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O čem jednala rada městské části
24. jednání dne 5. 10. 2015
Rada MČ po projednání schválila:
• poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč Církvi československé
husitské na pořízení venkovní vitríny;
• podpisový řád MČ Praha-Ďáblice;
• jednací řád Rady MČ Praha-Ďáblice.
Rada MČ po projednání odvolala:
• na základě vlastní žádosti paní Remišovou z pozice člena Komise život-
ního prostředí a dopravy.
Rada MČ po projednání souhlasí:
• s cenovou nabídkou na autorský dozor stavby zateplení ZŠ Praha-
Ďáblice od společnosti Atelier K2, a to v maximální výši 108.900 Kč
s DPH, která byla poptána na základě čl. 11 odst. 3 směrnice č. 3 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu;
• s pořizováním pravidelné fotodokumentace Ďáblic panem Veselým.
Rada MČ byla informována o:
• aktuálním změnovém listu ze stavby Zateplení šaten SK Ďáblice;
• proběhlé magistrátní kontrole, která byla bez závad;
• jednání svazu městských částí hl. m. Prahy;
• činnosti neformálního sdružení Starostové pro Okruh, kterého členy
jsou starostové obcí a městských částí dotčených plánovanou stavbou
okruhu HMP;
• Komisi Rady hl. m. Prahy pro fond Rozvoje sociálního bydlení na území
hl. m. Prahy, jejímž cílem bude stanovit pravidla čerpání z fondu sociál-
ního bydlení.

25. jednání dne 19. 10. 2015
Rada MČ po projednání schválila:
• cenovou nabídku společnosti Krostav s.r.o. na vícepráce v rámci
zakázky Stavební úpravy ZŠ Praha – Ďáblice ve výši 218.292 Kč bez DPH;
• cenovou nabídku společnosti Vanderlaan s.r.o. na vícepráce v rámci
zakázky Zateplení fasády ZŠ Praha-Ďáblice v maximální výši
670.424,59 Kč bez DPH (byly způsobeny především nutnými úpravami
technologických postupů vyplývajících ze skutečného stavu a provedení
původního zateplení a ztížených prováděcích podmínek západní fasády);
• projekt nutných oprav 2 bytů v BD Ďáblická 339.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• návrh smlouvy o nájmu sportovního areálu s SK Ďáblice z.s.;
• informace o cíli spolku Otevřená města, z.s., a o průběhu jeho zaklá-
dání obsažené v důvodové zprávě.
Rada MČ po projednání souhlasí:
• s předloženým návrhem programu 8. veřejného zasedání ZMČ 
Praha-Ďáblice;
• s vyjádřením k posouzení vlivu „Koncepce letecké dopravy pro rok
2015–2020“ na životní prostředí, které za MČ Praha-Ďáblice zaslal sta-
rosta Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence;
• se záměrem na zhotovení štěrkové cesty mezi ulicemi Osinalická –
Hřenská;
• s návrhem tajemníka úřadu na jmenování inventarizačních komisí pro
zajištění inventarizace MČ Praha-Ďáblice za rok 2015.
Rada MČ byla informována o:
• havarijním stavu herního prvku „hrad Karlštejn“ na hřišti U Holců;
oprava vč. certifikátu by byla nákladná a rovnala by se prakticky novému
pořízení, proto Rada rozhodla o demontáži prvku a pořízení nového bude
řešeno komplexně v rámci úprav Zázemí ďáblického parku v příštím roce. 
• jednání o úplatném nabytí části pozemku par.č. 1646/1 v k.ú. Ďáblice
(Na Blatech) do vlastnictví hl. m. Prahy v rámci stavby komunikace 
a osvícení na Blatech;

• o změnách v územním plánu – výstavba RD na Blatech;
• aktualizaci Plánu aktuálního odpadového hospodářství HMP (význam
dokumentu pro Ďáblice – další provoz a prodlužování skládky 
v Ďáblicích);
• ustavujícím prohlášení pracovního uskupení starostů „STAROSTOVÉ
PRO OKRUH“; o podání návrhu na zrušení části Aktualizace zásad územ-
ního rozvoje hl. m. Prahy, které podaly MČ sdružené v této pracovní 
skupině;
• schválení změny v ZHMP – výstavba RD a viladomů v lokalitě Spoje;
• podání druhého podnětu na prověření dodržování provozního řádu 
a ostatní provozní dokumentace skládky v Ďáblicích;
• stížnosti podané občanem na ZMČ, která byla vyřešena a bylo zajiš-
těno, aby těžká auta nejezdila kolem školy;
• projektu revitalizace prostor MHD, zlepšování prostředí pro cestující –
o zaslání požadavku na revitalizaci zastávky Květnová, která slouží i pro
návštěvníky hvězdárny v Ďáblicích.

Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – 
Zápisy z jednání rady v roce 2015

8. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ
Praha-Ďáblice dne 2. 11. 2015
Volný mikrofon. Paní Stroblová požádala, aby občané Ďáblic byli více
informováni o skládce v Ďáblicích.
Smlouva o nájmu sportovního areálu mezi MČ a SK Ďáblice z.s.
Zastupitelé po podrobné diskusi smlouvu schválili.
Předání kompresorové stanice tlakové kanalizace umístěné na
pozemku parc. č. 1729/126 z majetku ÖMV ČR do majetku HMP.
Zastupitelé vzali na vědomí absolutní neplatnost smlouvy č. 110/2013 ze
dne 19. 11. 2013.
Návrh FV na mimořádný dar zaměstnancům ÚMČ. Zastupitelstvo
vzalo návrh na vědomí a souhlasí s využitím prostředků určených na platy
zaměstnanců ÚMČ uspořených v roce 2015 na navýšení odměn zamě-
stnancům.
Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního pro-
středí. Zastupitelé odsouhlasili uzavření smlouvy o poskytnutí podpory
ze SF ŽP ČR na akci „Zateplení, výměna oken šaten SK Ďáblice“.
Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice. Byl schválen ve
znění schválených připomínek.
Inventarizace majetku MČ za rok 2015. Zastupitelstvo vzalo na
vědomí jmenování inventarizačních komisí pro zajištění inventarizace 
MČ Praha-Ďáblice za rok 2015.
Informace starosty a zastupitelů:
Návrh vyhlášky o stanovení pravidel pro volný pohyb psů na území HMP.
V Ďáblicích nebyla určena lokalita, kde by byl volný pohyb psů povolen.
Diskuze
Pan Ing. Rexa se zeptal, čeho se týká částka 670.000 Kč k zateplení
školy. Pan starosta zdůvodnil, že nastaly úpravy elektrorozvodů, bylo doo-
bjednáno okno na schodiště, strhávalo se původní zateplení fasády a pro-
běhly další nepředvídané práce na zateplení fasády.
Pan Michek vznesl dotaz na zpomalovací retardér v ul. Hřenská. Zástupce
starosty konstatoval, že patrně v příštím roce bude zpomalovací retardér,
jak na ul. Hřenské, tak na ul. Šenovské.
Předseda SK Ďáblice pan Michal Mošnička poděkoval MČ Praha-Ďáblice
za zateplení šaten.

Kompletní zápis najdete na www.dablice.cz – 
Zápisy ze zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 2015.

Z organizačních důvodů bude v pondělí 
dne 16. listopadu uzavřen pro veřejnost úřad MČ.
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Poznámky k 8. veřejnému zasedání
zastupitelů
Listopadové mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva bylo i pro mne
mimořádné. Po delší době jsem neměla pocit, že jsem mohla svůj čas
strávit lépe. Bylo to i proto, že jsem si z webu obce stáhla podklady k jed-
nání, udělala si na projednávané body vlastní názor a pak jsem se
zájmem sledovala, jak se k nim vyjádří zastupitelé. Obzvlášť mě zajímalo,
jaká bude rozprava ke 3. bodu programu – Smlouva o nájmu sportovního
areálu mezi MČ a SK Ďáblice. Při porovnání staré smlouvy z r. 2002
s novou jsem viděla, že cena nájmu zůstává stejná, i když dnes dostává
SK Ďáblice do nájmu hřiště dvě a do areálu již od té doby obec dost
investovala. Diskuzi na téma cena nájmu otevřel p. Niebauer. Byla jsem
zvědavá na argumenty předsedy SK Ďáblice p. Mošničky, jak obhájí nízké
nájemné. A p. Mošnička měl skutečně pádné argumenty – uvedl, že spor-
tovní klub se na své náklady o svěřené pozemky a budovy vzorně stará,
kromě běžného sportovního využití umožňuje použít hřiště i na některé
akce obce (což je pravda, organizace Dětského dne, Drakiády aj. je v naší
obci na vysoké úrovni) a v současné době, kdy probíhá rekonstrukce školy
a tělocvičny, slouží hřiště i pro potřeby základní školy a mateřské školky.
Toho se chytla pí Bouzková a na její návrh byla nájemní smlouva
doplněna o bod, že sportovní klub jako nájemce poskytne ve všední den
od 8.00 do 14.00 bezplatně areál pro potřeby ZŠ a MŠ. Líbilo se mi
i vystoupení p. Zajíčka, který uvedl, že při výchově mládeže ke sportu
a vytrvalosti se nesmí hledět jen na peníze. Zastupitelé nakonec uprave-
nou nájemní smlouvu jednomyslně schválili.
Rozpravu k 7. bodu programu – Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-
-Ďáblice oživil p. místostarosta Lonek svým návrhem, aby v čl. 9, bod 1
bylo uvedeno, že se ze zasedání zastupitelstva pořizuje „audiovizuální“
záznam, tedy že celé zasedání bude snímáno kamerou. Na to někteří
zastupitelé zareagovali upřímným zděšením a návrh neschválili. Ale
osobně myslím, že za úvahu to stojí. I kdyby byl záznam z kamery zpo-
čátku jen pro potřeby samotných zastupitelů. Možná by bylo pro ně zají-
mavé vidět, jak je vnímá „obecenstvo“, tedy občané. Možná by to
některé z nich inspirovalo k tomu, aby během zasedání řekli alespoň
jednu větu. Jana Rexová

V obecenstvu na Veřejném zasedání 
zastupitelstva sedává nemnoho
občanů. Ti jsou ale aktivní.
Dne 2. listopadu se konalo další Veřejné zasedání zastupitelstva Ďáblic.
Na programu nebylo mnoho úkolů, avšak prodiskutování některých si
vyžádalo více času. Zasedání zastupitelstva tudíž neskončilo před večer-
ním hlavním programem televize.
Zde je ode mě několik postřehů z jednání. Někteří zastupitelé chodí na
jednání dobře připraveni, zaslané podklady si nejen přečtou, ale přemýšlí
o nich a na jednání pak napomáhají nacházet vhodnější formulace smluv,
moudrá rozhodnutí. Několik občanů obce začíná využívat „volný mikro-
fon“ připravený pro jakékoli jejich dotazy i vyjádření kritiky na správu
Ďáblic. Pravidelně je tato část programu vždy na začátku jednání. Další
občané přicházejí až na diskusi na konci jednání. Tak tomu bylo i 2. listo-
padu. Podle mě byli zastupitelé velmi soustředění. Průběh jednání a dosa-
žené výsledky pracovního setkání tentokrát hodnotím kladně.
V některém z minulých zpravodajů jsem psala, že radnice pořizuje z jed-
nání audiozáznam, který slouží jako dokument jednání, ale slouží též
ďáblickým občanům, aby si v teple domova mohli poslechnout, na čem se
v Ďáblicích pracuje a jak byli zastupitelé dělní.
Audiozáznam veřejného zasedání zastupitelstva je každému k dispozici
na webu naší obce a nyní zde před každým veřejným zasedáním najdeme
kromě programu i podklady pro jednání. Po roce 1989 se v Česku sna-
žíme o demokratickou správu obcí, a ta žádá otevřenost radnic nám,
občanům. Radní a úřad musí občany dobře informovat o dění v komunitě.
My občané volíme svoje zastupitele, proto by nám radní měli nabídnout
možnost poznat práci všech, kteří se o chod a rozvoj obce přičiňují. Touto
cestou doporučuji občanům, mají-li zájem se o dění v obci dozvědět ještě

něco více, než je ve zpravodaji, aby si poslechli záznam jednání zastupi-
telstva z 2. 11. Doporučuji především „volný mikrofon“, kde přibližně po
třech hodinách nahrávky můžeme vyslechnout zajímavé informace pana
starosty a místostarosty o konání radnice a následující diskusi.

Milada Stroblová – Spolek pro Ďáblice

Pozvánka na 9. veřejné zasedání
zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Vážení spoluobčané,
zveme vás na 9. veřejné zasedání zastupitelstva naší městské části, které
se bude konat 16. prosince 2015 od 18 hodin v Základní škole U Parkánu
17 v 1. patře. Vstup do školy je hlavním vchodem. Hlavním bodem bude
plánované schvalování rozpočtu MČ na rok 2016.
Týden před zasedáním budete mít k dispozici na webových stránkách
www.dablice.cz v rubrice Nástěnka úřad a samospráva nejen program,
ale i odkaz, kde najdete všechny podklady pro projednávání jednotlivých
bodů programu. Rádi bychom vám tím umožnili nejen lepší informova-
nost, ale i větší zapojení do dění v naší obci.

Miloš Růžička, starosta

BIO KONTEJNERY
Úřad MČ Praha-Ďáblice
vyhlašuje MIMOŘÁDNÝ TERMÍN
pro svoz biologického odpadu.
sobota 21. 11. 2015
na dvoře úřadu MČ 
a v ulici Chřibská.

Výzva pro ďáblické živnostníky: 
přidejte informace o své provozovně 
na nový ďáblický web 
Živnostníkům, kteří mají veřejně přístupnou provozovnu v katastru 
MČ Ďáblice nabízíme možnost zdarma zveřejnit na novém ďáblickém
webu následující informace o své provozovně: název provozovny,
adresa provozovny, předmět činnosti, popis činnosti (krátký a výstižný),
otevírací doba, telefon, e-mail, webová adresa.
Tyto údaje neváhejte zaslat na e-mailovou adresu posta@dablice.cz,
bližší informace na tel.: 283 910 723.

Martin Lonek, zástupce starosty

Dobrý den, reaguji na výzvu o příspěvky 
k autobusovým linkám jezdícím přes Ďáblice.
Vzhledem k tomu, že jsem tyto spoje v posledním období několikrát
osobně využil a využívají je pravidelně naše děti, vyprovokovalo mě to
k napsání pár řádků. Skutečně mě udivuje, kolik aktivity a negativní ener-
gie přinesly změny jízdních řádů ROPID z dubna letošního roku.
Místo toho, aby byli obyvatelé rádi za to, že Ďáblice získaly lepší spojení
na metro a zejména ve večerních hodinách i větší frekvenci spojů zpět
domů, než kdykoliv v minulosti – tak jsou pořádány protesty. Navíc auto-
busy ROPID ani nezajíždějí do vyloženě rezidenčních oblastí (Hřenská,
Šenovská), ale pouze projíždějí po hlavní.
Co by podle mého názoru opravdu pomohlo, je vybudování standartního
autobusového zálivu zastávky „K Letňanům“ ve směru Ládví. Odpadla by
spousta negativních faktorů – čekání aut, zvýšené emise, hluk při rozjíž-
dění apod. Zejména ráno se totiž v oblasti před touto zastávkou tvoří
kolony – ale na druhé straně to alespoň odrazuje tranzitní auta od 
průjezdu Ďáblicemi!
A držím palce k dořešení všech pozemkových problémů spojených 
s vytipováním lokality pro tuto zastávku.

Jan Hrdlička, občan
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Ze zápisníku starosty
Přístavba a přestavba ďáblické
školy pokračuje
• Ano, průběžně se pracuje, připravujeme další výbě-
rové řízení a plán prací, vyjednávám financování
stavby v roce 2016. Pro školu a žáky je nepříjemnou
a pro stavbu samo zřejmou nutností zajištění skladu techniky a materiálu.
K tomuto účelu slouží hřiště a herní zahrádka na jižní straně budovy
školy.
• Žáci mohou prozatím využívat veřejná ďáblická hřiště, areál SK
Ďáblice, louku nazývanou „v lágru“ (kde se konají čarodějnice) nově
vybavenou sloupky pro zavěšení terčů ďáblických lukostřelců nebo třeba
pro sítě na přehazku. Stále také udržujeme rekreační louku za hvězdár-
nou. Nově jsme zejména pro potřeby školní družiny zajistili oplocením
pobytový prostor na návsi vedle školy.
• V minulém zpravodaji jsem na tomto místě v souvislosti s financováním
stavby i provozu školy informoval o tom, jak jako starostové městských
částí (někteří se mnou i jako zastupitelé Prahy) vyjednáváme o spravedli-
vějším financování městských částí i o konečné reálné výši roční
finanční dotace Prahy pro Ďáblice v roce 2016. Další postupný cíl byl
splněn, když jsme na posledním jednání zastupitelstva hl. města Prahy
schválili konkrétní pravidla rozdělení a výši finančních prostředků měst-
ským částem. Toto rozhodnutí (pro Ďáblice velmi příznivé) bude potřeba
ale ještě stvrdit na prosincovém zastupitelstvu při schvalování rozpočtu
hlavního města. To je ještě dlouhá a složitá cesta. Budu rád, když budete
v myšlenkách s námi, budete myslet na Ďáblice a na školu a držet nám
palce. Díky.

Zateplení budovy školy – PODĚKOVÁNÍ 
panu Vladimíru Michkovi a malé odbočení
k REORGANIZACI ÚŘADU.
• „Stavební hemžení“ na fasádách a v nejbližším okolí školy pokračuje.
V posledních několika týdnech s velkou podporou a pochopením pana
Vladimíra Michka, kterému i touto cestou velmi děkuji. Bez jeho spolu-
práce by nebylo možné zateplení budovy provést v potřebném rozsahu.
• Jsem velmi rád, že vás mohu informovat o posílení našeho kolek-
tivu o paní Kateřinu Teplou, která citelně posílila náš ekonomický
odbor. Mimo jiné se mi (jako odbornice na evropské fondy) stala oporou
v administraci a efektivním čerpání probíhajících evropských dotací. Díky
tomu se nám podařilo vyjednat se Státním fondem životního prostředí
další uznatelné položky rozpočtu zateplení. To znamená, že nově můžeme
žádat o úhradu výměny oken, což původně nebylo možné. 
• A na adresu všech povrchních kritik dodávám, že také paní Teplá
mohla nastoupit a posílit naše řady právě díky tomu, že se nám podařilo
bez zvýšení mzdových nákladů přeskupit a přenastavit pracovní
náplně (o dokončení reorganizace úřadu jsem informoval již dříve). Jsme
sice úřad malý, ale i tak je myslím profesně zkušenému jasné, že takové
opatření zasahující do života lidí a za požadavku zajištění nepřetržitého
fungování úřadu i samosprávy, vyžaduje dobrou přípravu a správné nača-
sování. Jsem přesvědčen, že právě to se nám povedlo. V porovnání
s rokem 2010, kdy jsem nastoupil do funkce, je náš úřad schopen praco-

vat mnohem odborněji, jistěji, umí reagovat na zvyšující se nároky 
a na potřebu úžeji spolupracovat s pražským magistrátem i dalšími 
institucemi.

HVĚZDÁRNA a jeden SPLNĚNÝ SLIB
• Byla dokončena stavba přírodě blízké pěší a cyklo spojnice s hvězdár-
nou, jak na jiném místě tohoto zpravodaje popisuje zástupce starosty
Martin Lonek. Dovolte, abych se na tuto akci podíval z jiného úhlu
pohledu a ohlédnutím do minulosti připomněl, jak k realizaci vlastně
došlo:
• Hned po mém nástupu do funkce v roce 2010 jsem byl po několika
dnech kontaktován „tajemnými vyslanci“ nejmenovaných pražských poli-
tiků, kteří mi popsali, na jaký signál z Prahy mám čekat, jak mám vzít pro-
jekt přístupové komunikace ke hvězdárně, podat žádost a dát souhlas
s její výstavbou. O peníze ani o realizační firmu že se starat nemusím,
obojí bude nachystáno.
• Co to mělo být za silnici a kde? Prý přístupová cesta pro popeláře,
hasiče a vozy Planetária, které měly údajně potřebu vyjíždět a hlavně par-
kovat !!! až nahoře u hvězdárny. Cesta byla vyprojektována kolmo na
ulici Květnová, v místě a náhradou za nám všem důvěrně známý pěší
chodník. 
• Tento bezohledný nápad jsem okamžitě zamítl (celá rada mne v této
věci od začátku podporovala – dodatečně jí děkuji). Odmítl jsem se
takové akce účastnit, ale současně jsem nabídl a slíbil vedení Planetária
hl. m. Prahy řešení toho, co mi na celé akci přišlo smysluplné – totiž 
bezpečně zpřístupnit hvězdárnu a její okolí Ďábličákům, ale
i návštěvníků Ďáblic, vrchu Ládví a hlavně četným školním
výpravám.
a) Připravili jsme svůj projekt a na vlastní náklady opravili chodník 
ke hvězdárně. 
b) Připravili jsme projekt přístupové cesty v parametrech cyklos-
tezky, která by vedla šetrně ke krajině po vrstevnici a nahradila „nad-
ivoko“ vyježděnou a vydupanou pěšinu mezi panelovou cestou k lesu
a hvězdárnou, která byla mj. i příčinou splavování půdy.
• Vzhledem k principům financování městských částí Prahy i věcné logice
jsem se držel zásady, že financování tohoto a podobných záměrů je
potřeba zajistit z jiných zdrojů, než je vlastní rozpočet Ďáblic. Po několika
neúspěšných pokusech se mi to povedlo až v letošním roce po zvolení do
zastupitelstva Prahy, kdy s narůstajícím přehledem a přísunem informací
se mi naskytla příležitost zajistit financování výstavby této cesty z praž-
ského fondu na výstavbu cyklostezek. Zbytek příběhu již znáte a při pro-
cházce na Ládví či do lesa i uvidíte.

Miloš Růžička, starosta

Spojnice pod hvězdárnou hotova
Vážení spoluobčané, v okamžiku, kdy dostáváte do rukou toto číslo zpra-
vodaje, je již hotova nová spojnice mezi ďáblickou hvězdárnou a panelo-
vou cestou vedoucí z Květnové ulice do Ďáblického háje.
Ano, během výstavby a zemních prací to občas vypadalo, že stavíme dál-
nici. Věřím však, že s výsledkem budete spokojeni.
Projekt se nám podařilo upravit a „zaoblit“ tak, aby stezka zapadala do
krajiny co nejcitlivěji. Ve stejném duchu jsme prosadili pohlednější
zaoblené prvky zakončení obrub.
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Stání pro bicykly, původně plánované v trojúhelníkovém zeleném pásu
mezi rozvětvením stezky u hvězdárny, bylo posunuto tak, aby tento pás
nenarušovalo. Přibydou tři nové lavičky a změní se umístění jedné ze stá-
vajících: všechny budou mít krásný výhled do volného prostoru parku –
na jižní stranu. Mlatový povrch nové spojnice je vhodný pro pěší, nordic
walking i běh; je však dostatečný také pro cyklistiku.
Co bude dál? Způsob zakončení chodníku u hvězdárny je přípravou pro
budoucí stezku dvoumetrové šíře, která by vedla po celé délce ulice Pod
Hvězdárnou a nahradila nevyhovující stávající úzký chodník.
Na opačném konci stezky budeme prosazovat, aby v budoucnu pokračo-
vala bez přerušení až k stávající spojnici Květnová – Vozovna Kobylisy.
Na fotografii v reflexní vestě je pan Radek Rydlo ze zhotovitelské firmy
IPPOS, který stál za profesionální realizací stavby.

Martin Lonek, zástupce starosty, foto autor

Anketní otázka pro zastupitele
Rok poté... Uběhl první rok od komunálních voleb 2014, kterým
předcházela kontroverzní volební kampaň i odstoupení něko-
lika zvolených. Přesto se zdá, že po prvním roce společné práce
nově zvolených zastupitelů se hrany sporů obrousily a zastupi-
telé pracují v relativní shodě.

„Jak hodnotíte uplynulý rok v zastupitelstvu, co byste udělali
jinak nebo lépe?“

Tatjana Dohnalová (Volba 2010)
Mé působení v zastupitelstvu v tomto volebním období není zdánlivě tak
náročné, jako tomu bylo v minulém, kdy jsem kromě radní byla předsed-
kyní Komise životního prostředí a členkou Finančního výboru. Nyní mám
na starosti „jen“ životní prostředí a dopravu. Nebudu vyjmenovávat, co
se v této oblasti daří, to ať posoudí občané. Zápisy z jednání komise jsou
k dispozici na webových stránkách naší obce. 
Zde bych spíše napsala, co se z mého pohledu nedaří.  Rychlejší reakce ze
strany úřadu na nedostatky v oblasti životního prostředí a dopravy, na
něž se snažíme v komisi upozorňovat, by určitě přispěla k větší spokoje-
nosti našich občanů. Jsou to záležitosti, které v komisi nemůžeme vyřešit,
a které musí řešit zaměstnanci úřadu.  Na úřadě chyběl dlouhou dobu
pracovník v referátu životního prostředí. Teprve v srpnu byl přijat technic-
kohospodářský pracovník, který má v popisu práce i starost o životní pro-
středí, a tak se snad blýská na lepší časy. 
Mám dobrý pocit z jednání zastupitelů na veřejných zasedáních, kde je
patrná snaha předložené návrhy co nejlépe zpracovat a vyřešit problémy.
Často se úplně stírá rozdíl mezi „vládnoucími“ a opozicí. Mnohem lépe
se v takovém prostředí pracuje. Jediné, co pořád postrádám, větší zájem
občanů o věci veřejné. Snad k tomu přispěje nově zavedené zveřejňování
podkladů pro jednání zastupitelstva na webových stránkách.

Martin Lonek (Volba 2010)
První rok ve funkci zástupce starosty pro mne nebyl jednoduchý, a to
nejen proto, že tato funkce je pro mě zcela nová.  Situace, kdy byl sta-
rosta zvolen do Zastupitelstva hl. m. Prahy, stal se jeho aktivním členem
a také členem dvou jeho výborů, celých 7 měsíců nebyla obsazena pozice
referátu životního prostředí, 2 měsíce nebyla obsazena pozice asistentky
samosprávy a Ďáblice realizují investiční projekty v rozsahu, se kterým

nemají zkušenosti, je výsledný tlak zejména na uvolněné členy samo-
správy, vybrané zaměstnance úřadu i externí spolupracovníky enormní.
Ďáblice si v takové situaci do budoucna mohou zachovat funkčnost jen
díky obětavým radním, zastupitelům, členům komisí a výborů a aktivním
občanům (kteří za svou práci jsou nedostatečně ohodnoceni) nebo
pozměněnou strukturou samosprávy. Jako ukázkovou hodnotím práci
Zastupitelstva MČ, kde se stále daří aktivní debatě bez ohledu na to, za
koho byli zastupitelé do ZMČ zvoleni. Rád bych na tomto místě poděko-
val všem zastupitelům a aktivním členům výborů a komisí, kteří vytrvale
poskytují radním cennou zpětnou vazbu jejich práce. Po roční zkušenosti
z jednání Rady městské části bych naopak přivítal prostor pro větší plura-
litu, promítnutou do hlasování RMČ. Vlivem nynějšího složení Rady měst-
ské části (60% STAN při volebním výsledku 40% do ZMČ) se nyní
v některých důležitých bodech projevuje zřetelně hlasovací převaha. Vari-
antní složení RMČ, ve kterém by byl dán prostor radnímu i mimo stávající
koalici, by podle mého názoru mělo na Ďáblice pozitivní vliv – radní by
byli nuceni aktivněji prosazovat a argumentovat ve prospěch svých
návrhů. Usnášeníschopnost RMČ by zůstala zachována.  
Rád bych se ve druhém roce svého působení na Radnici zaměřil více na
obyčejné problémy Ďáblic. Velké investiční akce velmi lehce zastírají
pohled na výzvy, které se nepodařilo léta vyřešit, např. stavbu malého
nákupního centra (viz centra v Březiněvsi a nově i Dolních Chabrech),
podpory podnikatelů (služby a nerušící výroba) v prostorách v majetku
MČ, zlepšení infrastruktury pro pěší a cyklisty atd., otevřené je stále
využití vznikajícího objektu „U Holců“. Jelikož stavba s novým zhotovite-
lem se po nutných úpravách projektu zdárně posunuje kupředu, vyzý-
váme opět všechny zájemce k urychlenému podání nabídky na
provozování tohoto objektu. Budu také pokračovat v „otevírání úřadu“,
zejména co se týče zveřejňování informací na novém ďáblickém webu.
Na závěr mi, vážení občané, dovolte vyzvat vás k většímu zájmu o věci
veřejné v Ďáblicích. Rád přijmu jakékoli podněty na zlepšení fungování
obce, rád bych také, aby na jednáních ZMČ byl slyšet více „vox populi“,
hlas lidu. Ten je totiž pro demokracii a zdravý vývoj Ďáblic ze všeho 
nejdůležitější.

Ing. Pavel Niebauer (Pro Ďáblice)
Asi bych se opakoval v tom, co jsem již napsal v březnovém ĎZ na
obdobnou anketní otázku.

Ing. Tomáš Dvořák (hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ)
Činnost současného zastupitelstva v uplynulém roce si troufám hodnotit
velmi pozitivně, zejména ve srovnání s předchozím volebním obdobím.
Myslím, že stávající složení zastupitelstva se ukazuje pro Ďáblice příno-
sem. Jednání se stala věcná, bez osobních animozit a útoků. Diskuse,
podle mého názoru, vedly zatím prakticky vždy k optimálnějším a kvalit-
nějším řešením, návrhům. Ten, kdo má nějaké připomínky, bývá většinou
připraven, a proto se věci posunují kupředu správným směrem a nejedná
se o pouhé střílení do politických konkurentů za každou cenu. Konečně
mám pocit, že všem jde o lepší Ďáblice, i když můžeme mít na různé věci
různé náhledy a v cestách k dosažení jistých cílů se nemusíme vždy
všichni přesně shodovat.
Téměř každý problém, každá věc se dá často řešit jinak, třeba i lépe,
ovšem zjistit se to dá až s jistým odstupem a z pohledu „po bitvě je
každý generál“. Nemyslím, že je třeba se v těchto věcech sáhodlouze
pitvat, byť je dobré se z některých záležitostí poučit. V minulém volebním
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období jsme nastartovali řadu akcí a změn v Ďáblicích, které teď
postupně přinášejí a ještě budou přinášet užitek. Buďme trochu trpěli-
vější, nechtějme vždy všechno tady a teď a s větší mírou empatie vní-
mejme své okolí a ledacos se pak podaří ku prospěchu nás všech. 

Ing. Tomáš Kužma (ANO 2011)
Bohužel nemůžu souhlasit s konstatováním paní redaktorky, že zastupi-
telstvo pracuje v relativní shodě. Zvlášť poslední dobou nelze nevidět sílící
spory v Radě mezi vítěznou stranou voleb a zbytkem koalice. Přestože čle-
nové Rady mimo vítěznou stranu přicházejí s konstruktivními návrhy
a zajímavými podněty, kladně se schválí pouze to, co vítězná strana uzná
za vhodné, jelikož má v Radě převahu. Nicméně takto jsou karty rozdány
a nám nezbývá nic jiného, než to respektovat.
Stejně jako v předchozím volebním období se vítězná strana úspěšně řídí
heslem: „Kdo nic nedělá, nic nepokazí“. Jakkoliv výsledky její práce vypa-
dají zde na stránkách Ďáblického zpravodaje působivě, jedná se většinou
pouze o akutní nápravu závažných pochybení z předchozích let. Za
všechny můžeme zmínit přístavbu základní školy, která začala pět minut
po dvanácté, a nikdo jí dlouhá léta nevěnoval pozornost. Přitom demo-
grafický vývoj je všem dlouho známý a nikoho by nemělo překvapit, že se
z MŠ do ZŠ přesune o řádově desítky dětí více, pro které budeme potře-
bovat nové třídy, šatny a sociální zařízení. Nerozumím, proč se s přístav-
bou nezačalo o rok či dva dříve? 
Závěrem bych rád dodal, že vedení obce by mělo s majetkem a penězi
nakládat s péčí řádného hospodáře. Přitom nikdo nebere vážně skuteč-
nost, že kvůli ukončení skládkování odpadu v katastru Ďáblic brzy pře-
stane náš rozpočet štědře dotovat magistrát každoroční finanční injekcí
ve výši cca 50% příjmů městské části. Jinými slovy, v příštích letech
budeme moci utratit jen polovinu toho, co dnes. A já se ptám, proč vedení
nevytváří rezervy a stále propaguje megalomanské projekty jako Nový
obecní dům či Komunitní centrum u Holců? Přeji nám, ďáblickým obča-
nům, aby i v příštích letech měla radnice ve svém rozpočtu dostatek
peněz na veřejné osvětlení, úklid zeleně a sněhu, opravy chodníků a další
elementární služby nezbytné pro chod obce. Některé předlužené obce
v ČR si bohužel tento luxus dovolit nemohou.

Ing. Mgr. Aleš Sládek (ANO 2011)
I když jsem nebyl pravidelným hostem jednání zastupitelstva v minulých
volebních obdobích, myslím, že se činnost zastupitelstva jako celku uklid-
nila a jednání – i když někdy také zbytečně protažená do nočních hodin –
probíhají v klidu, bez nějakých hádek a myslím, že ve shodě. Nejsem
žádným příznivcem politiky – a hlavně na komunální úrovni – kdy
poslanci musí povinně hlasovat podle jednotného modelu své strany
nebo hnutí – a to si myslím, že v Ďáblicích neplatí a hlavním kritériem pro
hlasování je zde užitečnost věci. Osobně nemám problém se domluvit
a jednat s kýmkoliv z naší zastupitelské patnáctky, i když jsme z pěti kan-
didátek.

Po prvním roce bych asi nic neměnil, jsem členem finančního výboru
a věřím tomu, že tak perfektně připravené podklady od pracovníků
finančního odboru pro jednání asi hned tak někde nemají.

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA 
(hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ)
Život je příliš krátký na to, abychom byli politicky korektní. Obec má
štěstí. Máme starostu, který nekrade. Ba co víc, bere tuto práci jako
poslání a věnuje jí tolik energie a času, že lidem okolo je hloupé mu něco
odříci. Tak se pak stane, že i když máte spoustu své práce, necháte se
umluvit do práce v zastupitelstvu. Řečeno slovy hlavního hrdiny filmu
Knoflíková válka – „Kdyby sem to byl býval věděl, tak bysem sem necho-
dil.“ Samozřejmě, že jsem si měl pamatovat, kolik je to práce, ale člověk
vždycky nějak milosrdně zapomene. Noční zasedání zastupitelstva, či jed-
nání finančního výboru táhnoucí se do půlnoci vám to však rychle připo-
menou.
Příjemně mne překvapilo, že zastupitelé zvolení za jiná uskupení jsou
zodpovědní lidé s dobrými úmysly. To vůbec není samozřejmost. I v tom
máme štěstí. 
Co udělat lépe nevím. Kdybych věděl, udělal bych to. 
Pokud to tedy shrnu, mám dobrý pocit z lidí, kteří se tu sešli. Tak třeba to
s tou obcí nebude ještě tak špatné. 

Mgr. Barbara Tranová (hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ)
Zastupitelstvo funguje od loňských voleb dle mého názoru bezproblé-
mově. Veřejná zasedání probíhají v pracovní atmosféře, diskuse jsou
věcné a spolupráce s panem tajemníkem úřadu velmi dobrá. Otázku bych
položila spíš občanům, – jak jsou spokojeni s vedením obce, a co by si
přáli, aby fungovalo lépe. Věřím, že komunikace mezi občany a „radnicí“
se bude stále zlepšovat a prohlubovat. Těším se na spuštění nových
webových stránek obce, kde by měly být přehledným způsobem zveřej-
něny všechny potřebné informace a občané budou mít příležitost aktivněji
se podílet na správě věcí veřejných.

Ing. Mgr. Martin Tumpach (ČSSD)
Zastupitelem i radním jsem teprve něco málo přes půl roku, právě vzhle-
dem k odstoupení mého kolegy Marcela Janka. Jsem rád, že po počáteč-
ních neshodách táhnou všichni zastupitelé za jeden provaz se společným
cílem tvořit z Ďáblic příjemné místo pro žití.
Pestrost osobností, profesí a zkušeností mezi ďáblickými zastupiteli ote-
vírá podnětné diskuze o možnostech směřování rozvoje naší městské
části v mnoha oblastech. Zastupitelé se samozřejmě snaží vynášet na
světlo zájmy svých voličů a tím přispívají ke spokojenosti co největšího
počtu ďáblických občanů, i když se bohužel nikdy nejde zavděčit úplně
všem.
Přesto věřím, že většina rozhodnutí zastupitelstva je minimálně kompro-
misem. Proto do budoucna přeji zastupitelům samá správná rozhodnutí.

Co s ním?
Již v jarních měsících se rada naší městské části začala připravovat na
budoucí využití prostor objektu s pracovním názvem „Zázemí ďáblického
parku“ v místě, které my starší známe pod názvem „Pionýrák“, ti mladší
jako hospodu U krále Holce. Byl vyhlášen záměr na vyhledání vhodného
provozovatele a využití objektu a jeho okolí. Podle zápisů z Rady MČ
v průběhu léta k žádným novým nápadům nedošlo a jaké jsou ty shro-
mážděné nevím. Stavba se však již rýsuje, řemeslníci pracovali na stavbě
dokonce i v den státního svátku 28. 10. 2015.
A tak to zatím vypadá, že se už na jaře dočkáme slavnostního otevření.
Ale co od tohoto nového objektu, který by měl sloužit hlavně nám, ďáb-
lickým občanům všech věkových kategorií, vlastně očekáváme? Bude ho
provozovat obec, nebo se dá do pronájmu soukromé osobě? Bude ale
potom pro nás všechny dostupný? Je plánováno celoroční využití, nebo
jen sezónní od jara do podzimu? Je tu mnoho otázek bez odpovědí, ale ty
by měly zaznít především od nás. To my (občané) bychom měli říci, jak
a k čemu budeme a chceme tuto novou budovu využívat. Vzhledem
k tomu, že součástí pozemku je sportovní hřiště s umělým povrchem, 
cvičební prvky nejen pro seniory a herní prvek pro ty nejmenší, že se zde

v minulosti konaly čarodějnice a jiné venkovní akce, už jen možnost mít
opět k dispozici toalety, vodu na umytí rukou, kuchyňku pro přípravu
kávy, čaje nebo svačiny, místnost, kde se schováme při dešťové přeháňce
atd. je velkou výhodou. Využijme tedy možnost vyjádřit se k smysluplné
provozní náplni tohoto nového zařízení a zamysleme se nad tím, jak tuto
novou budovu co nejlépe užívat. 

Jana Ouředníčková
Své nápady můžete zaslat 

na e-mailovou adresu: 
posta@dablice.cz
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Poděkovali jsme za úrodu
„Louky se oděly stády, doliny se halí obilím,
zvučí hlaholem a zpěvem.“ Žalm 65,14
Poslední říjnovou neděli se sešli v modlitebně
Církve československé husitské ďábličtí a koby-
liští a společně s dětmi poděkovali za všechno,
co nám každý rok příroda přináší. Děti přinášely
ke stolu Páně dary v podobě hroznů, vína,
chleba, koláčků, klasů obilí, ovoce a zeleniny.

Slavnostní atmosféru dotvořil hudební dopro-
vod a písně chval. Na darech, za které jsme
děkovali, si po bohoslužbě pochutnaly hlavně
děti, ale i dospělí.
Během bohoslužby jsme se rovněž pomodlili za
chlapce z ďáblické školy, který tragickou udá-
lostí přišel o život.

Renata Wesleyová, farářka

Betlémy
v Ďáblicích
Vánoční betlém zobra-
zuje to, co je popsáno

v evangeliu – narození Ježíše. Betlémy se tra-
dičně vyřezávaly ze dřeva, oblíbené jsou papí-
rové ztvárněné známými malíři, mohou být
i z těsta, z keramiky nebo skleněné. 
Pokud máte doma betlém a rádi byste 
ho vystavili i jinde než doma, můžete jej
přinést do sboru Církve československé husitské
v Ďáblické ul. 75 (buď kterékoliv úterý 
16–18 hodin nebo volejte pro vyzvednutí 
tel. 608 434 442). Zhlédnou jej ďáblické děti
a vyslechnou si vánoční příběh. 
Betlémy budou vystaveny každý den 
od třetí adventní neděle 13. 12. do 
20. 12. vždy odpoledne 14–18 hodin.

Hledáme hudební doprovod 
Náboženská obec Církve československé 
husitské hledá někoho, kdo by mohl zajistit
hudební doprovod (klavír nebo harmonium)
jednou měsíčně při nedělních bohoslužbách
(vhodné i pro studenta či důchodce, finanční
odměna dohodou). Kontakt farářka 
tel. 608 434 442.

Aktivity nejen pro seniory
Počítačové kurzy
Obecní knihovna, Osinalická 901/30, 
pondělí, čtvrtek 10–11.30 hod.

Rehabilitační cvičení pro seniory
Obecní dům, Ke kinu 7, 
pondělí, úterý 16.30–18 hod.

Rehabilitační cvičení (DDM Spirála)
Obecní dům, Ke kinu 7, 
pondělí 9–10 hod., čtvrtek 10–11 hod.

Cvičení taoistického tai-či
Obecní dům, Ke kinu 7, 
středa 9.30–10.30 hod.

Plavání pro seniory
Ďábličtí senioři mohou prostřednictvím 
sociální komise požádat o finanční příspěvek 
na plaveckou permanentku do některého
z okolních bazénů. 
Kontakt: socialni.komise@dablice.cz, 
tel. 728 227 384.

Drakiáda 2015
A zase nefoukalo!
Tak jsme si to užili i bez větru – proběhli
jsme se, zatancovali si, zasmáli se s klaunem
a někteří si i nechali pomalovat obličej.
Na příští rok radši nic předem neslibujeme,
ale doufáme, že nám zůstanete věrní 
a přijdete i navzdory bezvětří v tak hojném
počtu jako letos. Děkujeme.

Kulturní komise

Otevřená města
Dne 21. 10. 2015 se v Brně konala zakládající konference spolku Otevřená města, z.s.. 
Cílem spolku je prosazování otevřeného fungování veřejné správy, zejména prosazovat 
• pravidelné zveřejňování informací,
• průhledné veřejné zakázky od přípravy záměru až po skončení záruky,
• transparentní rozhodování a zapojování veřejnosti,
• používání otevřených řešení ve veřejné správě.
V rámci konference byly přítomnými účastníky dopracovány stanovy spolku a byli zvoleni první 
členové volených orgánů, zejména z měst a obcí majících s otevíráním veřejné správy bohaté zkuše-
nosti.
V souladu se zájmem zastupitelů naší městské části o rozšíření okruhu zveřejňovaných podkladů na
webových stránkách MČ (usnesení č. 61/15/ZMČ) projevila Rada MČ (usnesení č.201/15/RMČ)
zájem účastnit se jednání o založení, s možností získat členství v tomto spolku. Naší městské části
bylo též nabídnuto stát se zakládajícím členem spolku. Bude záležet na zastupitelstvu, zda tuto
nabídku přijme.
Možné dotace na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy a výhody ze samotné elekt-
ronizace a automatizace procesů jsou dostatečným důvodem, proč se přidat ke zkušenějším v rámci
spolku Otevřená města.
Případný zájem o využití dotací bude potřebné doložit analýzou současného stavu i záměrem stavu
budoucího a bude vhodné vyčlenit v rozpočtu prostředky na přípravu záměru a spolufinancování
jeho realizace. Jsou vítáni fundovaní zájemci o zapojení se do přípravy a dohledu nad realizací tako-
vého záměru v rámci případného výboru/pracovní skupiny „Otevřená radnice“. 

Radim.Rexa@dablice.cz
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Začátek školního roku 
se v Tuleních nesl v duchu hradů, zámků, rytířů,
bílých paní, bludišť a bludiček – kouzelného
světa prázdninových výletů. A tak jsme znovu
vzpomínali na všechny zážitky z léta a sdíleli je
společně. Když jsme plánovali, kde zažít naše
školkové dobrodružství, výběr byl jasný. Zámek
Loučeň je se svými bludišti a velikým parkem
ideální místo. Těšení bylo veliké a o to větší, že
se přidaly starší děti ze třídy Motýlků. A tak nás
jela pěkná banda! Děti byly skvělé, krásně se
doplňovaly, však se z našeho žlutého domečku
vzájemně všichni známe. V Loučeni bylo mnoho
bludišť, ale nejvíce se dětem líbilo opravdové
vysoké bludiště! My dospělí jsme si po jeho
absolvování oddechli, že máme správný počet
dětí i pedagogů – s nadsázkou. Pak už byl čas
na prohlídku zámku. Provedla nás krásná paní
v modrém. Děti se ptaly, na co mohly, rozhlížely
se. Na konci věděly snad úplně všechno, na co
se jich naše průvodkyně zeptala. To ji moc mile
překvapilo, a tak přišla i odměna v podobě bon-
bonu pro každého! Den utekl až příliš rychle.
A my se těšíme na nějaké další školkové
výpravy. Děkujeme také rodičům za výborné
vybavení dětí! 

Za všechny děti a paní učitelky, 
které se účastnily, Monika Píchová

Motýlci a Tuleni z mateřské
školy u ďáblických hasičů 
Na středu 23. 9. 2015 jsme spolu s místním
dobrovolným hasičským sborem domluvili pro
děti zajímavou dopolední akci. Hasiči si pro děti
připravili bohatý program. Mohly se posadit do

hasičského auta a vyzkoušet si, jak funguje
vysílačka. Zkoušely stříkat hasičskou stříkačkou
a jako hasit požár. Otázek bylo mnoho, naštěstí
hasiči neztratili trpělivost a vše našim zvědav-
cům vysvětlili. Nakonec děti od hasičů dostaly

pastelky a omalovánky. V pátek 25. 9. 2015 při
návštěvě jednoho z hasičů v naší mateřské
škole se děti mohly pochlubit vybarvenými oma-
lovánkami a ještě si s ním chvíli popovídat.
Ráda bych za celý pedagogický sbor hasičům
poděkovala. Dětem se akce velmi líbila a domů
si odnesly mnoho pěkných dojmů. 

Za třídu Motýlci Kristýna Nežerná

Broučci z mateřské školy
u hasičů – to byl zážitek!
Děti ze třídy Broučků se dne 25. září vypravily
k hasičům u Pražského hradu. Průvodce jim
dělal pan hasič Tibor, který děti zasvětil do jejich
každodenních pracovních situací. Broučci se
dozvěděli spoustu užitečných informací ohledně
telefonních linek 150, 155, 158 a 112, pro-
hlédli si hasičskou techniku a oblečení, mohli se
posadit za volant hasičského vozu a také si
vyzkoušet helmu. Nejvíce je bavilo prolézání
vozu se složeným žebříkem pro práci ve
výškách. Na konci exkurze dostali kluci a holky
od Tibora požárnické omalovánky a sladkou
pozornost.
Na závěr slunečného dopoledne děti zvládly
i procházku po Pražském hradě, projít se Vladi-
slavským sálem, prohlédnout si zvenku monu-
mentální stavbu chrámu sv. Víta a podle státní
vlajky a prezidentské standarty poznat sídlo
pana prezidenta.
Z výletu se Broučci vraceli s přesvědčením, že
být hasičem je úžasná věc. Po celý následující
týden byla náplň výtvarných stolečků jasná –
spousta nakreslených hasičských aut a hasič-
ských stanic.

Za Broučky paní učitelky Eva a Pavla

Prvňáčci ve školní družině
V letošním školním roce se nám v družině sešlo
55 dětí z prvních tříd. První dva školní měsíce
odvál čas stejně rychle jako vítr spadané listí.
Na začátku září se prvňáčci v družině opatrně
rozkoukávali, navzájem se seznamovali, zvykali
si na nové prostředí a nová pravidla. Některým
dokonce občas ukápla slzička, i to patří k zahá-
jení školní docházky. Během několika dnů se
děti ale pomalu začaly zapojovat do družino-
vých aktivit a přihlášené děti začaly v říjnu
navštěvovat zájmové kroužky.
Vzhledem k letošnímu pěknému podzimu jsme
zatím většinu času trávili venku. Při pravidel-
ných vycházkách do okolí školy jsme lépe
poznali Ďáblice a navštívili jsme postupně dět-
ská hřiště v okolí školy, kde se děti při různých
hrách navzájem lépe poznaly.
První akcí, kterou děti se školní družinou navští-
vily, byla návštěva Výstavy drobného zvířectva
v místním statku, kde si děti s radostí prohlédly
různé druhy králíků a holubů a při odchodu
dostaly od chovatelů malou drobnost jako
dárek.
Říjen jsme zahájili výletem s částí prvňáčků do
zoologické zahrady. Protože těch nejmladších je
opravdu hodně, druhá skupina si užije návštěvy
v zoo zase na jaře.
Na výlet se děti velice těšily. Již ráno při pří-

chodu do školy nám ukazovaly batůžky, sva-
činky na cestu, pláštěnky a netrpělivě sledovaly
počasí, které nám příliš nakloněné nebylo. Při
pohledu do natěšených dětských očí bylo jasné,
že nás ani špatné počasí neodradí. Po obědě
jsme zvesela vyrazili na autobus a těšili se na
zvířátka. Zjistili jsme, že ledním medvědům,
lachtanům, vydrám, dokonce ani žirafám
a zebrám špatné počasí nevadí, a tak se nám
všechna zvířata předvedla v plné kráse. Výlet

jsme si všichni moc užili a strávili jsme společně
příjemné odpoledne. Jen jeden nedostatek děti
zaznamenaly – příliš rychle nám utekl čas. Útě-
chou nám je, že nás čeká ještě mnoho zajíma-
vých akcí a už nyní se těšíme na společné
zážitky.
Věřím, že naši prvňáčci budou ve školní družině
spokojeni, najdou si nové kamarády a bude se
jim tu líbit.

Jana Rychetníková, vychovatelka ŠD

Jak to chodí u zubaře?
Bojíte se zubaře? Nebojte se, nekouše. Aspoň
ten náš ne. V úterý 20. října jsme navštívili
zubařskou ordinaci pana Jiřího Procházky
v Ďáblicích, který nám ochotně zodpověděl
otázky všeho druhu. Odpovědi nám jsou velmi
užitečné, protože cílem našeho projektu Zubař
je zjistit více o náplni práce zubaře.
Pan Procházka nás poučil o správném čištění
zubů a o péči o ně, pověděl nám o svém vztahu
k zubařině a zubařům a prozradil svou oblíbe-
nou značku zubního kartáčku. Mnohému jsme
se přiučili a získali nové zkušenosti. Pan Pro-
cházka nám zkontroloval zuby a vyzkoušeli jsme
si gel, který nám ukáže místa, jež jsme si
pořádně nevyčistili. Náš nejmenší spolužák
Kryštof dokonce dostal kartáček a pastu, které
si mohl vzít s sebou domů. Ordinace byla moc
hezká, s nejnovějším vybavením a laděná do
barev příjemných pro oko. V zubní ordinaci byla
příjemná atmosféra.
Dvěma odhodlaným chrup dokonce zkontrolo-
val – a co nenašel? Kazy. Za což prý mohou,
aspoň u dětí mladších devíti let, rodiče, protože
své ratolesti neposílají pravidelně k zubaři.
Takže, rodičové, pamatujte na návštěvy
u zubaře! Udržovat své zuby hezké a zdravé se
vyplatí jak vám, tak vašim dětem!

Adriana Odstrčilíková, IX. B

Pochvala od pana zubaře
V říjnu nás v naší ordinaci navštívili studenti
z místní základní školy v doprovodu pana uči-
tele Tamáše Besskó. Musím přiznat, že to byla
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velmi milá návštěva. Studenti se v rámci škol-
ního projektu ptali na práci zubního lékaře a na
vše týkající se zubů. Byli na nás velmi dobře při-
praveni. Věřím, že se dozvěděli vše, co je zají-
malo. Doufám, že jim přišla vhod i ukázka toho,
jestli si správně a dostatečně čistí zuby. Musím
uznat, že za dob mého studia na místní ZŠ
žádné takovéto aktivity nebyly. Myslím, že pro
žáky to musí být úžasné zpestření a zároveň jim
to může pomoci s tím, co by mohli v budoucnu
chtít dělat. Děkuji, že jsem se školního projektu
mohl zúčastnit.

MDDr. Jiří Procházka a team zubní ordinace

Pryč s rýmou a nachlazením
Od začátku října zájemci pravidelně navštěvují
se školní družinou solnou jeskyni v Letňanech.
Stěny jeskyně jsou pokryté krystaly mořské soli
Mrtvého moře. Vysokou koncentraci mořského
vzduchu pociťujeme ihned při vstupu. Pro pose-
zení jsou připravena relaxační křesla, ale děti se
většinou ihned chopí připravených hraček
a hrají si se solí. Kluci nakládají sůl na nákla-
ďáky, solí zakrývají barevná světla v podlaze,
a tak se každou chvíli mění příjemná tlumená
barva osvětlení v jeskyni. Holčičky staví hrady

nebo se všechny předhánějí, kdo přeseje nej-
jemnější solný cukr. Hraček je tu pro všechny
děti dost. Na závěr pobytu v solné jeskyni, který
trvá necelou hodinu, si vždy děti ještě spolu
s vychovatelkami zacvičí a promasírují si konče-
tiny. Na úplný závěr nechybí malá sladká
odměna.
Skupinky přihlášených dětí z prvních, druhých
a třetích tříd se v ozdravných pobytech, které by
měly podporovat imunitu organismu zejména
v období chřipek, postupně vystřídají až do
konce února.

Vychovatelky ŠD

Ten dělá to a ten zas tohle
Čím budeš, až vyrosteš? Popelářem, lékařem,
učitelem – odpovědi se mění s věkem, zkuše-
nostmi i poznáváním vlastních zájmů a doved-

ností. Není lehké se dobře rozhodnout. A každý
se ptá ...
O volbě budoucího povolání přemýšlejí malí i ti
větší, proto se tématem letošního projektu stala
slova pana Wericha – TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS
TOHLE. Žáci 2. stupně si mohli vybrat z pestré
nabídky povolání, jež byly v rámci jednotlivých
projektů představeny formou exkurze či
návštěvy určitého pracovního prostředí od ordi-
nace přes kovárnu či fitness po Český rozhlas.
Děti mohly sledovat při práci floristku, rehabili-
tační sestru, promluvit si s trenérem basketbalu
nebo hasiči či policisty. Cílem výletů bylo rovněž
si vybranou činnost vyzkoušet a zjistit, jaké to
je, stát se na chvíli průvodcem v leteckém
muzeu nebo co obnáší péče o zvířecí sirotky
v psím útulku.
Na závěr projektových dní se jednotlivé skupiny
podělily o své zážitky a nově získané zkušenosti
se svými spolužáky. Každá prezentace byla jiná,
jedni hráli divadlo, další stříhali film, jiní upou-
tali pozornost uměleckými fotografiemi, vtip-
ným videozáznamem či hlasovými nahrávkami. 
Projektové dny se pomalu stávají tradicí a zdá
se, že děti opravdu baví. Práci ve věkově smíše-
ných skupinách napříč třídami přijímají již se
samozřejmostí. Už vědí, že co si nenaplánují
a nevymyslí, to jim do klína nespadne, a tak
jsou tyto dny nabité nejen smíchem, ale hlavně
tvůrčími nápady, objevy i pokusy a opravdovou
prací.
Že by měly jasno o svém budoucím povolání, to
tvrdit nemůžeme. Přesto snad naši žáci mohli
nahlédnout pod pokličku aspoň některých pro-
fesí. Zjistili, jaké předpoklady, talent či vzdělání
jednotlivé obory vyžadují. Snad se jim pak bude
lépe hledat i odpověď na otázku po praktickém
smyslu a využití školních poznatků. Nebo že
bychom se poučili i my učitelé? Asi obojí.

Za žáky a učitele Radka Nosková

Ten umí to a ten zas tohle –
umělecký kovář
Naše skupina navštívila útulnou kovárnu pana
Vítězslava Stoklasy. V kovárně jsme se dozvěděli
mnoho zajímavého a na sobě vyzkoušeli, jak
třeba vypadá žhavá výheň a čím se v ní topí, už
víme, jaké nástroje se pro různé dovednosti
používají. Zaznělo také něco o historii kovářství
a pan kovář nám ukázal svá nádherná díla, ať
už šlo o ocelové ploty, plastiky, nábytek a další
různé kovové instalace. Nejvíce jsme se zapotili
u kovadliny, neboť jsme zjistili, že to, co vypadá
jednoduše v podání mistra Stoklasy, je pro nás
nemožný úkol. Zkrátka hřebík ne a ne ukovat.
Dopolední návštěva rychle utekla. Ještě na ni
dlouho budeme vzpomínat.

Žáci projektu Kovář a pan učitel Černohorský

Diary of a Local Foreigner
As this is supposed to be a diary, let me share
one of my days with you. I decided to pain the
fence. All the paint and brushes had been wai-
ting far too long and our kids were enjoying
their first holiday with their grandparents, my
wife was working and I thought that was the

right time to go out and do this relaxing job.
After 5 minutes of painting and listening to
music an ex-student passed by. We discussed
his summer holiday (excellent English by the
way, he improved a lot) and we had a little chat
about the good old times in the school in Ďáb-
lice and other mates. It is always nice to see
when someone does not mind using a foreign
language or even enjoys it and what is more
I feel this is the most important thing about my
teaching job here to have more people I can
talk to till I speak perfect Czech (won’t happen
in about 15 more years). During the following
half an hour a neighbour walked over to me
making fun that when I finish with our fence
I should do theirs too. We agreed that we
should have a glass of wine in the afternoon in
the garden and off he went. Then two ladies
walking their dogs felt like talking to me about
the weather. Hmm, how do you say ‘lovely wea-
ther’ in Czech? Two minutes later it was my col-
league from school, an active cyclist coming
back from his usual trip of something like 60
kilometres. I remember when I moved here,
I brought my bike with me too. I used to bike
everywhere in Budapest which is a very flat city
compared to Prague. After moving to Ďáblice,
when I saw the steep way up to the forest,
I was sure it is physically impossible to bike up
there as for me cycling was always on a hori-
zontal surface. That is why I gave up biking for
about 10 years. Slowly but surely I learnt here,
in The Czech Republic that real cycling means
riding uphill for endless minutes or hours while
you think that heart attack is right behind the
corner but certainly before you reach the top,
but surely you need to enjoy this wonderful
nature around you and the view. Three years
ago I became addicted to this kind of cycling,
let’s say I gave up the resistance, no more rela-
xing Budapest-style horizontal riding and the
way to the Ďáblice forest is not a real challenge
anymore. I believe you can name cycling as the
third Czech national sport after ice-hockey and
football. Czechs apparently love their bikes and
the time they spend in the saddle riding on
wonderful paths in forests. It is a pity biking is
still a dangerous extreme sport inside the city
of Prague. So my change of attitude and revivi-
fication of biking habit is partly because of my
colleague I met at the fence. As he rolled away,
a couple of other students arrived happily tal-
king about their new schools, teachers and
classmates (good English again). We talked for
about 10 minutes and as they left, the local
mobile recycling guy asked if we had some
metal for him. We did as usual. Finishing our
metal business I realized that almost all the
morning is over and not even third of the fence
was ready but I did not mind because I some-
how had this kind of pleasant feeling that
I belong to a good community. 

Tamás Besskó

As usual if you feel like sending your feedback
or question or just saying hello go ahead here
zpravodajbess@gmail.com
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Ďáblice v „nové době“
V letošním roce plném kulatých výročí si ještě chceme připome-
nout další dvě: první svobodné volby a slavnostní otevření
Obecního domu v Ďáblicích. Obě události mají v historii naší
obce významné místo, proto si je připomeneme dobovými
články zachycujícími tehdejší atmosféru.

Dne 24. listopadu 1990
proběhly první svobodné
volby do Místního zastupitel-
stva v Praze 8 Ďáblicích. 
Z 1 634 zapsaných voličů
přišlo do dvou okrsků –
v kulturním domě MNV
v Praze 8 Ďáblicích a v dře-
věném pavilonu základní školy – 1 328 občanů, tedy 81,27%. Voleb se
zúčastnily tři strany – Občanské fórum (11 kandidátů), Sdružení nezávis-
lých kandidátů (5 kand.) a Komunistická strana Československa 
(10 kand.), ze kterých vzešlo 11 členů místního zastupitelstva.
Výsledkem 72,73% zvítězilo Občanské fórum, 18,18% získala KSČ,
9,09% Nezávislí.

11. 12. 1990 bylo ustaveno místní zastupitelstvo. Prvním polistopado-
vým starostou byl zvolen Akad. Arch. Jiří Veselý, zástupcem starosty
Ing. Jan Kolář, CSc., zastupiteli pak T. Dohnalová, E. Nováková, D. Ševčí-
ková, P. Šofr, Č. Štuka, V. Tomša (všichni OF), L. Lehovcová a J. Chvátal
(KSČ), P. Kortan (NZK). 

Z Kroniky MČ Ďáblice

Ve čtvrtek 19. října 1995 byl otevřen na nároží ulic Ke kinu
a Osinalické nový Obecní dům. Pásku přestřihl primátor Prahy
Jan Kasl spolu se starostou Jiřím Veselým, který o této stavbě
napsal: „Tento dům je prvním ze série objektů, které by měly být
v Ďáblicích postupně uvedeny v život. ... Všechno, co v Ďáblicích děláme,
děláme poprvé. Už jsme se naučili stavět kanalizaci, vodo- a plynovod
a také silnice. S chybami, jak jinak, se člověk učí. Ne vždy to jde tak rychle
a hladce, jak by přitom chtěl. Konečně jsme se tedy dostali i ke stavbám,
kterým se říká veřejné vybavení. Obecní dům je víceúčelový objekt ozna-

čovaný jako denní stacionář pro seniory. Mezi našimi občany si už vyslou-
žil pojmenování „Kárštejn“. Jediný v Ďáblicích má totiž věž.
Měl by se stát místem setkávání, místem kam může přijít každý, kdo
potřebuje pomoc či radu, každý kdo chce vyjít ze své samoty, kdo chce
být slyšen a chápán a také sám dokáže naslouchat, sdílet se s lidmi
s podobnými těžkostmi i radostmi.“

Jiří Veselý, starosta (ĎZ říjen 1995)

V létě roku 2005 vyšel v Ďáblickém zpravodaji rozhovor býva-
lého zástupce starosty Jana Koláře s bývalým starostou Jiřím
Veselým o jejich společných začátcích v ďáblické komunální
politice. Vybrali jsme z něj nejzajímavější pasáže.

• Ďáblicím v roce 1990 hrozila výstavba panelového sídliště pro asi 2500
obyvatel. Už bylo vydáno platné územní rozhodnutí a vynaloženy značné
prostředky na další projektové práce a na výkupy pozemků. Porůznu zde
měly stát i osmipatrové paneláky, měly být zbourány některé domy v his-
torickém jádru, měla se stavět nová panelová škola a k tomu všemu zde
měla dále zůstat panelárna státního podniku Prefa se svým těžkým, praš-
ným a hlučným provozem mezi rodinnými domy. Dali jsme dohromady
program rozvoje – nové ulice, technické vybavení, nové obchody, nové
centrum, vytěžit něco z místních jedinečností a zbavit se třeba i Prefy.
• Obecně hlásanou domněnku, že Prefu vystrnadí konečně v „nové

době“ hygienik, protože dělá moc velký hluk, ošklivě práší a ohrožuje
spodní vody, jsme museli velmi brzy pustit z hlavy. Pomohla nám až začí-
nající velká privatizace. Napadlo mě tehdy pokusit se získat podnik Prefa
do majetku obce a zrušit jej, odstranit. Bylo to vlastně proti smyslu priva-
tizace. Přiznávám, že to mohlo vyhlížet tak trochu jako parodie, ale nako-
nec se věc povedla.
My jsme Prefu vnímali jako obtíž, které je se třeba rázně zbavit. Zapomí-
nali jsme, že to byl také majetek, a ne právě zanedbatelný, fungující
a poměrně snadný k získání. Ten zajímal zcela jinou skupinu lidí mimo
Ďáblice, kteří jen obtížně chápali, že nějaký potrhlý starosta a jeho
zástupce o něj velmi tvrdě bojují, aby jej mohli potom okamžitě zničit.
Když jsme Prefu konečně získali, bylo potřeba se jí skutečně zbavit. 
Bylo jasné, že vše musí projít hospodářskou dokumentací a že v ní nesmí
chybět ani hřebík. Jednalo se přece o státní majetek.
A co na místě Prefy? Co s tím náhle prázdným hektarem ve výhodné
poloze? V archívu stavebního odboru se dalo nalézt několik výkresů, 
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ze kterých bylo zřejmé, že o zvětšování Ďáblic se uvažovalo hned na
začátku padesátých let, a to dosti velkoryse. Tam, kde byla později
Prefa, stály ještě zbytky Battistovy cihelny a v nalezených plánech už
tam bylo nakresleno nové centrum. Tehdy v podobě náměstí.
• Nuže vraťme se ke kořenům. Ďáblice čekal opět rozvoj, budou jistě
potřebovat náměstí. Pochopitelně jsem, a se mnou i mnoho dalších,
podlehl lákavé představě, že všechno dokážeme, stihneme a zařídíme.
Zkrátka opět poručíme větru, dešti. Prosadila se však všednodenní his-
torie. Výstavbu náměstí nelze zřejmě provést jedním gestem, mávnutím
kouzelného proutku, který vlastníme jenom my. 

Zanedlouho skončí rok 2015 a Ďáblice své náměstí 
stále ještě nemají. – pozn. redakce

Redakce zpravodaje položila otázku zastupiteli-pamětníkovi
RNDr. Čestmírovi Štukovi, Ph.D., MBA, aby se s námi podělil
o své vzpomínky na dobu po prvních svobodných volbách
v roce 1990. 

Vzpomenete si na práci v prvním polistopadovém ďáblickém
zastupitelstvu? Můžete srovnat jeho tehdejší a nynější práci?

Je to už dost dávno. Dvacet pět let. Zůstal ve mně z té doby spíš cel-
kový dojem, než nějaké detailní vzpomínky. Byla to nová doba. Přišlo
nám, že demokracii je třeba si odpracovat, abychom si ji zasloužili.
Obci tehdy hrozilo, že v jejím středu vyrostou paneláky. 
Projekt už byl připravený a bylo potřeba jej rychle zarazit, protože by
taková rozsáhlá výstavba definitivně pohřbila charakter obce. Do čela
tohoto „lidového odporu“ se jako nejkvalifikovanější osoba dostal
architekt Jiří Veselý. Měl představu o urbanismu obce, měl vizi, jak by
věci mohly fungovat a myslelo mu to v souvislostech. Navíc jako profe-
sionál viděl do mechanizmu státní výstavby a věděl, jak se bránit. 
Přemlouvali jsme ho, aby nechal svou dobře placenou práci a šel se
starat o obec. Moc se mu nechtělo. Nakonec na to kývnul s podmín-
kou, že my, co jsme do něj hučeli, půjdeme do zastupitelstva s ním. 
To se zase nechtělo nám, ale co měl člověk dělat? Tak takhle to začalo. 
Zkoušeli jsme, jestli bychom nezískali podporu z centra Občanského
fóra v Praze 8, ale tam se už hrálo o koryta a na „venkovany z Ďáblic“
nebyli zvědaví. Ale náš vesnický tým fungoval skvěle. Lidi se navzájem
doplňovali a co jeden začal, druhý dokončil. Bylo velmi příjemné
v takovém týmu pracovat. 
Jirka Veselý, jako první starosta Ďáblic, srostl se zájmy obce a žil jejími
problémy. Navíc byl dobrý psycholog. Pamatuji si na jeden moment,
který mi učaroval a utkvěl v paměti. Řešil se nějaký problém, v němž
byl klíčový postoj tehdejšího místního občana s pochybnou minulostí –
řekněme Nováka. Starosta se na něj obrátil slovy „Pane Nováku, vy
jste přece takový slušný člověk, vy byste nám určitě mohl pomoci.“
A v panu Novákovi se probudila ta oslovená část osobnosti, celý se
narovnal, jak pocítil, že v očích starosty je slušným člověkem. A podle
toho se pak i k obci choval. Byla to pro mě velká škola.
Psával jsem tehdy Ďáblický zpravodaj. Počítačů bylo málo, takže každý,
kdo ho měl, byl potřeb ný. Sedávali jsme do noci se starostou Jirkou
Veselým u nás doma u počítače a psali jsme texty do zpravodaje.
Druhý den to pak v místní tiskárně vytiskli. Všechno to mělo nějak
menší rozměry a nároky než dnes. Ale je pravda, že tehdy byl zpravodaj
černobílý a na obyčejném papíře.
Zlatá éra Jirky Veselého nastala myslím i proto, že po jeho boku stál
nezapomenutelný místostarosta – pan inženýr Kolář. Ti dva se skvěle
doplňovali. Honza Kolář byl tenkrát čerstvý důchodce a technokrat
v nejlepším slova smyslu. Byl přesný, precizní, pedantický a spolehlivý.
Díky tomu si mohl Jirka Veselý více uvolnit ruce pro rozvíjení svých idejí
a vizí. 
Byla to hektická doba, která předurčila vývoj obce nadlouho dopředu.
Ne všechno vyšlo, ale lidé to dělali s čistým srdcem a nejlepšími úmysly. 
V jistém smyslu je tu možné vidět paralelu s dneškem. I teď máme
dobrého starostu. To je asi ten důvod, proč jsem se nechal do této
práce zatáhnout ještě jednou. Je to ten pocit, že kvůli takovým lidem
se něco obětovat vyplatí. 

Tradiční adventní 
posezení seniorů 
s hudbou
se koná v pátek 27. listopadu
od 15 do 18 hodin v jídelně 
základní školy. 
K poslechu i k tanci 
zazpívá a zahraje 
Trio Rosti Tvrdíka. 
Zváni jsou všichni 
senioři bez omezení 
věku. Svou účast prosíme 
potvrďte na tel. 283 910 723 
nebo osobně v podatelně úřadu MČ.
Těšíme se na Vás! 

Členky sociální komise MČ Praha Ďáblice

přijme pracovníka v sociálních službách
(pečovatel/e/ku) pro pracoviště terénní Pečovatelské
služby Ďáblice – Diakonie ČCE – SKP v Praze
Požadujeme: akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách 
• čistý trestní rejstřík • spolehlivost a zodpovědnost • schopnost empatie
ve vztahu ke klientům • řidičský průkaz s aktivním využitím, smysl pro
orientaci po Praze.

Nabízíme: smysluplnou práci • přátelský a vstřícný tým • pravidelnou
supervizi a vzdělávání • příspěvek na dopravu k výkonu práce u klientů
v terénu. 

Náplň práce: pracovník v sociálních službách vykonává úkony pečova-
telské služby v domácnostech u klientů v souladu se zákonem 108/2006
Sb. o sociálních službách.

Informace o pozici: Místo pracoviště – Ke Kinu 159/7, Praha 8.
Typ pracovního poměru: Práce na plný/částečný úvazek.
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva.
Požadované vzdělání: Odborné vyučení bez maturity, akreditovaný
kurz.

Zaměstnavatel: Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze.
V případě zájmu zašlete e-mail s nabídkou a stručným životopisem na
adresu: trubacova.skp@diakonie.cz, bližší informace 
na tel. 777 734 171, 777 734 170

GRATULACE JUBILANTŮM 80 a více let

Jméno a příjmení: ..................................................................

Bydliště: ................................................................................

.............................................................................................

Datum narození: ....................................................................

Telefon: .................................................................................

Ďábličtí senioři, kteří souhlasí, aby jejich údaje byly použity 
pro účely sociální komise MČ Praha-Ďáblice, mohou vyplněný
formulář odevzdat v podatelně úřadu MČ, Květnová 52 
nebo nahlásit telefonicky na tel. 283 910 723 u paní Forkové.

Středisko křesťanské 
pomoci v Praze
Pečovatelská 
služba Ďáblice
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Ahojky všichni, jsem rád, že se po měsíci
zas potkáváme. Dneska si můžete přečíst
článek z ďáblické cukrárny nebo článek
o alkoholu. Na konci stránky na vás čeká
pokračování komiksu.

Tak, jak jsme slíbili v minulém čísle
článek o alkoholu, nepořádku
a vandalismu, máme ho tu.
Myslím, že na rozdíl od cigaret si mladiství
v místních obchodech alkohol tak lehce
nepořídí. Otázkou ovšem zůstává, kde ho
berou? Domnívám se, že zdrojem mohou
být domácí zásoby, či zprostředkované
nákupy od starších kamarádů. Málokterý
„teenager“ neochutnal na rodinné oslavě
sklenku nějakého alkoholu. Pokud je to jen
jedna sklenka pod dozorem dospělých, je to
asi v pořádku. Problémem je potom větší
množství. Alkohol může být i smrtelná
vražda, ale mnoho lidí si ho neumí odpustit.
Třeba sportovec se opije pomaleji než otylý
úředník. Věděli jste třeba, že špunt nevych-
lazeného sektu vyletí rychlostí kolem 40
km/h? Takže doporučuji sekt vychladit,
nebo si ho vůbec nedávat.
Jak si odvyknout od alkoholu? Jde to velice
těžko, nejvíc lidí končí v léčebnách. Vliv
alkoholu na lidskou psychiku a sebeovlá-
dání je nesporný. Mládež, která požije
nepřiměřeně mnoho alkoholu, pak určitě
nemá daleko k vandalismu a dělání nepo-
řádku. Důkazem toho jsou počmárané

lavičky, vysypané koše, pomalované ploty
a zídky. Co s tím? Myslím, že kdyby měli
mladí „pijáci“ a vandalové nějakou lepší
zábavu, tak by se bavili, aniž by někomu
škodili. Navrhoval bych tedy umožnit jim
vybrat si z většího množství volnočasových
aktivit. Nebo mládeži nabídnout brigádu
z radnice. Brigádníci by se mohli zapojit do
úklidu Ďáblic, třeba chodníků, natírání
laviček, starání se o dětská hřiště, roznos
novin a letáků anebo úplně něco jiného. To
záleží na radních. 

Ahoj všichni, obvykle v této části
nalézáte článek, ale tentokrát tu
bude rozhovor z cukrárny. 
Popovídal jsem si s majitelkou 
paní Halynou Marushchak.

Proč jste otevřeli cukrárnu zrovna
v Ďáblicích?
Bylo tu víc důvodů: za prvé tu chyběla
a další je, že jsme zĎáblic.

Dál mě zajímalo, co všechno prodávají
a jestli to tu vyrábí, anebo dováží... 
V cukrárně můžete ochutnat vlastnoručně
vyrobené chlebíčky, jsou dobrý, sám jsem jich
několik ochutnal. A nebyla by to cukrárna,
kdyby tam nebyly nějaké zákusky, ty jsou
dovážené. Ale to je jedno, i tak jsou dobrý.

A kdo má rád dorty a připravuje nějakou
oslavu a nerad peče, může si u vás objed-
nat dort?
Jistěže si můžete objednat u nás dort, stačí
přijít dva dny předem.

Jaké máte druhy zákusků?
Máme přes 240 druhů zákusků, nalezneme
tam i dia zákusky, dokonce i bezlepkové.

Jaké nabízíte nealkoholické nápoje?
Máme mnoho druhů nealkoholických
nápojů, jako jsou džusy, Pepsi, bezkofei-
nové nápoje, kakao, horká čokoláda, čaj
atd...

Brzo budou Vánoce, tak jsem se zeptal,
jestli budou mít vánoční cukroví
a vánočky?
Budeme mít 14 druhů cukroví a 3 druhy
vánoček – dia, cukrářská a máslová.

Jaká je vaše otevírací doba?
Pondělí až pátek 7–19, sobota 9–17 
a v neděli 10–17 hodin.

A máte nějaké webové stránky?
Webové stránky máme dvoje, jedny
funkční: ww.cukrarnalafelicita.mypage.cz,
a potom jedny připravujeme a zprovozníme
je na začátku prosince: www.lafelicita.eu.
Máme i facebookové stránky. 
A komu by to bylo málo, může navštívit
naši další pobočku cukrárny na adrese

Pomořanská 485 na konečné autobusu
202 – Poliklinika Mazurská. A kdo má naši
klubovou kartu, je na tom ještě líp. 

Já ji mám taky a díky tomu za každý
nákup dostávám slevu, která se mi načítá
na kartu. Tou pak můžu zaplatit další
nákup. A to je vše. Děkuji vám za rozho-
vor a doufám, že se vám bude dařit
a budete mít mnoho věrných zákazníků.

Redakce Mládež sobě

Listopadová soutěž
Vyhlašujeme kuchařskou soutěž. A co je
vaším úkolem? Uvařte nebo upečte něco
zajímavého a pošlete nám foto pokrmu
a recept. Nejlepší recepty zveřejníme.

Vtipy
HÁDAJÍ SE:
Wikipedia: „Já VÍM všechno!“
Google: „Já NAJDU všechno!“
Facebook: „Já ZNÁM VŠECHNY!“
Internet: „Beze mě jste všichni namydlení!“
Elektřina: „A tak se uklidníme, jo?!“

Paní učitelka se zeptá Aničky: 
„Co nám dává slepice?“
„Vajíčka.“
„Co nám dává kráva, Pepíčku?“
„Domácí úkol.“

Jede řidič kamionu a potká červeného
skřítka. 
Skřítek říká: „Dej mi bonbon!“ 
Řidič mu dá bonbon a jede dál. 
Potká zeleného skřítka, který říká: 
„Dej mi lízátko!“ 
Řidič mu dá lízátko a jede dál. 
Potká modrého skřítka a říká: 
„Já vím, ty jsi skřítek, a co chceš?“
„Váš řidičský průkaz, pane!“

A už jste na konci, komu to nestačilo, 
tak si může na stránkách http://
mladey-sobe.webnode.cz/ přečíst vtipy, 
vytisknout omalovánky, zasoutěžit si.
Těšíme se i na vaše připomínky a náměty. 

Máte zájem o návštěvu Mikuláše, čerta a anděla?
Tak nám napište na mail mladez.sobe@gmail.com a my vám pošleme formulář na
vyplnění. Vaše přihlášky přijímáme do středy 2. 12. a nejpozději v pátek 4. 12. budete
vědět, v kolik hodin budeme u vás doma. Těší se na vás Mikuláš, čert a anděl.
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Jsou tu s námi 
aneb příběh jednoho
stromu
„Pokácet strom motorovou pilou trvá několik
minut. A je snadné nepomyslet, jak dlouho
trvalo, než vyrostl a jak dlouho bude trvat, než
za něj vyroste náhrada.“
V poslední době se množí žádosti o pokácení
stromů. Někdy opravdu ohrožují dům, protože
je majitelé kdysi vysadili příliš blízko svého pří-
bytku. Často však lidem vadí i to, že strom stíní
nebo dokonce že na podzim opadá a listí dělá
nepořádek na zahradě či na chodníku a ulici.
Pokud se týká kácení stromů na soukromých
pozemcích, těžko tomu lze zabránit, ale jedná-li
se o obecní pozemek, je již věcí místní správy,
aby velice uvážlivě rozhodovala o likvidaci
stromů v ulicích a nepodléhala nátlaku občanů.
Na konci naší ulice u pole stojí osamělý ořešák.
Je tam již hodně dlouho, a do určité doby
nikomu nevadil. Před dvěma lety, když byl již
ořešák na podzim holý, se objevila firma
a ořech naprosto nepřípustným způsobem oře-
zala. Na úřadě o tom nic nevěděli, takže někdo
si na vlastní náklady objednal tuto práci. Nepo-
čítal zřejmě s tím, že to dopadne jinak, než si
představoval. Ořešák ten zásah ustál – příští
rok na jaře vyrašily nové výhony, později větve
a přes léto z něho byl opět strom. To se ale
někomu nelíbilo, takže další podzim se snažil
znovu a již „jen“ zkrátil jeho větve. Další rok
opět. Ale ořešák to nevzdal, roste dále. 
Co se stane letos? Komu tak moc vadí?
Na úřadě chyběl dlouho odborník v referátu
životního prostředí, a tak na jaře letošního roku
v těsné blízkosti ořechu byly vysázeny dvě lípy,
které by měly být jeho náhradou. Byl totiž
objednán odborník, který usoudil, že lípy tam
budou vhodnější. Jedna se vůbec neujala a než
ta druhá vyroste do takových rozměrů, aby oře-
šák nahradila, uplyne ještě hodně vody, nebo
přejde hodně suchých let a lípa možná ani
nepřežije. Vždyť i tři další, před dvěma lety vysa-
zené lípy, spíše živoří, než rostou, právě vlivem
sucha. Jedna již musela být také vyměněna.
V letošním suchém létě byl ořešák nádherně
zelený (viz foto), poskytoval stín a hlavně jeho
listy vydechovaly pro život nezbytný kyslík.
A pokud dostane šanci přežít, bude mít časem
i ořechy.
Sdružení Arnika, s nímž dlouhodobě spolupra-
cuje Spolek pro Ďáblice, má na svých stránkách
informaci, co dokáže strom. Dovoluji si to dnes
připomenout.

Co umí strom
Stromy jsou charakteristickým prvkem našeho
životního prostředí a dnes, v době velkého zne-
čištění životního prostředí, jsou stále důležitější.
Ostrůvky zeleně v intenzivně využívané krajině
a v umělém prostředí měst vytvářejí kyslík,
osvěžují vzduch, zachycují prach a škodliviny,
hubí choroboplodné mikroorganismy, poskytují
stín a tlumí hluk. Zeleň v prostředí takřka
odtrženém od přírody umožňuje vnímat přiro-
zené rytmy, střídání dob vegetace a vegetač-

ního klidu. Stromy vysazované od renesance
podél řek a cest jsou důležitým životním prosto-
rem pro řadu živočichů, utvářejí typickou českou
krajinu a připomínají moudrost našich předků.
Úbytek zeleně ohrožuje lidské zdraví.

Stromy filtrují vzduch
Vegetace působí jako přirozený filtr škodlivých
látek v ovzduší. Stromy zachycují především
jedovatý přízemní ozón a jemný polétavý prach,
který na sebe váže řadu toxických látek, dále
oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý a další látky.
Američtí vědci z týmu Davida J. Nowaka ve
svém článku publikovaném v roce 2006 vypo-
četli, že stromy ve městech Spojených států
odstraní ročně z ovzduší 711 000 tun škodlivin.
Hodnotu těchto služeb vědci vypočítali na 
3,8 miliardy dolarů.

Stromy zlepšují kvalitu vzduchu
Stromy zvlhčují vzduch, a zlepšují tím jeho 
kvalitu z hlediska lidského zdraví (to je důležité
zejména pro astmatiky). Zároveň některé dře-
viny do svého okolí uvolňují silice (tzv. fyton-
cidy), které hubí nebezpečné choroboplodné
zárodky.

Stromy vyrovnávají teplotní extrémy
V zimě brání stromy vysázené v blízkosti budov
jejich vysokým tepelným ztrátám, neboť zmír-
ňují proudění studeného vzduchu. Vegetace je
schopna snížit tepelné ztráty o 20 až 50 %.
V létě naopak vegetace ochlazuje své okolí lépe
a efektivněji než veškerá klimatizační zařízení.
Vzrostlý, vodou dobře zásobený strom může
během jednoho dne odpařit až 400 litrů vody,
a z ovzduší tak odčerpá téměř 280 kWh tepelné
energie. Tato energie se uvolní v noci při kon-
denzaci páry; vznikne rosa. Pod stromy lze
proto ve dne naměřit až o 3º C nižší teplotu než
v okolí, v noci naopak teplotu o tři stupně vyšší.

Stromy vytvářejí kyslík
Vzrostlý strom vyrobí takové množství kyslíku,
že by teoreticky pokrylo potřebu kyslíku
k dýchání nejméně deseti lidí.

Stromy tlumí hluk
Zeleň funguje jako protihluková bariéra. Díky
členitému povrchu může na frekventovaných
ulicích snižovat hluk na přijatelnější míru. 
Platí, že čím hustší a širší porost, tím je jeho
efekt na tlumení hluku výraznější.

Stromy utvářejí krajinu
Význam stromů pro krajinu si naši předkové
uvědomovali přinejmenším od renesance. 
V té době začíná přechod od krajiny obývané
a využívané, ke krajině utvářené, komponované,
krajině kulturní. Stromořadí vysazovaná v rene-
sanci a baroku zajišťovala dominantní místo
v krajině šlechtickým sídlům, letohrádkům či cír-
kevním objektům. Utváření krajiny v té době je
typické velkorysým přístupem. Dodnes můžeme
obdivovat stromy vysazené v těch dobách; jejich
myšlenkovým dědictvím je i dnešní tradice stro-
mořadí.

Stromy jsou posledním zbytkem přírody
ve městech
Zeleň v městském prostředí takřka odtrženém
od přírody umožňuje vnímat přirozené rytmy,
zejména střídání ročních období. Zelené plochy
a parky jsou místem ke sportování i odpočinku,
stromy jsou zdrojem inspirace a estetických
požitků.

Strom je biotopem
Strom vytváří prostředí pro život dalších, na něj
vázaných druhů rostlin a živočichů. Zejména
dožívající, trouchnivějící stromy s dutinami nabí-
zejí příležitosti k životu bohaté paletě druhů
včetně druhů ohrožených a chráněných. Jednot-
livé stromy v zemědělské krajině slouží jako
útočiště pro ptáky a pro hmyz (více na
www.arnika.org).

Táňa Dohnalová

Ořešák po ořezání  v roce 2013.

Ořešák v létě 2015.

Ořešák v říjnu 2015.
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Kulturní komise MČ Praha – Ďáblice pořádá

Adventní koncert
v ďáblické kapli
29. listopadu 2015 
od 19 hodin.
Krásné skladby zazpívá 
Helena Zaoralová
a zahrají Tereza Večerková (příčná flétna) 
a Adam Němec (varhany).
Koncert zahájíme prvním zazvoněním 
na nově zrestaurovaný zvon kaple 
Nejsvětější Trojice a sv. Václava!
Vstupné dobrovolné.

Kalendář akcí
27. listopadu od 15 do 18 hodin Adventní posezení seniorů –
jídelna ZŠ U Parkánu 17

29. listopadu od 19 hodin Adventní koncert v kapli Nejsvětější 
Trojice a sv. Václava

13.–20. prosince od 14 hodin Výstava betlémů v modlitebně 
Církve Československé husitské, Ďáblická 75

16. prosince od 18 hodin 9. Veřejné zasedání ZMČ – v sále ZŠ 
U Parkánu

Výzva tatínkům: 
pojďte v pátek večer hrávat fotbal
Jménem trenérů a tatínků SK Ďáblice zveme i další zájemce z řad tatínků
mladých fotbalistů klubu SK Ďáblice každý pátek od 20 hodin na přátel-
ský zápas na hřišti SK Ďáblice. Hrajeme, pokud moc neprší nebo nesněží,
i v zimním období. Zájemci, pište na posta@dablice.cz, uveďte jméno
a mobilní spojení na vás.

Sportu zdar a fotbalu zvláště! Trenéři a tatínci SK Ďáblice

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

Program na listopad a prosinec
Otevírací doba
Listopad: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21, 
čtvrtek 13.30–15.30, 19–21, neděle 14–16 hodin.
Prosinec: pondělí 13.30–15, 18–21, středa 19–21, čtvrtek 13.30–15,
19–21, neděle 13–15 hodin. Čtvrtek 24. a 31. 12. zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin: 
9.11. Jan Mühldorf: Toulky Marokem.
7.12. Petr Adámek: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
23.11. Michal Řepík: Odhalená tajemství slunečních skvrn.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
2., 16. a 30.11. Hledání harmonie světa, Nepolapitelný čas.
7. 12. Sluneční soustava.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Listopad: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19–21, neděle
14–16 hodin. Pondělí 2., 16. a 30. 11. 20–21 za jasného počasí!
Prosinec: pondělí, čtvrtek 13.30–15, středa, čtvrtek 19–21, neděle 
13–15 hodin. Pondělí 7. a 14. 12. 20–21, pondělí 21. a 28. 12. 
19–21 hodin za jasného počasí! Přístupné bez objednání. 
Čtvrtek 24. a 31. 12. zavřeno.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.
Noční obloha: Měsíc – 16. – 28. 11., nejlépe okolo 19. 11.; 
od 16. do 28. 12., nejlépe okolo 18. 12. Uran – za dobrých podmínek po
oba měsíce. Neptun – za dobrých podmínek (listopad). Dvojhvězdy, 
vícenásobné soustavy – po celé měsíce. Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie –
za bezměsíčných večerů.
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení
hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky aj.).

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu a ve čtvrtek 18–19 hodin mohou hvězdárnu navštívit pře-
dem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny
s dětmi, školy). Program: pozorování Měsíce, příp. promítání filmů spojené
s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí–pátek v 9 a 10.30 hodin pro předem objednané školní výpravy.
Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace a objed-
návky na č. 283 910 644.

POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 22. 11. v 10.15 – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Neděle 13. 12. v 10.15 – O lovci Orionovi a býku Zlobíkovi 
(zimní pohádka – premiéra).
Za jasného počasí 11–12 pozorování Slunce, příp. Venuše.

VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
40 Kč, filmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři
(od 65 let) 50 Kč.

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou
technikou. Tel.: 606 527 091
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Ceník a formáty 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 dvoustrana 420x297 mm (na spad) – 12 000 Kč
Další formáty dle ceníku řádkové inzerce. 
Všechny ceny jsou bez DPH

Inzertní podklady je třeba odevzdat 
15 dní před datem zveřejnění
mailem na adresu zpravodaj@dablice.cz, zprávu je nutné
vybavit datem zveřejnění inzerátu.

V případě zpracování v našem studiu dle dodaných
návrhů grafického zpracování vyžadujeme text přepsaný
na počítači, kvalitní loga, fotografie a perokresby. Nekva-
litní podklady – zejména kopie, faxy, výjezdy z barevných
tiskáren, rastrové fotografie a nekvalitní datové soubory
budou vždy přijaty po dohodě s grafikem.
Nekvalitní datové soubory budou (vždy na žádost klienta
a v rámci možností) upraveny na místě, event. při
naprosto nevyhovujícím stavu vráceny k přepracování.

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




