

