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O čem jednala rada městské části
92. jednání dne 26. 2. 2018
Rada MČ po projednání schválila:
• přílohu kolektivní smlouvy č. 2 a prováděcí pokyn k příloze č. 3
kolektivní smlouvy.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s pořízením věcného daru a plakety pro ocenění Čestného občana
do max. výše 20 000 Kč.
Informace radních:
• Ing. Mgr. Tumpach informoval o své plánované účasti na školení
VC Morava – Efektivní zvládání konfliktů – základní strategie
v hodnotě 1590 Kč.

Zprávy z radnice

93. jednání dne 5. 3. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s pořízením zásahových oděvů od firmy DEVA F-M s.r.o. ve výši
67 689,82 Kč pro SDH;
• s umístěním prodejního stánku pana R. M. na akci „Pálení čarodějnic“;
• s využitím pozemku č.1232/8 kat. ú. Ďáblice jako pastviny pro koně;
• s podáním žádosti – vybudování učebny fyziky a chemie s celkovým
rozpočtem v max. výši 2 500 000 Kč v rámci vyhlášené výzvy č. 37
o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR;
• s objednáním služeb pověřence pro MČ Praha-Ďáblice u Svazu
městských samospráv za částku 600 Kč/měs.;
• s návrhem dodatku č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ.
Rada MČ po projednání pověřila:
• Ing. Hrdličku ve spolupráci s Ing. Pumprem přípravou dodatku č. 5
smlouvy o dílo k výstavbě nového obecního domu s posunem termínu
na 30. 4. 2018.
Informace radních:
• T. Dohnalová a M. Tumpach informovali o účasti na schůzi Seniorů ČR,
z.s., ZO Praha – Ďáblice dne 2. 3. 2018 a seznámili radu s jejich podněty. Paní tajemnice do příští RMČ připraví návrh nájemní smlouvy.
• T. Dohnalová informovala o schůzce ZO SČR se zástupci KC Vlna kvůli
nastavení vzájemné spolupráce mezi oběma subjekty.

94. jednání dne 19. 3. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s odpisem pohledávky vůči Š. V. ve výši 5 757 Kč z roku 2010 z důvodu
promlčení přestupku;
• s uzavřením příkazní smlouvy s Ing. Janem Pumprem, jejímž předmětem
je zajištění a realizace zadavatelské činnosti pro výběr dodavatelů veřejných zakázek týkajících se vybavení a zařízení budovy nového
OD Praha 8 – Ďáblice.
Rada MČ po projednání schválila:
• finanční dar pro Český svaz chovatelů – základní organizace
Praha 8 – Ďáblice ve výši 10 000 Kč;
• uzavření smlouvy o výpůjčce prostor s Klubem seniorů, jejímž předmětem je bezplatné užívání prostor (ateliér v 1.NP) a přístupové prostory
v Obecním domě do 31. 12. 2018;
• strategii výběrových řízení a dalších přímých dodávek vybavení pro nový
OD Ďáblice dle podkladových materiálů předložených RMČ s tím, že
každá objednávka musí být předem potvrzena RMČ;
• změnový list ZL č. 20 – elektro – rozvaděče a rozvody – 995 276,89 Kč
pro nový OD Ďáblice;
• soupis projekčních víceprací společnosti A.LT Architekti v souvislosti
s požadovanými změnami (změna způsobu připojení dle nařízení ERÚ,
změna VZT v sále, scénické osvětlení v sále a revize audio, změna
návrhu osvětlení na LED, měření tepla a chladu v ordinacích, změna

využití ordinace dr. Kneifl, změny dispozičního řešení ordinací dr. Benešová a dr. Auzká, změny dispozičního řešení kanceláří (podatelna,
finanční, sprcha, úřední deska apod.) v celkové částce 261 000 Kč;
• předloženou architektonickou studii na výstavbu bytového domu Akcíz;
• předloženou architektonickou studii na rekonstrukci stávajícího
Obecního domu;
• s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč na proběhlý
Ples stolních tenistů pro TJ Stolní tenis Praha, z.s.;
• s poskytnutím finančního daru ve výši 15 000 Kč Z. T. a 15 000 Kč P. T.
za mnohaleté zásluhy v oblasti ďáblického školství;
• se zakoupením věcného daru do výše 3 000 Kč, jako cenu starosty
MČ Praha-Ďáblice pro komorní soubor na hudebním festivalu
Jarní petrklíč 2018.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• kritéria pro přijetí žáků do 1. tříd ZŠ a MŠ Praha 8 – Ďáblice pro školní
rok 2018/2019 odpovídající metodice Odboru školství a mládeže
MHMP;
• vystavení objednávky PBŘS – požárně bezpečnostní řešení stavby
(skutečné provedení – v úrovni DSPS a všechny další přílohy, které jsou
povinné pro zprovoznění této kategorie budovy, jako jsou: požární
poplachová směrnice, evakuační řád, požární řád, plán zdolávání požáru
PBŘ pro účely přípravy kolaudace) u zpracovatele Ing. Hofmanna
za cenu 15 800 Kč.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ

24. veřejné zasedání Zastupitelstva
MČ Praha – Ďáblice 14. března 2018
Kontrola zápisu ze ZMČ č. 23. Zápis bude schválen na příštím ZMČ.
Volný mikrofon. Paní Beranová informovala přítomné o proběhnuvších
volbách ve spolku chovatelů a o zranění své dcery. Pan Hrádek vznesl
dotaz na tlak vody v Ďáblicích. Místostarosta M. Tumpach prověří, zda
není závada u dodavatele.
Delegování kompetence ZMČ na RMČ – úprava rozpočtu MČ –
přijetí účelových prostředků. Zastupitelstvo pověřilo Radu MČ pravomocí ke schválení dotací při čerpání rezervy hl. m. Prahy pro rok 2018,
které budou projednávány na Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke konci měsíce
března 2018.
Dodatek ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ. Zastupitelé dodatek schválili.
Inventarizace 2017. Zastupitelstvo schválilo zprávu hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice
k 31. 12. 2017; vyřazení movitých předmětů v souladu s písemnými
protokoly ÚLK; způsob vypořádání movitých věcí (dle schválení ÚLK),
uvedený pro příslušná inventarizační místa.
Plastové nádrže na akumulaci srážkových vod. Zastupitelstvo
schválilo nabídku J. Nováka v ceně 240 000 Kč jako nejvýhodnější.
RO č. 1/2018 – informace. Zastupitelé vzali toto RO na vědomí.
RO č. 2/2018 ke schválení. Zastupitelé toto RO schválili.
Diskuze. Paní Beranová informovala o konání výstavy drobného zvířectva
ve dnech 7. – 9. září 2018. Dále vystoupil pan Hrádek s dotazem na
počet vozíčkářů žijících v Ďáblicích. Ing. Růžička prostřednictvím pana
Hrádka vyzval vozíčkáře v Ďáblicích, pokud by měli nějaké podněty
či nápady, aby se obraceli na paní Macháňovou nebo na pracovnice
KC Vlna.
Informace radních a zastupitelů:
• T. Dohnalová vyzvala zastupitele, aby navštěvovali programy v KC Vlna
a tím i podpořili její nájemce a provozovatele v aktivitách,
které pro nás vytváří.
• Ing. Růžička informoval o proběhlé akci „Udělení čestného občanství“
a poděkoval za pomoc při přípravě a realizaci akce; informoval o přidě-
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Poplatek ze psů
Finanční odbor Úřadu Městské části Praha-Ďáblice upozorňuje chovatele
psů na povinnost úhrady místního poplatku ze psa, který je stanoven
obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č.23/2003.
Splatnost poplatku na rok 2018 byla do 31. března 2018.

Pokud nebyly poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši,
vyměří městská část poplatek platebním výměrem v souladu se zákonem
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Včas nezaplacené (neodvedené)
poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Držitelé psů mají možnost zaplatit roční poplatek přímo na účet Městské
části Praha – Ďáblice číslo 501 855 998/6000. Jako variabilní číslo
uveďte číslo 1341... (za tečky dosaďte číslo známky psa), a popř. do
poznámky jméno majitele psa. Druhá možnost úhrady poplatku je
v pokladně ÚMČ Praha-Ďáblice v úředních hodinách.
Veškeré informace mohou držitelé psů získat v pokladně ÚMČ, popř. na
telefonním čísle 283 910 723–5 u paní Moniky Forkové.
Miroslava Koubová, Finanční odbor ÚMČ

Výňatek ze zprávy o činnosti městských
strážníků v Ďáblicích za měsíc únor
V dopravě bylo zjištěno 9 přestupků, z toho 5 přestupků bylo řešeno na
místě blokovou pokutou. 4x se přestupek týkal zákazu vjezdu vozidel nad
3,5 t v ulici Šenovská, jedna bloková pokuta byla uložena v ulici Ke Kinu
za stání na chodníku a 4x bylo vypsáno vyrozumění za špatné parkování
v katastru obce. Dozor nad přechodem v ul. Ďáblická a dohled v ul.
Na Terase byl prováděn strážníky dle plánu služeb a dle provozu ZŠ
U Parkánu. Rovněž byl prováděn běžný dohled na dětských hřištích.
Opakovaně byl řešen volně pobíhající pes, jehož majiteli byla uložena
bloková pokuta ve výši 1000 Kč. Dále byla provedena kontrola osob bez
domova na území obce a u jedné z kontrolovaných osob byl zajištěn
převoz do lékařského zařízení.
Namátkově byly prováděny kontroly restauračních a obdobných zařízení.

Zprávy z radnice

lení dotace pro SK Ďáblice ve výši 15 mil. Kč na výstavbu sportovní
haly; informoval o zhotovení 2 studií: na rekonstrukci starého obecního
domu a výstavbu bytového domu „AKCÍZ“, které jsou k dispozici na
sekretariátu k nahlédnutí.
• Ing. Niebauer vznesl dotaz na úklid po zimní sezóně a možnost přistavení dalších kontejnerů a zvýšení četnosti svozu na tříděný odpad
v oblasti Na Blatech. Ing. Tumpach odpověděl, že TSK již zametla zimní
posyp a ten bude ještě jednou zameten po skončení zimní sezóny; ve
spolupráci s MHMP se připravuje další místo Na Blatech, kde budou
umístěny další kontejnery; dále prověří, zda je dostatečná kapacita
svozu.
• M. Stránská požádala o informaci, kdy budou nahrazeny vyhořelé
kontejnery novými. Obdržela odpověď, že o ně již bylo požádáno.
• RNDr. Štuka se vrátil k tématu nádrží na akumulaci srážkových vod.
• Pan Blahout upozornil na situaci, že na parkovišti u „starého paneláku“ stojí již 3 roky poškozené a zničené auto. Ing. Tumpach informoval, že o případ se již zajímá policie. Bohužel stávající legislativa
nedovoluje s autem nakládat, jako s vrakem. Pan Blahout byl vyzván,
aby situaci ohlásil na úřad, ale řešení bude velmi složité. Dotaz na
policii na vlastníka auta zůstal bez odezvy.
Kompletní zápis se zvukovým záznamem najdete
na www.dablice.cz – Samospráva – Zápisy a usnesení ZMČ

V souvislosti s blížící se kolaudací
Obecního domu – Ďáblice
informujeme o plánovaných změnách
v dopravním režimu, které nastanou
po dokončení a zkolaudování
komunikací a parkovacích stání
v okolí Obecního domu Ďáblice
(pravděpodobně v průběhu měsíce
května).

Bližší informace s termínem,
od kterého bude úprava platná,
budou zveřejněny na webových
stránkách městské části,
na vývěskách a ve Zpravodaji.
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Ze zápisníku starosty
Zima končí – PODĚKOVÁNÍ

Zprávy z Ďáblic

Další zima je za námi, naštěstí bez velkých problémů,
bez ohrožení naší bezpečnosti a zdraví. Zima skončila
v kalendáři a zřejmě i venku za našimi okny. A tak jako
každý rok děkuji všem, kteří pomohli s úklidem chodníků před vlastními vchody a domy. Děkuji hlavně za jejich přístup,
za jejich způsob chápání vzájemného lidského a sousedského soužití.
Tady jde o mnohem víc, než jen o samu čistotu chodníku.
S úctou připojuji velký dík všem, o kterých píši.

Prosím o radu, na koho bych se mohla obrátit. V okolí našeho domu se
přemnožily toulavé kočky. Vzhledem k tomu, že bydlíme v blízkosti
hřiště, je tu i nebezpečí pro děti, které si na Koníčkovo náměstí chodí
hrát samy. Kočky jsou divoké a je možné, že jsou i nemocné. Zkoušela
jsem je již několikráte pomocí návnady odchytit, ale nemám s tím
žádnou zkušenost, takže se mi to nepodařilo. Mezitím si někteří naši
sousedi vytvořili mylnou domněnku, že jsou kočky naše a máme se o ně
postarat. Jakým způsobem bych měla postupovat, aby kočky nikoho
neobtěžovaly? Vzhledem k tomu, že jsou divoké, nelze kočky nijak
odchytit, nelze zaručit, že jsou zdravé a že v případě poškrábání nebo
pokousání nejsou nemocné. Některým našim sousedům chodí ojídat
zeleninu. Jsou dost plaché a já si nevím rady, jak kočky odchytit a zamezit případnému šíření nákazy a stálému se množení. Moc děkuji za
jakoukoliv pomoc.

Kočky se dle našich zkušeností a zkušeností odchytové služby zdržují na
místech, kde jsou místními obyvateli pravidelně krmeny. Proto je v první
řadě nutné nenechat kočky jíst lidskou potravu v jakékoli formě. Přemnožené kočky pražská odchytová služba neodchytává. Možností je zahájení
kastračního programu. Kompetentní osobou v tomto případě by měl být
Ing. Vodička z Odboru životního prostředí Prahy 8 (tel.: 222 805 790).

Bude jaro v Ďáblicích opravdu voňavé? – PROSBA
S nastupujícím jarem se říká, že „přichází vůně jara“ a ve volné přírodě
tomu tak skutečně bez nadsázky je. Ovšem trochu jiná situace je ve
městech. I u nás v Ďáblicích, zvláště když roztál sníh a skončily mrazy,
které množství psích výkalů schovávaly a jejich zápach tlumily.
Chodníky, travnaté pásy podél nich a další veřejná prostranství (dětská
hřiště, parčíky, okolí autobusových zastávek, ...) jsou určeny ke společnému užívání nás všech. Pohybuje se v nich i mnoho dětí a všichni
považujeme za naprosto samozřejmé (minimálně z hygienických
důvodů a s ohledem na ostatní), že svou potřebu „kakat“ zde nevykonávají. Každý rodič by svoje i cizí dítě hned okřikl. Proč stejný ohled
a úctu nejen k dětem nemají i všichni pejskaři?
Prosím o pochopení a více vzájemného ohledu. Děkuji.

OZNÁMENÍ – Sběrný dvůr Ďáblice bude nabízet
své služby v plném rozsahu i v letošním roce!
V gesci kolegyně radní pro životní prostředí a infrastrukturu hl. m. Prahy
(RNDr. Jana Plamínková, STAN) byla vypsána veřejná zakázka na pokračování provozování sběrného dvora v Ďáblicích. V tuto chvíli již mohu
konstatovat, že veškeré jeho služby budou pokračovat i v příštích
dvou letech – zdarma.
Sběrný dvůr je určen pro odkládání vybraného tříděného odpadu
z domácnosti, dále pak pro odpady ze zahrad, a to od fyzických osob
s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy. Jedná se tedy
především o velkoobjemový odpad z domácností (např. nábytek,
koberce či sanitární keramiku), odpad ze zeleně, kovy, papír, sklo, kompozitní obaly (TetraPack) nebo nebezpečné odpady a vyřazená elektrozařízení jako mikrovlnné trouby, fény, PC nebo pračky či chladničky.
Výjimku tvoří stavební odpad v objemu překračujícím 1 m³ za měsíc
a pneumatiky, jejichž odložení ve sběrném dvoře je zpoplatněno.
Tak snadno dostupná služba občanům není samozřejmostí a jen
málokterá městská část ji může využívat pro své občany tak jako my.
Využívejme ji tedy co nejvíce a važme si této možnosti už nyní –
a ne teprve kdybychom ji ztratili.
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Vy se ptáte – my odpovídáme

Kontakt a bližší informace:
• oficiální web stránky Ďáblic dablice.cz: sekce Chci si zařídit –
Životní prostředí – Odpady a kontejnery
• http://www.fcc-group.eu/cs/Ceska-republika/Novinky/V-prazskychDablicich-zacal-obcanum-slouzit-novy-sberny-dvur.html
Provozní doba sběrného Dvora:
• pondělí až pátek 8.30–18 hodin,
• sobota 8.30–15 hodin.
Miloš Růžička, starosta

Bydlím v ulici K Letňanům. Zde je nejbližší zastávka K Letňanům, kde
zastavují dálkové autobusy. Bohužel tato forma dopravy je velmi
nespolehlivá, velmi často na zastávce člověk čeká a autobusy mají velké
zpoždění, někdy se nakonec ani do narvaného autobusu člověk nevejde.
Dnes jsem zde stála v dvoustupňovém mraze s ročním dítětem
25 minut, když autobus přijel (10 minut zpožděn), tak jsem se do něj
prostě s kočárem nevešla. Cesta na Ládví mi tak trvala 40 minut! Mám
návrh – bylo by mnohem efektivnější, kdyby dálkové autobusy vůbec
zde nestavěly, myslím, že by to lidí např. z Neratovic či Mělníka docela
ocenili. Naopak by se posílil spoj č. 103, který by jezdil např. jednou
častěji než nyní, ale cca polovina autobusů by neobjížděla celé Ďáblice,
ale jela by přímo. To bychom ocenili nejen my, ale např. i lidé z Březiněvsi, pro které by se cesta zkrátila. Současná situace je opravdu
neúnosná.

Optimalizace veřejné dopravy v Praze je v kompetenci Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (Ropid), se kterým jsme v kontaktu
a kterému předáváme podněty k zlepšení veřejné dopravy v Ďáblicích.
Ovšem jednání jsou zdlouhavá a ne vždy je nám vyhověno tak, jak
bychom si představovali. Po měsících urgencí a připomínkování se nám
podařilo například zvýšit četnost autobusových spojů o víkendech.
O odklon příměstských autobusů přes Cínoveckou ulici a posílení autobusu 103 se též zasazujeme, bohužel bez odpovídající reakce Ropidu.
Koncepčně pak jdeme cestou obsloužit autobusovými spoji co největší
území Ďáblic.
Prosím o vysvětlení dopravního značení u nás v Ďáblicích. Pokud se
projedete od Chaber po Spořické, míjíte zákaz vjezdu nákladních automobilů na výjezdu z Chaber. Na výjezdu z Ďáblic podobná značka
chybí. Právě omezení průjezdu nákladních aut na této spojce bych
považoval za zásadní pro bezpečnost a klid v Ďáblicích. Příšerné množství značek na Šenovské, které míjíme, jsou zcela vyhozené peníze
a myslím, že pokud by je schvaloval někdo, kdo má řidičák, stačil by
jich zlomek. Pro osobní auta jsou 30 zcela nesmyslné, bezohlední řidiči
jezdí mnohem rychleji a značky tomu nezabrání. Normální řidič
jedoucí 50 km/h stačí v klidu reagovat na dopravní situaci. Značky
upozorňující na kruhový objezd, který je vzdálen pár metrů, jsou urážkou zdravého rozumu. Prosím ověřte, od koho obec nakupuje značky,
mám podezření, že může jít o špatné hospodaření nebo dokonce
o korupci. Jinak díky za Vaši práci a snahu o pomoc obci, mnoho věcí
funguje dobře!

Tranzitní průjezd vozidel nad 3,5 t zástavbou Ďáblic je zakázán. Značení
zákazu je provedeno na všech vjezdech do Ďáblic. Současný trend MČ je
umisťování nových značek minimalizovat. V souvislosti s vjezdem těžkých
vozidel do Ďáblic se dalšímu dopravnímu značení nejspíš nevyhneme.
Aktuálně jednáme s dopravními inženýry a akreditovanou laboratoří pro
měření hluku o návrhu nejúčinnějších trvalých opatření. Se zbytečností
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značky upozorňující na kruhový objezd s vámi musím souhlasit. Výstavbu
kruhového objezdu profesně nepamatuji. Nicméně dle zkušeností
z obdobných staveb předpokládám, že toto značení bylo podmínkou stavebního úřadu ke kolaudaci stavby. Při nákupu nových značek upřednostňujeme firmy s nejnižší cenou. Zároveň prioritně využíváme řadu
vlastních značek z našeho skladu. Značky též nelze umisťovat „živelně“.
Každé umístění dopravní značky musí schválit místně příslušný odbor
dopravy, dopravní policie a správce komunikace. K novinkám v oblasti
dopravy lze sledovat rubriku Diskutovaná témata na webu MČ.

Před Vlnou na lavičce seděl unavený drak a na otázku:„ Tak jaké to
bylo?” jenom těžce vzdychl, vypustil poslední obláček kouře a řekl:
„Náročný, za jeden večer mi sťali hlavu 70x!”
Noc s Andersenem pojatá netradičně jako bojovka se povedla. Všem
zúčastněným dobrovolníkům, bez kterých by to nešlo, mnohokrát děkujeme! Poděkování patří i Domu dětí a mládeže Spirála v Přemyšlenské
ulici za bezplatné zapůjčení pohádkových kostýmů.

Táňa Zapletalová a Míša Ničová, foto Pavel Veselý a Miloš Růžička

Ráda bych se zeptala, zda mohu zažádat o obecní byt, pokud nejsem
v tabulkách vedena jako sociální případ a ani nepracuji pro obec Ďáblice. Jsem nyní na rodičovské, máme jedno dítě a potřebovali bychom
minimálně 2+1.

Opakovaně se mi stává, že vynáším tříděný odpad a popelnice přetékají. Myslím, že by také bylo lepší vhodnější rozmístění – tj. např. u nás
žádné popelnice na tříděný odpad nejsou a přitom tam žije poměrně
dost lidí. Zdravím a děkuji za případnou odpověď!

Z vaší zprávy mi není zřejmé, v jaké části Ďáblic bydlíte. Naší snahou je
mít rozmístění kontejnerů na tříděný odpad rovnoměrně po celých Ďáblicích. Stanoviště pro kontejnery také musí splňovat mnoho parametrů
a poslední dobou máme obtíže najít pro ně nová vhodná místa. I tak
počítáme pro rok 2018 se zřízením jednoho nového stanoviště a s úpravou většiny stávajících.
Vím, že píši pozdě, nicméně se chci zeptat, zda je ještě možné požádat
o nadzemní nádrže na vodu? Pokud ne, samozřejmě to chápu. Pokud
by to ale ještě bylo možné a pokud by nádrže byly bezplatné, rád bych
o dvě požádal. Mám trvalé bydliště v Ďáblicích.

Zprávy z Ďáblic

O byt si může na podatelně ÚMČ zažádat kdokoli s trvalým pobytem
v Ďáblicích. O přidělení bytu rozhoduje Rada MČ s přihlédnutím ke stanovisku Sociální komise.

O přidělení nádrží lze v průběhu jara 2018 požádat přes formulář, který je
k dispozici na webových stránkách obce nebo na podatelně ÚMČ.

Martin Tumpach odpovídá na vaše dotazy z rubriky Napište nám
na webových stránkách MČ

Noc s Andersenem trochu jinak
aneb Pohádková bojovka
Ďáblická bojovka se letos nekonala v Ďáblickém háji, ale odehrála se
v komunitní zahradě, prostorách KC Vlna i v Obecní knihovně. Spojily se
totiž síly Obecní knihovny, která se každoročně připojuje k mezinárodní
akci Noc s Andersenem, kulturní komise a KC Vlna. Společným plánem
bylo připravit dětem noční dobrodružný výlet do pohádky. Devatero
pohádkových zastavení bylo osídleno pohádkovými bytostmi všeho druhu.
V zahradě sídlil drak, kterého měly děti za úkol porazit; Ježibaba, která
spolu s havranem pečlivě střežila svůj perníček; trpaslík, který vzal děti na
napínavý výlet do dolu, nebo čaroděj, který procvičil dětskou paměť.
V klubovně KC Vlna pak děti vyráběly plošné loutky a prostranství před
kavárnou se proměnilo ve světničku Popelky, které děti pomáhaly s tříděním zrníček od popela, aby mohla na bál. U ohniště mohly děti potkat
opravdové loupežníky a obehrát je ve skořápkách. Poslední dvě stanoviště
se nacházela v tichém a teploučkém zázemí ďáblické knihovny. Na oddechovém, a tudíž nejlepším, stanovišti nebyly už žádné složité úkoly. Nejmladší účastníci si zde mohli vybrat pohádku, kterou by si rádi poslechli
a pak se jen uvelebit a nastražit uši a fantazii. Starší bojovníci zde měli
prozradit své nejoblíbenější knihy, jejich protagonisty a co se jim na nich
nejvíce líbí. A z pohádky se šlo do pohádky, na poslední stanoviště, kde
měli účastníci bojovky vymyslet sami pohádku nebo příběh, a to buď
z vybraných pohádkových karet, nebo hozených pohádkových kostek.
Bezmezná dětská fantazie nás nestačila udivovat. Někteří dokonce byli
natolik unešeni, že chtěli další a další pohádku.
Když všechno skončilo a v knihovně se rozlehlo zase ticho, bylo nám tak
trochu líto, že hra skončila.
Noc jako každý večer zahalila Ďáblice do tmy a všechno kolem obklopilo
ticho.

5
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Březnové okénko do klubu seniorů

Městská část Praha 5 spolu se Základní uměleckou školou ve Štefánikově
ulici a spolkem Pontes musici spouští v roce 2018 první úplný ročník koncertního cyklu Andělská matiné. Odpolední koncerty jsou co nejvíce přizpůsobeny potřebám seniorů, zároveň však nabízí programy na vysoké
umělecké úrovni. Jedná se o další projekt, který podporuje aktivní život
seniorů, účastníkům nabízí také možnost navázat či posílit vzájemné
vztahy. Koncerty začínají v 15 hod., odpadají tak nepříjemnosti s pozdním
návratem domů, do sálu lze vyjet výtahem. Jedná se i o možnosti malého
občerstvení podávaného o přestávce.
5. 4. – Zahajovací koncert 1. ročníku posluchačům představí Duo Seraphim
3. 5. – Divertimento kvartet složený ze členů České filharmonie nabídne
v pestrém, líbivém programu perly světového repertoáru v úpravách pro
smyčcový kvartet
27. 9. – Romantismus na sklonku 19. století – housle, klavír
25. 10. – Od Hubičky k Rusalce – soprán, klavír
Vstupenky jsou zdarma, ale je nutné si je zarezervovat, a to buď na
emailu andelskaMatine@gmail.com nebo na tel. 723 117 050.

Zprávy z Ďáblic

Na březnové schůzce 2. 3. 2018 nás tak trochu nečekaně navštívili místostarosta MČ Martin Tumpach a radní Táňa Dohnalová. Mohli tak s námi
ochutnat něco ze zdravé kuchyně, kterou jsme podávali na tomto setkání.
Jednalo se o zeleninový salát s červenými fazolkami a tradiční rybí pomazánku s pěknou porcí čerstvé sekané pažitky. Ale nechyběly ani domácí
sladkosti, které ke kávě napekly členky klubu. Byla vyhlášena soutěž
v luštění křížovky, kterou si mnozí odnesli domů.
Druhá březnová schůzka byla v pátek 23. března a sešlo se nás krásných
třicet. Tentokrát byly naším tématem blížící se Velikonoce, a tak samozřejmě
nemohly chybět domácí mazance ani velikonoční „hlavička“, nádivka ze tří
druhů masa. V té naší bylo krůtí, kuřecí a výborné vepřové uzené, jarní
bylinky zastupovaly dva druhy petržele, rukola a špenát. Poděkování patří
Daně Tůmové, bez jejíž pomoci bych tři plechy nádivky nestihla upéct.
Toto setkání také patřilo březnovým jubilantům. Na schůzce jsme tentokrát popřáli dvěma pánům, které jsme snad potěšili voňavým balíčkem,
zatímco březnové jubilantky se mohly radovat z kytic růží. Naši oslavenci
nám přinesli chlebíčky a výborný sladký domácí dezert, ochutnali jsme
také úžasné tvarohové koláčky paní Vyšehradské i řezy se zajíčky Marušky
Maříkové. Poté byl vylosován první výherce naší křížovkářské soutěže.

Koncerty vážné hudby –
pro seniory zdarma!

Hudba nás roztančila

Předvelikonoční setkání klubu

Stala se jí Jana Růžičková, která obdržela originální javorové sušenky přivezené až z dalekého Toronta. Hlavní překvapení však přišlo okolo čtvrté
hodiny. Ve dveřích se objevil sympatický čtyřicátník, která nám přijel
zahrát a zazpívat k poslechu i tanci. Jeho bohatý repertoár různých
hudebních stylů nás všechny rozezpíval a brzy se některé dámy pustily
i do tance. Pan Michal Kotas, který nám tuto promo akci odehrál zdarma,
sklidil během dvouhodinové produkce mnohokrát zasloužený potlesk
a na závěr odpoledne byly na parketu téměř všechny přítomné dámy. Překvapením však nebyl konec. Významný český dovozce a vývozce ovoce
a zeleniny daroval našemu klubu několik pytlů zeleniny, a tak si všichni
přítomní domů odnesli dávku tolik potřebných jarních vitamínů. Příští
schůzka bude v pátek 13. 4. 2018 v Obecním domě, rádi mezi sebou
přivítáme nové členy.
Jana Ouředníčková, foto Blanka Šťastná

Gratulace jubilantům
Znáte ve svém okolí člověka, který se v letošním roce dožívá
80, 85, 90 a více let? Členky sociální komise mu k výročí jeho
životního jubilea přijdou osobně poblahopřát a předat malý dárek,
pokud se o tom včas dozvědí. Potřebné údaje o jubilantovi můžete
poslat e-mailem na adresu socialni.komise@dablice.cz, nahlásit telefonicky na tel. 283 910 723 nebo odevzdat v podatelně úřadu MČ.
Jméno a příjmení jubilanta: .................................................................
Adresa bydliště: ..................................................................................
..........................................................................................................
Datum narození: ................................................................................
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Telefon jubilanta/kontaktní osoby: ......................................................

Přejeme březnovým jubilantům

Senioři z Ďáblic, už k nám nechoďte!
Tento vzkaz posílá nejen ďáblickým seniorům, ale také chaberským a březiněveským MČ Praha 8. Stalo se to na koncertu Stanislava Hložka v KD
Ládví ve středu 14. 3. 2018. Na závěr akce pro seniory pořádané MČ
Praha 8 bylo oznámeno pořadatelkou, aby se občané vyjmenovaných obcí
na další pořady pro seniory nehlásili, protože nepatří pod tuto městskou
část. Kulturní zážitek tak pro mnohé dostal trpkou příchuť. A tak se nám
ve společnosti rozjíždí zcela nová diskriminace. Ne náboženská, národnostní či politická, ale diskriminace podle místa bydliště. Praha 8 však
není jediná, obdobná praxe je i v jiných městských částech Prahy. Nabízí
se otázka, jak si vlastně volení zástupci na radnicích představují komunitní život a jestli se ubíráme správným směrem. Místo toho, aby se společnost stmelovala, stavíme ploty i tam, kde by to nikdo nečekal.
V tuto chvíli jsou však senioři malých městských částí ve velké nevýhodě,
protože malé obce mají výrazně nižší rozpočty na kulturu, než ty velké. Na
druhou stranu podporujeme sportovní oddíly a další zájmové organizace
se sídlem v Ďáblicích, které nejsou striktně určeny jen pro naše obyvatele.
A údržba louky u vrchu Ládví, která je oblíbeným výletním místem pro
širokou pražskou veřejnost, také stojí nemalé peníze. O vyjádření jsem
požádala radní přes kulturu na Praze 8 paní J. Solomonovou, která mi
potvrdila, že z důvodu enormního zájmu a nedostatečné kapacity sálu
jsou akce určeny primárně pro seniory Prahy 8.
Nadějí by mohlo být spojení našich malých obcí v oblasti kultury (nejen)
pro seniory. Proč nepořádat s finanční účastí všech zapojených obcí společné akce? Budeme mít pěkný a velký kulturní sál, místa by bylo dost pro
všechny. Najde se dobrá vůle a oslovíme své sousedy?
Dobrou zprávou je pozvánka na seniorské koncerty zaslaná z pražské
centrály SČR, které pořádá MČ Praha 5. Tady selekci dle bydliště pražských seniorů nedělají (ověřeno telefonicky). Pokud si vyberete z nabídky,
můžete si objednat vstupenky na telefonním čísle uvedeném na konci
programu.
Jana Ouředníčková
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Pozvánka na jarní setkání seniorů

Zimní vycházka seniorů na Hradčany
17. března v sobotu nastalo nečekané ochlazení. Zima se prostě nevzdává,
ale důchodci to také nevzdali. Na zastávce autobusu Květnová se sešlo třináct zachumlaných, ale optimistických postav. Paní Jana Kohoutová, která
komentovanou vycházku objednávala za slunečného počasí, také neztrácí
dobrou náladu a těší se na romantickou Prahu, oděnou do bílých sněhových šatů. Uklidnilo mě, že nás všechny ihned přepočítala, aby zjistila,
kdyby někdo vlivem mrazu na konci vycházky chyběl. Prahu samozřejmě
všichni známe, ale s průvodkyní se ocitáme v jiné rovině poznání. Málokteré město je tak půvabné s tak bohatou historií, která s sebou nese
mnoho zajímavostí a pověstí. Vystupujeme na Pohořelci. Např.: Víte, proč
byl takto nazván? Víte, že podle pověsti v Černínském paláci straší, běhá
tam marnivá hraběnka...? V Loretě patří k celosvětovému unikátu Loretánská klenotnice...? A pak nejistým krokem po kluzkých chodnících sestupujeme do půvabného Nového Světa, kde by každý dům mohl vyprávět o své
minulosti a o svých obyvatelích. Během čekání na osobní prohlídku před
vstupem do Pražského hradu se kocháme zajímavou architekturou paláců

na Hradčanském náměstí, ať je to Schwarzenberský, Martinický, Salmovský
nebo Arcibiskupský. Významné šlechtické rody chtěly mít svá sídla blízko
krále. U občerstvení zcela přirozeně uvítáme možnost zahřátí kávou či grogem. Fronta naštěstí postupuje rychle, přesto nás překvapuje velké množství turistů za tak nevlídného počasí. Pražský hrad je jedním z největších
hradních komplexů na světě, kde jednotlivé stavební slohy od sebe oddělují celá staletí. Na třetím nádvoří vždy oslní svojí monumentalitou Svatovítská katedrála, ačkoli měla být původně ještě větší. Přímo s oratoří
Svatovítské katedrály je spojeno visutou chodbou vladislavské křídlo Starého královského paláce. V 15. století tak v Praze vznikla největší světská
prostora, kde stavy uctívaly vladaře. I v dnešní době nepozbyl tento sál
svoji výjimečnost. Nemohu popsat a obsáhnout soupis všech památek
a zajímavostí Hradčan.
Na závěr však cítím potřebu napsat, že si vážím všech, kteří přišli, protože
toužili něco zažít a obohatit se. A vycházka byla zakončena skutečně jedinečným romantickým výhledem na zasněženou Prahu. S díky sociální
komisi za organizaci.
Daria Fialová

Zprávy z Ďáblic

S potěšením zveme všechny ďáblické seniory na tradiční jarní posezení
do jídelny ZŠ U Parkánu 17, které se uskuteční
v pátek 27. 4. 2018 od 15 hodin.
K poslechu i tanci zahraje oblíbené Trio Rosti Tvrdíka, těšit se můžete
na pohoštění připravené členkami ZO Senioři ČR – Praha-Ďáblice.
Těšíme se na vás.
Členky sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Zveme rodiče dětí narozených v roce 2017 a 2018
na slavnostní přivítání nových občánků Ďáblic,
které se uskuteční 23. května v 15:30 hodin v Komunitním centru Vlna.
Přihlásit se můžete do 25. dubna e-mailem na: socialni.komise@dablice.cz
nebo osobně v podatelně úřadu naší městské části. Do přihlášky, prosíme,
uveďte jméno dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště a kontakt
na rodiče. Podmínkou účasti na této slavnosti je trvalé bydliště dítěte
na území Ďáblic. Těšíme se na setkání s Vámi!
Členky sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Poděkování
V únoru bylo předáno 1. Čestné občanství na území Ďáblic. Napsáno
o předávání bylo již hodně. V těchto dnech přišel na radnici ručně psaný
dopis od paní Cornové, které je 92 let. S jejím svolením jej rádi zveřejňujeme.
Připojujeme se k paní Cornové a chtěli bychom poděkovat pracovníkům
ZŠ v Ďáblicích za pomoc s přípravou prostor i pohoštění. Ti, kdo se slavnostního předávání zúčastnili, nám jistě dají za pravdu, že jsme si všichni
velmi pochutnali. Velké poděkování patří i dětem a paní učitelce za
hudební program. Nesmíme zapomenout na Ing. Václava Přibáně z Hvězdárny Ďáblice, který si, zejména pro rodinu Cornových, připravil velmi
pěkný program s vlastním komentářem.
Na slavnostním předání se děkovalo hodně. Ale komu by se mělo asi nejvíce poděkovat je pan starosta, Ing. Miloš Růžička, který má největší
zásluhu na tom, že se 1. Čestné občanství v Ďáblicích mohlo předat.
Ta cesta totiž byla velmi krkolomná. Nápad vznikl při oslavách 60 let
hvězdárny, tzn. v listopadu 2016. Nejprve se neúspěšně zkoušelo zajistit
panu Cornovi čestné občanství hl. m. Prahy, poté se rozjel kolotoč jednání
v naší městské části. A tak nyní tedy máme nejen prvního čestného
občana, ale i pravidla pro případné udělování dalším „nezapomenutelným“ spoluobčanům.
-red-
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3. oborový den

8

Významné firmy v Česku – Dopravní podnik
hlavního města Prahy, a. s.
Ve středu 14. března 2018 se pro žáky 2.
stupně ďáblické školy pořádal třetí oborový den
a členové oborové skupiny Významné firmy
v Česku se vypravili poznávat taje (nejen) pražské městské hromadné dopravy.
Do Střešovic, kde sídlí Muzeum MHD Praha, nás
v souladu s tématem tohoto oborového dne
odvezl smluvní autobus pražského dopravního
podniku. Již cestou jsme poznali, s čím se musí
i řidiči městské dopravy potýkat dennodenně,
tedy dopravní zácpu. Na místo určení jsme však
dorazili včas a prohlídka muzea, které sídlí
v bývalé tramvajové vozovně, mohla začít. Pan
průvodce nás seznámil s historií firmy, s jejím
fungováním a v průběhu prohlídky ochotně zodpovídal i četné dotazy. Především nám ale představoval nejzajímavější dopravní prostředky, jež
jsou v muzeu vystaveny. Celkem jsme viděli asi
čtyřicet historických vozidel, která v Praze
v minulosti zajišťovala přepravu osob. Mezi nejzajímavější exponáty jistě patří koněspřežka,
luxusní salonní vůz primátorské tramvaje, krásně
nablýskané červené elektrické tramvaje z doby
první republiky nebo naopak posmutnělá protektorátní tramvaj se zatmavenými okny, dvojjazyčnými nápisy zakazujícími vstup Židům
a velkými bílými písmeny V (Victoria jako symbol
konečného vítězství Hitlerovy třetí říše ve druhé
světové válce) na oknech. Pozoruhodné jsou
i starobylé vyhlídkové tramvaje se zajímavě řešenou koncepcí otáčivých sedadel pro cestující.

Rovněž jsme viděli systém řízení tramvají, kde
nás zaujal především ovladač zvonku umístěný
na podlaze tramvaje. Řidič jej ovládal sešlápnutím. Obdivovat jsme také mohli dva staré trolejbusy, které brázdily Prahu až do počátku 70. let
20. století. K vidění bylo také několik typů autobusů. Naši nemalou pozornost vzbudil zmenšený
model metra. Původní vozy určené pro pražské
metro byly vyrobeny u nás, v někdejším Československu, ale jak jsme se dozvěděli od pana
průvodce, do řádného provozu se tyto vozy,
i přes svou nespornou technologickou kvalitu,
nikdy nedostaly.
Skutečným zážitkem pak byla nostalgická jízda
prvorepublikovou tramvají historickým centrem
Prahy. Často jsme pozorovali chodce v ulicích
města, kteří se zastavovali, aby si starodávnou
tramvaj prohlédli a zamávali jí na cestu.

Oborový den jsme završili ve škole, kde jsme
pracovali s učebními listy. Řekli jsme si spoustu
informací o historii městské dopravy od prvních
fiakrů až po moderní integrované systémy nejen
u nás, ale i ve světě. Zamýšleli jsme se nad
nezastupitelným významem městské hromadné
dopravy v životě dnešních moderních velkých
měst. V neposlední řadě jsme si představili
významnou osobnost, která přispěla nejen k rozvoji dopravy na území Čech, Františka Křižíka.
Doufáme, že třetí oborový den naše žáky zaujal
a především jim přinesl mnoho nových a užitečných informací.
Tomáš Novotný

Za husity do Tábora
Historická exkurze žáků 4. tříd
Ve čtvrtek 15. března 2018 vyrazily čtvrté třídy
poznat něco z historie husitů, a to přímo do
centra dění – do města Tábor.
Po příjezdu jsme z parkoviště vyrazili husitským
vojenským krokem kolem vodní nádrže Jordán
směrem k historickému náměstí, kde se nachází
Husitské muzeum. Podle tříd jsme se rozdělili
do tří skupin, abychom si interaktivní prohlídku
co nejvíce užili. Vzali nás do úžasného středověkého podzemí, jehož délka pod městem dosahuje čtrnácti kilometrů! Tolik jsme sice neušli,
ale i to, co jsme viděli, nás přesvědčilo, jak
nelehce v dávných dobách lidé žili. Do podzemí
se například ukrývali po ničivých požárech, kdy
museli v chodbách žít i dlouhé měsíce. V muzeu
jsme pak viděli historické exponáty, užili si malý
boj na opravdovém voze z Žižkovy slavné
vozové hradby, kterou jsme si i na zemi mohli
sestavit, a v krátkém filmu jsme se dozvěděli
zajímavosti o vzniku města. Z modelů ve vitrínách a výkladu paní průvodkyně jsme krásně
poznali, s jakou důmyslnou strategií husitští
bojovníci vyhrávali slavné boje a také jak
vlastně žili v době míru. O našich nově získaných vědomostech jsme se přesvědčili z pracovních listů, které jsme v závěru prohlídky
vyplňovali. Určitě jsme všichni spokojeně prožili
krásný a zajímavý školní den mimo budovu
naší školy.
Marek Sichrovský, tř. učitel 4.C

Historická exkurze žáků 7. tříd
V pátek 9. března 2018 se žáci 7. ročníku se
svými učiteli-historiky vydali na exkurzi do jihočeského Tábora. Na kopci nad rybníkem Jordán,
kde se nachází centrum města, jsme si osvětlili
základní informace o Táboře a jeho založení.
Pak již následoval program ve zdejším Husitském muzeu. Rozdělili jsme se do dvou skupin
podle tříd, každé se ujala jedna paní lektorka.
Naše skupina zahájila exkurzi návštěvou sklepení, jež se táhnou pod celým historickým centrem města. Dozvěděli jsme se například, že
nejhlubší sklepy jsou až v hloubce 16 metrů
pod zemí a sloužily nejen jako skladiště potravin, ale v případě nouze mohly být využity i jako
útočiště před nepřáteli nebo před požárem.
Následně si žáci mohli názorně vyzkoušet, jak
se orientovat v čase a jak čas vnímat. Takřka
každý ví, že husitská revoluce probíhala zhruba
před 600 lety. Otázkou však je: Odehrály se tyto
události skutečně tak dávno, jak se na první
pohled zdá? Z hlediska délky života jednotlivce
nepochybně ano. Ale je tomu také tak z hlediska historického, z hlediska vývoje společnosti? Pod vedením paní lektorky žáci vytvořili
jakousi „živou časovou osu“, na níž se sami
museli seřadit ve správném pořadí a ve správných vzájemných rozestupech tak, jak různé
vybrané historické události od prvních pravěkých lidí až po rok 2018 proběhly. Z této
demonstrace vyplynulo, že husitství není ani
zdaleka tak pradávnou minulostí, jak se člověku
počátku 21. století může na první pohled zdát.
Poté jsme zhlédli krátký dokumentární film, jenž
žákům přiblížil složitou dobu konce 14. století,
krizi společnosti vrcholného středověku, spory
mezi panovníky a papežské schizma, ale i život
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si a domluvit se, co si dáme, není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Ale paní Herbstová nás naučila nejen tuto situaci vyřešit, ale
i pár důležitých slovíček přidala ve znakové řeči.
Vyprávěla nám, jak tyto vady sluchu poznat, jak
se k lidem s tímto postižením chovat a jak
s nimi komunikovat. Bylo to krásné odpoledne
plné slunce v našich duších, protože jsme se
naučili něco jiného, nepopsatelného. Děkujeme
této mamince za krásné odpoledne.
Zdenka Tačovská, vychovatelka 2. ročníku ŠD

Týden před Velikonocemi jsme v nových prostorách naší ZŠ uspořádali tradiční výtvarné dílny
pro rodiče s dětmi. V letošním roce měly děti
možnost vyzkoušet si zdobení vajíček voskovou
technikou, z vyfouklých vajec vytvářet zápichy
do květináčů v podobě slepiček a kohoutků.

Slůňata na výletech
Ve středu 28. 2. 2018 již podruhé děti ze třídy
Slůňátek navštívily Planetárium v Holešovicích.
Ráno děti dostaly svačinku, kterou pro ně připravily paní kuchařky. Objednaný autobus na
nás čekal před školou a už se jelo. V Planetáriu
nás hezky přivítali a měli pro nás připravenou
pohádku „O Aničce a Nebešťánkovi – Jarní příběh“. Tyto astronomické pohádky kombinují
projekci oblohy s pohádkovým příběhem. Jsou

Hezkým nápadem byly i proutěné věnečky zdobené peříčky, skořápkami s kuřátky a květinami,
zápichy zajíčků a beránků či zdobení sádrových
odlitků. Jsme rádi, že tato tvořivá tradice se
v naší škole stále aktivně „drží“ a je o ni velký
zájem. Těšíme se na další společné aktivity.
Alena Votavová, koordinátor zájmové činnosti

Den učitelů
aneb škola hrou

Druháčci
v Tiché kavárně
Co všechno máme na očích a ani o tom nevíme.
S kolika skvělými rodiči jednáme a přitom se
neznáme. To všechno se změnilo při návštěvě
Tiché kavárny v Ládví. Vyjeli jsme s dětmi, které
chodí do naší školní družiny, na malé posezení
do kavárny v Ládví, s námi jela i paní Herbstová. Paní Herbstová pracuje s dětmi, které
právě v takové kavárně jednou mohou i pracovat, s dětmi se sluchovým postižením. Objednat

Velikonoční tvoření
v základní škole

vhodné pro první seznámení s vesmírem a Planetáriem. Dětem se příběh velice líbil, byly nadšené a spokojené. Ve školce si pak zážitky
a dojmy namalovaly a uspořádaly výstavku.
Dne 12. 3. 2018 se děti opět zúčastnily polodenního výletu. Tentokrát do solné jeskyně
v Letňanech. Před výletem jsme děti seznámily,
co je čeká, že pobyt v solné jeskyni má léčebné
účinky a pomáhá při léčbě rýmy, alergie,
ekzémů apod. Vše v jeskyni je z krystalů mořské
soli. Do jeskyně je vháněn čerstvý vzduch přes
porézní solné stěny. Když jsme s dětmi vešly do
jeskyně, dýchl na nás svěží mořský vzduch. Děti
užasle hleděly na krápníky, které byly krásně
osvětleny. Na zemi byla spousta soli a děti se
daly do „práce“. Vzaly kbelíčky, lopatky, formičky a začaly stavět „sopky“, hrady a silnice
pro autíčka. Sůl převážely v autech na hromadu. V jeskyni jsme strávili asi 3/4hodiny
a moc jsme si to užili.
Hana Bošková, učitelka MŠ – třída Slůňata

Ve středu 28. března, v den narození jednoho
z nejznámějších českých filosofů, Učitele národů
Jana Amose Komenského, jsme v ďáblické škole
oslavili Den učitelů.
Když jsme asi v 6.40 přišly s kolegyněmi z Parkánu do školy, stálo tam již mnoho žáků u stolů
s občerstvením, které žáci sami přinesli
z domova a nachystali učitelům ke snídani. Byly
jsme opravdu mile překvapeny, kolik žáků jsme
tam ráno spatřily.
Poté jsme již společně přichystali další detaily
ranního vítání učitelů a mohli jsme vesele při
poslechu hudby vyčkávat na jejich příchod. Žáci
stáli u vchodu a vítali učitele a posílali je ke stolům s občerstvením, kde se o ně dále starali.

Učitelé kromě snídaně dostali k vyplnění
i krátký dotazník a samozřejmě květinu.
Také byl pro ně připraven mini turnaj v krátkých
hrách (kostky, double, černý Petr, záchod,
mikádo apod.), při kterých se utkali se žáky
o jednotlivé body. Vždy soutěžil učitel se žákem
a vítěz si odnesl bod. I když byl boj mnohdy
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a radosti a starosti obyčejných lidí. Díky tomuto
dokumentu jsme mohli pochopit intelektuální
i společenské kořeny, z nichž Husovy myšlenky
a následná revoluce vzešly.
V další části programu si žáci mohli vyzkoušet,
jak vypadal boj na vozové hradbě. Na vlastní
kůži mohli zažít, v jak těžké pozici byl během
bitvy obrněný rytíř-křižák na koni s krátkým
mečem v ruce snažící se alespoň zasáhnout
svého husitského protivníka stojícího na voze.
Tuto aktivitu si žáci evidentně velmi oblíbili.
Posledním bodem programu v Husitském
muzeu byla prohlídka moderně vytvořené expozice spojená s vyplňováním pracovních listů.
Žáci utvořili dvojice a postupně procházeli mezi
jednotlivými exponáty. Pracovali s interaktivními
materiály, mapami, diorámaty bitev, starými
texty, obrazovými prameny, videi a s jejich
pomocí se snažili nalézat odpovědi na mnoho
otázek. Pracovní listy si v samém závěru programu žáci pod vedením paní lektorky zkontrolovali.
Zbylo ještě pořídit nezbytnou společnou fotografii. A kde je v Táboře jinde to správné místo
než u sochy Jana Žižky z Trocnova na
náměstí...? Pak se již přiblížil návrat domů.
Myslím, že hovořím za všechny učitele, když
uvedu, že nás žáci potěšili nejen svým chováním
během celé exkurze, ale i zájmem o toto důležité a velmi složité období našich dějin. Věříme,
že jim budou nabyté vědomosti v dalším životě
k užitku, povedou k dalšímu rozvoji kritického
myšlení a přispějí k lepšímu pochopení nemála
problémů moderní doby.
Tomáš Novotný
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nelítostný, nakonec se myslím podařilo naplnit
základní myšlenku J. A. Komenského „škola
hrou“. A zajímá vás, kdo vyhrál? Byla to remíza,
a ta je vždy velmi těsná! Výsledek vidíte na
fotografii nahoře, ale nedívejte se na čísla,
počítejte čárky!
Myšlenky J. A. Komenského platí dodnes, a sice,
že člověk by měl nejprve poznat sebe a svět,
poté ovládnout sám sebe a povznést se k Bohu.
Přejme dětem, ať jim to poznávání ve škole jde
hravě.
Moc děkujeme pánům zástupcům školy
T. Novotnému a D. Paříkovi za pomoc s přípravou akce, panu řediteli a panu starostovi za
milou účast, a samozřejmě také všem dětem
a jejich rodičům, kteří nás při akci podpořili!
Věříme, že ranní školní přivítání zlepšilo náladu
dne a opravdu jsme si jej všichni užili svátečně.
A barva květiny byla tentokrát v barvě slunce,
na které letos všichni dlouho čekáme, tak snad
se nám jej společně povede rozzářit!

Za Spolek Parkán Olga Kocúrková
www.spolekparkan.cz

Poděkování
Rád bych prostřednictvím Ďáblického zpravodaje poděkoval jménem všech pedagogů
základní školy i mateřské školy činovníkům
spolku Parkán v čele s paní P. Martínkovou,
panu starostovi M. Růžičkovi, dětem ze školy
reprezentovaným Školní žákovskou radou za to,
jak nám všem připravili vskutku příjemný
sváteční a nezapomenutelný Den učitelů.
Moc si toho považujeme.
Josef Buchal, ředitel školy

Rozloučení s Tačovskými

– panem školníkem a paní vychovatelkou

10

Milá Zdeničko a Pavle Tačovští,
nejprve jsem si myslela, že napsat tento text
bude velmi snadné, zkrátka poděkuji a hotovo.
Ale snadné to pro mne není. Když jsem se tuto

informaci asi před měsícem dozvěděla, myslela
jsem si, že do konce školního roku je času dost
se potkat a promluvit si. Je konec března a po
vás se slehla zem, zavřela vodní hladina, je po
vás veta.
Nechci tady pátrat po důvodech, které k tomu
vedly, protože na konci vztahu (ať pracovního či
soukromého) jsou na prvním místě emoce
a každá strana to vidí ze svého úhlu pohledu
a nadhled zkrátka chybí... Spíše mi čím dál tím
více dochází, jak moc nám budete v Ďáblicích
chybět, nejen ve škole, ale i v komunitním

ďáblickém životě. Zkrátka dnešní moderní přístup „že každý je nahraditelný“ ve vašem případě neplatí. Ano, vaši práci jistě někdo zastane,
ale váš přístup k dětem se nenahradí lehce.
Pane školníku, vy jste patřil k „vybavení“ školy,
o které jste se pečlivě staral. Bylo příjemné vás
vždy vidět při zahájení či ukončení školního
roku. Kdykoli jsme něco potřebovali, ochotně
jste nám pomohl, a to doslova od rána do
večera každý den (od začátku příchodu do školy
až do večerních školních aktivit).
Neznám dítě, které by nemělo rádo Zdeničku.
Děti Tě znají z práce v družině, ve školce,
v kroužcích nebo v dalších školních i ďáblických
aktivitách. Je vidět i cítit, že Tě práce s dětmi
baví a naplňuje. Tvůj úsměv, který jsi celé roky
všem rozdávala, Tvoje podpora a lehkost,
s jakými dodáváš dětem sebedůvěru, to je obdivuhodné. Jsi prostě máma pro všechny.
Po 18 letech opouštíte Ďáblice. Co více k tomu
dodat? Jste plnoletí a musíte zkrátka do světa
na vyučenou! Tak ať se vám tam daří a doufám,
že se budete vracet domů.
DĚKUJEME.
Olga Kocúrková, Spolek Parkán
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Ve čtvrtek 22. března, dva dny po nástupu jara astronomického a jen pouhý
den po příchodu tradičního prvního jarního dne, ještě žádný petrklíč před
kulturním domem Krakov v Praze 8 nerozkvétal. Zato uvnitř kulturního
domu se to onoho dne petrklíči všech barev jenom hemžilo. Nebyly však
pouhou ozdobou pro oba sály, ale čekaly zde na ty, jimž budou předány
coby ceny vítězům v šesti kategoriích dětského hudebního festivalu „Jarní
petrklíč“. V rámci této hudební přehlídky, z níž se postupně „vyklubala“
soutěž, neb soutěživost je především dětem vlastní, se zde letos již ve
30. ročníku sjelo téměř na pět stovek hudebníků a zpěváků z velké části
České republiky ve věku od 1. do 9. třídy základní školy.
Hlavní myšlenkou vyhlašovatelů soutěže Mgr. D. Přibíka a Mgr. J. Buchala,
ředitele ZŠ a MŠ U Parkánu, Praha 8 – Ďáblice, bylo umožnit muzicírujícím
dětem, bez ohledu na to, zda se odborně umělecky vzdělávají nebo si hrají
a zpívají v zájmových uskupeních především pro radost ze samotného muzicírování, sejít se s ostatními „stejně naladěnými“ a zahrát si, zazpívat,
poslechnout si, jak to dělají jinde, a především si vzájemně předat ono
potěšení z hudby a překrásných lidových písní, vyznívajících v podání dětských hlásků obzvlášť jímavě.
Osobně přišel přivítat soutěžící v kategorii sborů a souborů starosta MČ
Praha 8 R. Petrus, pod jehož patronací a s významnou podporou MČ Praha
8 se jubilejní ročník uskutečnil. Spolu se svým zástupcem V. Cézou, pak
předával cenu, krásnou skleněnou vázu, pro niž si s hlasitým jásotem na
jeviště doslova přiletěl nejlepší sbor Malí Skřivánci ze Zlivi. V letošním ročníku patří velké poděkování za podporu a záštitu nad festivalem starostovi
MČ Praha-Ďáblice a zastupiteli hl. m. Prahy ing. M. Růžičkovi, jehož cenu
pro vítězný komorní soubor, houslové duo M. Hagger a K. Mráček z G
a HŠ hl. m. Prahy, předávala zastupitelka MČ Praha-Ďáblice Mgr. S. Dvořáková a vítěze jí nečekaně překvapila (hudební nástroj cajon).
Mezi podporovateli a sponzory se letos poprvé objevila ryze česká akciová
společnost IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, jejíž ředitel ing. K. Vančura si nenechal
ujít a osobně si vyslechl všechny účastníky kategorie mladší instrumentalisté, aby pak nejen všem osobně z pódia poděkoval a oprávněně pochválil
za skvělé výkony jak ty nejmladší v této kategorii, žáčky z druhých tříd ZŠ,
tak ty nejstarší z pátých ročníků. „Svou“ cenu pro nejlepšího mladšího
instrumentalistu pak předal malému klavíristovi, „třeťákovi“ J. Macevičovi
ze ZUŠ Olešská Praha 10, který si získal publikum svou muzikálností
a chutí, s jakou přednesl svůj soutěžní repertoár.
J. Buchal tak osobně předal tuto cenu vítězce v kategorii starší zpěváci
A. Šedivé z DDM SPEKTRUM z Prahy 8. V kategorii mladších zpěváků se
stal jasným vítězem Kryštof Boháč ze ZŠ a MŠ U Parkánu a hlavní cenu přebíral z rukou dalšího spolupořadatele, jímž je již od roku 2000 PORG Libeň
– gymnázium a základní škola, o.p.s. Cenu nejlepšímu zpěvákovi předávala
výkonná ředitelka PORGu Mgr. A. Výšková, jíž patří velké poděkování za
spolupráci a pravidelnou podporu Jarního petrklíče. V kategorii starších
instrumentalistů, v níž soutěží žáci 6.–9. tř. základních škol, si cenu vyhlašovatele Dlouhý Široký Bystrozraký z. s., pořadatele dětských táborů a dalších
akcí pro děti a mládež, D. Přibíka, za svůj famózní výkon právem odnesl
houslista K. Mráček z Gymnázia a HŠ hl. m. Prahy.
Nejlepším souborem v kategorii sbory-soubory se stal flétnový soubor Carduelis pod vedením Mgr. K. Pozdechové z Kouzelné školy Kladno, který tak
získal teprve druhým rokem nově udělovanou cenu, věnovanou ředitelem
společnosti Hollandia Karlovy Vary a.s. ing. Michalem Škodou, a tou je nádherný pohár ze světoznámé porcelánové dílny Leander Karlovy Vary.
Od letošního ročníku se tento pohár stává putovním a budou se tak na
něm postupně objevovat jména vítězných souborů z budoucích ročníků festivalu. Společnosti Hollandia náleží velký dík také za zajištění „naturální“
podpory všech účastníků, neboť jim v rámci občerstvení věnovala oblíbené
smoothie jogurty.
Kromě soutěžících to vůbec neměly lehké obě dvě poroty, které je v jednotlivých kategoriích posuzovaly, hodnotily a nakonec se v konečném hodnocení musely shodnout! Neboť, jak vystihl při závěrečném slovu jeden ze
členů poroty Mgr. V. Vomáčka, pod jehož záštitou jako starosty MČ Praha 8
se v letech 1996–1998 Jarní petrklíč v Praze 8 konal, není lehké hodnotit
jednotlivé výkony při různorodosti hudebních nástrojů v jedné kategorii či
zpěváčky ve věku od 1. do 5. třídy, určit, kdo je lepší, muzikálnější, připravenější, spontánnější atd. Všichni si však zcela právem zaslouží ono symbo-

lické „poděkování za potěšení muzicírováním“, které si jako malý diplom
odnášeli po svém vystoupení všichni účinkující.
V neposlední řadě patří poděkování všem těm, které téměř nebylo vidět,
kteří se pohybovali tiše v zákulisí či v předsálí, kteří mnoho dní před festivalem připravovali spoustu materiálu a celé organizační zajištění od diplomů,
vizitek, informačního materiálu, občerstvení, zkrátka tzv. štábu (dospělí
a žáci), jemuž velel ředitel ZŠ a MŠ U Parkánu a ředitel festivalu
J. Buchal. Opomenout nelze stejně tak všechny „pomocné ruce“ z KD Krakov, zvláště ty technické pánů zvukařů Sekerky a Směřičky. Ti všichni mají
zásluhu na tom, že se všichni v KD Krakov cítili dobře a že až do úplného
konce fungovalo všechno tak, jak mělo. Bylo mi potěšením
Jarní petrklíč moderovat.
Blažena Lvová, foto Pavel Veselý

Zprávy ze školy a školky

Jarní petrklíč není jenom k jaru klíč
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Druhý Ples stolních
tenistů v Ďáblicích
V sobotu 17. března se sešlo v Centru Ďáblice –
sokolovně kolem osmdesáti účastníků Plesu
stolních tenistů. Byli mezi nimi stolní tenisté,
občané Ďáblic i fanoušci kapely.
Ples uspořádali TJ Stolní tenis Praha a TTC
Praha ve spolupráci s kulturní komisí
MČ Praha-Ďáblice. Záštity nad plesem převzali
Pražský svaz stolního tenisu a Městská část
Praha 8. Ples podpořil hodnotnými cenami do
tomboly STENMARKETING a mediálně jej podporovali Magazín eKamrád a FB profil
Ďáblice.eu.
Ples, který začal v 19 hodin a končil o půlnoci,
se skládal z pěti hudebních bloků, v nichž hrály
kapely Byzoni a Splašená kráva. Jejich repertoár
byl poměrně široký od popíku přes folk až po
country.
I letos jsme připravili fotovýstavku, která byla

zaměřená na loňský ples stolního tenisu, na
třetí ročník turnajů ve stolním tenisu pro děti
a mládež okresní a rekreační úrovně Velkou
cenu CST Ďáblice a na akce pořádané v Ďáblicích pro děti spolkem Ďáblové Praha.
Chceme poděkovat za hodnotné ceny do tomboly, z nichž nejvíce zaujaly dresy, nástěnné
či stolní kalendáře. Nejstarší hráč TTC Praha,
Prahy a zřejmě i České republiky Lumír Ruzha,
kterému je letos 91 let a stále ještě aktivně
hraje, daroval míčky.
Ples se přítomným líbil a díky vyšší účasti jej považujeme za posun dopředu. Jsme vděčni za přítomnost čtyř zastupitelů, jejichž přítomnost vnímáme
jako podporu stolnímu tenisu v Ďáblicích.
Miloslav Fuček

Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy ve věku
od 8 do 13 let (individuálně i starší). Tréninky
přípravky jsou ve čtvrtek od 15.00 do 16.00
hodin, ostatní tréninky v pondělí od 15.30 do
17.00, ve středu a čtvrtek od 16.00 do 17.30
hodin.
Tréninky vede trenér licence B. K dispozici tréninkový robot Donic. Pro přípravku máme dva
ministoly.
Rekreační oddíl přijímá nové členy bez ohledu

na věk, pohlaví a výkonnost. Hrajeme každé
pondělí mezi 17. až 21. hodinou. Zorganizována dlouhodobá soutěž jednotlivců v rámci
oddílu a jednorázové turnaje dvouher a čtyřher.
Registrovaný oddíl přijímá nové hráče výkonnosti okresní a krajské úrovně – muže i ženy.
Ďáblové Praha pořádají nábor dětí do klubu
Správňáci. Členům klubu zajistíme informovanost o všech akcích Ďáblů Praha a slevu na
každou z těchto akcí ve výši 50% startovného.
Sobota 14. 4. 2018 od 10.00 hodin Střelecké
závody pro děti. Střílí se vzduchovkami pořadatele.
Sobota 14. 4. 2018 od 14.00 hodin Závody
RC modelů aut na vysílačku pro děti. Jede se
auty pořadatele.
Úterý 17. 4., 22. 5. a 5. 6. 2018 od 15.00
hodin – série střeleckých závodů pro děti.
Střílí se vzduchovkami pořadatele.
Pronajímáme sál 300 m2 s pódiem 50 m2 na
kulturní akce a oslavy.
Centrum stolního tenisu Ďáblice je otevřeno
i pro veřejnost – možnost hodinového pronájmu stolu přes online rezervační systém.
Volno pro veřejnost zejména ve středu
a v neděli odpoledne. Možnost pronájmu herny
stolního tenisu na podnikové turnaje.
Kontakt: Ing. Miloslav Fuček – 727 834 421
(www.centrumdablice.cz, www.centrumstolnihotenisu.cz, www.mladez.ttcpraha.cz,
www.ttcpraha.cz, www.pinecvpraze.cz –
turnaje pro děti a mládež)

Plavání pro děti
Začátkem tohoto roku se znovuotevřel ďáblický Rehaklub v ulici
Legionářů č. 62. Nové provozovatelky Jana Slivenecká a Katka
Kučerová jsou zkušené instruktorky plavání, které učí děti plavat
podle vlastní unikátní metodiky. Ta se zaměřuje především na prevenci proti utonutí. Děti učí sebezáchraně a brzkému samostatnému plavání. Již dvouleté děti dokáží často samostatně přeplavat
bazén. Toto
potvrzuje i spokojená
maminka Veronika:
„Míša plave s Janou
již od pátého měsíce,
a nyní ve dvou letech
s radostí skáče do
vody a přeplave
skoro celý bazén. Je
radost pozorovat, jak ho plavání baví a užívá si ho.“
Kromě plavání mají rodiče výběr z mnoha druhů cvičení např:
Tabata, Power joga, Core, cvičení pro batolata i kojence a mnoho
dalších. Také se mohou ohřát v sauně či zajít na nápravu k fyzioterapeutovi. Právě komplexnost je jedna z devíz tohoto centra.
Perfektní služby doplňuje možnost hlídání dětí (např. mladšího
sourozence) v průběhu jednotlivých lekcí, možnost posezení venku,
které se s blížícím jarem může propojit s pozorováním zdejšího
proslulého veveráka, který bydlí hned vedle plně vybaveného dětského hřiště.
„Služby budeme nadále rozšiřovat, rády bychom nabídly soukromé
lekce a využití bazénu, či tělocvičny např. pro narozeninové oslavy.
Do všech lekcí nabízíme také jednorázový vstup, takže není problém přijít si k nám cokoliv vyzkoušet. Všechny informace, novinky,
spoustu fotek a videí najdete na facebookovém profilu Rehaklubu
a na www.rehaklub.cz,“ uzavírají provozovatelky Jana s Katkou.
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Příběh, který vám chceme vyprávět, začal
návštěvami velkého oranžovobílého kocoura na
naší zahrádce u rodinného domu. Později se
odvážil až na terasu a časem se vydal otevřenými dveřmi až do pokoje. Naše tři kočky, právoplatné obyvatelky domu, napřed zíraly, a když
vyzkoušel i jejich
šplhadlo a obsadil papírový
domeček, tak jim
došla trpělivost
a kocoura
vyhnaly. Druhý
den přišel opět,
ale již ukázněně zůstal na terase a s kočkami se
začal přátelit. Berou terasu jako neutrální území
k setkání. Napadlo nás, že bychom mohli zjistit
majitele takového krásného kocoura a při jedné
návštěvě se nám podařilo přilepit mu na přívěsek, který měl na krku, vzkaz i s naším telefonním číslem. Kocour byl dobrý posel, majitelka se
ozvala ještě téhož odpoledne.
Zjistili jsme, že bydlí proti nám přes zahradu
v bezbariérovém bytě magistrátního domu
a svůj každodenní život tráví na vozíku pro
invalidy. A tak začal příběh, na jehož začátku
byl kocour, který se jmenuje Čiko a na jeho
konci by mohl být elektrický vozík pro jeho
majitelku Zdenku.
Táňa a Jindřich Dohnalovi
Poznámka redakce:
Došlo k setkání skupiny přátel, kteří se rozhodli
lépe poznat situaci paní Zdenky Gazdíkové
a zjistit cesty vedoucí k opatření elektrického
vozíku, který jí umožní vyjíždět svobodně mimo
byt. Redakce bude vývoj sledovat a v příštím
čísle přinese další informace.

Zvláště chráněné druhy
mezi námi
Na úřad nám od společnosti Sweco a.s. dorazila
Studie odtokových poměrů vč. návrhů možných
protipovodňových opatření v povodí Třeboradického potoka. Tento potok protéká po severovýchodním okraji katastrálního území Ďáblic
přibližně v délce prakticky zanedbatelných
650 m. I tak lze ze studie* vyčíst zajímavé informace týkající se ďáblické přírody. Například
rešerše zvláště chráněných živočichů nacházejících se kolem našich obydlí.
Podle Studie můžeme při dostatečném štěstí při
procházkách Ďáblicemi a okolím spatřit například hnědě zbarveného skokana štíhlého,
který je i při svých přibližně šesti centimetrech

Pálení čarodějnic tentokrát i jinak
30. dubna se u nás tradičně pálí čarodějnice. Poslední tři roky se tato akce koná na louce pod
autobusovou zastávkou Květnová. Stejně jako se nemění místo konání, nemění se letos ani
podoba této akce: Hasiči z SDH Ďáblice opět postaví impozantní vatru. Na pódiu bude celý večer
hrát rocková kapela Rampa. Mladí hasiči SDH Ďáblice nám předvedou požární útok, pro děti je
připravena čarodějnická show, na místě budou opět kolotoče a stánky s občerstvením. Změnou je
však letos čas odpálení ohňostroje: ohňostroj bude odpálen už ve 21 hod., aby především rodiče
s malými dětmi nemuseli čekat tak dlouho. Celá akce končí ve 22 hodin.

Dobrá zpráva
Pro ty, kterým pálení čarodějnic s kolotoči nevyhovuje, máme letos dobrou zprávu: současně
s pálením čarodějnic na Květnové proběhne komornější pálení čarodějnic u Vlny. Buřty si budete
moci opéct na malém ohništi, pro děti zahraje divadýlko.
Věříme, že si tedy letos každý
najde to, co mu vyhovuje.
A předem se omlouváme všem,
kteří bydlí poblíž Květnové:
Jsme si vědomi toho, že je tento
večer pro vás náročný, a proto
vám předem děkujeme
za shovívavost.
Program Pálení čarodějnic
30. dubna na Květnové
17.00 zahájení akce
17.15 ukázka požárního útoku
mladých hasičů
17.30 zapálení ohně
19.00 čarodějnická show
pro děti
21.00 ohňostroj
22.00 ukončení akce

Zprávy z Ďáblic

Příběh kocoura Čika
a jeho majitelky Zdeňky

Program ve Vlně
18.00 pohádka
Prasečí slečinky u Vlny
18.00–20.00 výklad karet
od čarodějnice Teréz

velikosti schopen skočit do dálky až 250 cm
(když byla disciplína skok z místa před sto lety
vyřazena z Olympijských her, činil lidský rekord
307 cm). Na sever od Blat byl spatřen sokol
stěhovavý. Na některé ďáblické půdy se
z Moravy přistěhoval netopýr brvitý a byl
zaznamenán i výskyt stěhovavého netopýra
pestrého a netopýra řasnatého, známého
především z Chýnovské jeskyně u Tábora. Pokud
potkáte kolem čtyř centimetrů velkého (či spíš
malého) netopýra, bude to nejspíš drobný
netopýr vousatý. Převážná většina z nás už
v Ďáblicích potkala veverku obecnou. I ta je
v současnosti podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
prohlášena za ohrožený druh. Nad rámec studie
bych rád zmínil doposud oficiálně nezdokumentovaný výskyt křečka polního a nečekaný

objev jednoho výstavního kusu úhoře říčního
při čištění nádrže na Mratínském potoce. Úhoř
říční patří dle Červeného seznamu ohrožených
druhů mezi druhy „téměř ohrožené“.
Mezi zvířata, která sice nejsou na Červeném
seznamu, ale v Ďáblicích je jejich výskyt raritní,
mohu zařadit například lišku obecnou, nalezenou, bohužel přejetou, začátkem tohoto roku
na Cínovecké silnici.
Pokud jste v Ďáblicích a okolí spatřili méně
obvyklý nebo chráněný druh rostliny či živočicha, napište mi na martin.tumpach@dablice.cz.
Martin Tumpach
* Odkaz na kompletní studii naleznete
na našich webových stránkách v adresáři
O Ďáblicích – Diskutovaná témata – Oživení
toku Mratínského potoka.
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Ples 2018,
opět vyprodáno
– děkujeme moc!

14

Udržet tak vysokou laťku z minulých ročníků je
velmi obtížné, ale snad se nám to povedlo! Ples
byl letos postavený na velké plesové kapele.
Moc děkujeme za plný sál!
Druhý den po plese na mě z telefonu vykoukla
fotka od známého ze sociální sítě, foto z ďáblického plesu s komentářem: „Kdo včera nebyl na
plese, jako kdyby nebyl“. Samozřejmě beru
tento komentář s rezervou, ale jsem moc rád, že
se fotbalový ples stal v Ďáblicích tak významnou kulturní akcí a lístky jsou každý rok velmi
rychle vyprodané.
Letošní ples byl již 9. v novodobé historii
SK Ďáblice, kdy ze skromného plesu pořádaného v jídelně naší ZŠ s malou kapelou se ples
postupně dostal do dnešní podoby.
A jak jsem říkal na plese – 9. ročník je sice
pěkné číslo, ale v souvislosti s tím, že příští rok
bude SK Ďáblice slavit 100 let od založení, se
jedná doopravdy o malý kousek historie, který
zde vytváříme. Třeba až někdo za 50, 100 let
bude číst Zpravodaj, bude překvapen, jaké
v Ďáblicích byly plesy. Jak jsme si to zde užívali
a to nejen na plese, ale taky, že jsme i něco
vytvořili pro další generace – v rámci plesu pro-

běhla krátká prezentace projektu víceúčelové
haly SK Ďáblice.
Letošní rok jsme z hudebního hlediska vše vsadili na velkou 100% živou kapelu Brand New
Band (10 hudebníků), která s minimálními přestávkami hrála jak klasické písničky, tak
i moderní hity. I když za pomoci společnosti
Start Production (za pomoc moc děkujeme)
vylepšujeme akustiku sálu, přesto není zpěv
a mluvené slovo z hlediska akustiky optimální,
ale s tím doopravdy nic neuděláme.
Jako minulé ročníky jsme připravili bohatou
výherní soutěž, kterou nám naplnila řada firem
a dárců. Hlavní cenu – auto na víkend s plnou
nádrží letos poskytlo Auto Elso z Čakovic,
které sídlí naproti cukrovaru. Gratulujeme
výherkyni Šárce Husákové. Hezké ceny dala společnost FCC (dříve .A.S.A.), jako každý rok
Zlatnictví Němeček, dort Cukrárna Buchalovi, ďáblická firma Floop, zájezd na fotbalový
zápas Německo – Brazílie daroval pan Šťastný
z cestovní kanceláře Czech Sport Travel
a mnoho dalších dárců, kterým moc děkujeme.
I když po skončení plesu vždy říkám Lence
Mihálikové, která celý ples s dalšími pomocníky
připravuje: „už nikdy další ples“, tak věřím, že
se nám podaří tuto tradici dotáhnout příští rok
do desátého ročníku.
Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice,
foto Aleš Sládek

Na hřišti SK Ďáblice
budou opět probíhat
letní kempy
Míčový kemp v termínech 16. – 20. 7.
a 23. – 27. 7. 2018
Více informací včetně přihlášky
na: www.veselemicezdablic.cz
Fotbalový kemp v termínech 9. – 13. 7.
a 30. 7. – 3. 8. 2018
Více informací včetně přihlášky
na: www.ifschool.cz/kempy

Pracujeme
na víceúčelové hale
V minulém čísle jsem informoval o obdržení
dotace ve výši 15 mil Kč na výstavbu multifunkční celoroční haly ve sportovním areálu SK
Ďáblice a slíbil
jsem další
informace
k připravovanému projektu.
Konstrukce
haly – lehká ocelová konstrukce s pláštěm ze
zateplených sendvičových panelů, zateplení by
mělo vytvořit příjemné sportování jak v zimních,
tak i v letních měsících.
Pro jaké sporty bude povrch v hale? –
hrací plocha by měla sloužit maximálně multifunkčně (futsal, basketbal, florbal, volejbal,
nohejbal, tenis a případně další sporty, hokejové sporty, in-line bruslení, apod. Jde o americký povrch SPORT COURT – DEFENSE, což je
modulový, polypropylénový, interiérový povrch
s plným, uzavřeným designem, který se vyznačuje nejvyšší mechanickou odolností a optimální
herní charakteristikou pro širokou škálu sportů.
Výrobce je světovou jedničkou v oboru polypropylénových povrchů a tyto povrchy jsou ověřeny
dlouholetým používáním na mnoha sportovištích celého světa – v současné době je již více
jak 100.000 sportovišť s povrchem SPORT
COURT.
Zázemí haly – je projektováno dle velikosti
haly a to se šesti šatnami a s příslušným zázemím.
Příchod k hale – hlavní přístup do areálu
z Kokořínské. Ze zkušeností (projel jsem s dětmi
za více jak deset let snad stovky areálů) jsem
pro jeden centrální vstup do areálu – tzn., že
projekt počítá se zachováním hlavního vstupu
do areálu z Kokořínské. Alternativní vstup/příjezd k hale pro obsluhu/složky IZS pak z Hořínecké.
Parkování – zlepšení systému parkování
a navýšení počtu parkovacích míst řešíme intenzivně s MČ Ďáblice a s projektantem. Prosím
o profesní, konstruktivní přístup k problematice.
Poděkování
panu starostovi Miloši Růžičkovi za pomoc
v tomto projektu.
Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice
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Již při posledním navyšování kapacity areálu
SK Ďáblice o fotbalové hřiště s umělým
povrchem (dále jen umělka) nedošlo k navýšení
stávajících parkovacích stání vyhrazených pro
areál v ulici Kokořínské o nová stání odpovídající ploše umělky.
Důsledky tohoto opomenutí všichni kolem
areálu známe. Zejména v době hromadných
akcí, zápasů i některých tréninků nelze přilehlými ulicemi pořádně projet, resp. vyjet/zajet
z/do garáže/dvoru pro nesprávně odstavená
vozidla návštěvníků areálu.
Záměr rozšířit kapacitu areálu SK Ďáblice
o novou sportovní halu s plochou 1 600 m2,
které dle Pražských stavebních předpisů (§ 32,
Nařízení č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy, dále jen
PSP) odpovídá 16 parkovacích stání, je
dobrá příležitost vybudovat u haly nové parkoviště a vypořádat se i s minulými parkovacími
resty souvisejícími s umělkou.
Napojení budoucí haly s parkovištěm
na pozemní komunikaci (§ 31 PSP)

Záměr navýšení kapacity areálu SK Ďáblice

Platný Územní plán Prahy, SP = sportoviště

by s ohledem na dopravní špičky v čase obměny
uživatelů haly mělo umožnit paralelní obousměrný provoz, ale i bezproblémový nástup
záchranného sboru (hasiči, záchranka, ...).
Platný územní plán umožňuje důstojné řešení
budoucí sportovní haly SK Ďáblice s dostatečně
kapacitním parkovištěm a s napojením na
pozemní komunikaci. Je ale nutno dořešit
i související majetkoprávní vztahy.

Komise výstavby a investic Rady městské části
Praha Ďáblice (dále jen KVI RMČ) 12. 3. 2018
doporučila „dořešit širší souvislosti tohoto
projektu jako jsou:
• dopravní koncepce oblasti • možnosti
parkování dostatečného počtu vozidel
i s ohledem na budoucí širší využití objektu
• odstupy od okolní zástavby“
Osobně se domnívám, že areál SK Ďáblice
i obyvatelé kolem něj si to zaslouží.

Radimír Rexa, člen KVI RMČ

Názor / polemika

Parkování u areálu
SK Ďáblice

Podnikají mezi námi
Originální dárek
Nedávno jsem sháněla netradiční a decentní
dárek. A náhodou jsem ho objevila přímo
u výrobce u nás v Ďáblicích. Jedná se o gravírování do skla. Velice originální způsob, který
obdarovaného jistě potěší. Gravírování je technika, která nahrazuje ruční rytí, a tedy lze říci,
že vytváří nápis, logo, či ornament odebráním
materiálu.
Sklenice k výročí, promoci, svatební sklenice,
zkrátka k jakékoli příležitosti. Lze je označit
číslicí, jménem nebo logem oblíbeného fotbalového klubu. Na sklenici se totiž může umístit
jakýkoli motiv dle přání.
Nic není nemožné. Nabídku si můžete prohlédnout na facebookových stránkách Gravírování
na přání, kde lze autorku přímo kontaktovat:
www.facebook.com/groups/
1989653708025859/.
Hana Macháňová
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Ďáblický uličník –
19. část

Zprávy z Ďáblic

Prácheňská

16

Pražský uličník uvádí k popisu názvu ulice Prácheňské toto: „Prácheň, ves v severních
Čechách, dnes těsně u Kamenického Šenova
(viz Šenovská). V letech 1922–1971 se jmenovala Cihelná. V době pojmenování tímto
názvem vedla ulice k cihelně firmy Battista (staroďáblický rod, jeden z jeho příslušníků byl
v době panování Marie Terezie zde starostou),
založené zde roku 1839. Šlo o první kruhovou
cihelnu s parním strojem v širokém okolí.“
Severočeská obec Prácheň (německy Parchen)
leží na náhorní plošině asi 1 km východně od
Kamenického Šenova při hlavní silnici do
Nového Boru. Poprvé se pod německým
názvem „Porchen“ objevila na Müllerově mapě
Čech z r. 1720 a v tereziánském katastru (sestavovaném v letech 1741–1757) jako součást
kamenického panství, jehož majiteli byli v té
době až do správní reformy v roce 1850 Kinští.
Obyvatelé vesničky se živili hlavně tkalcovstvím,
rytím skla a podomním obchodem se sklem
doloženým již koncem 17. století, kdy zdejší
obchodníci dodávali sklo do Dánska. V 18. století byla založena v Práchni známá továrna na
lustry Christoph Palme. Od konce 19. století se
obec díky své horské poloze stala vyhledávaným
letoviskem. Hlavní turistickou atrakcí byl vulkanický čedičový útvar nazvaný Panská skála, od
roku 1895 nejstarší geologická rezervace u nás.
Panská skála je dnes význačnou chráněnou
lokalitou a národní přírodní památkou.
Ulice by také mohla nést název podle Prácheňska v jižních Čechách v souvislosti s obdarováním řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
Prácheňsko bylo historické správní území českého království. Nacházelo se na rozhraní současných krajů Jihočeského, Plzeňského
a okrajově i Středočeského, zhruba se shodovalo
s povodím zlatonosné řeky Otavy. Jeho střediskem byl od 13. století Písek. Jako správní jednotka (kraj) existovalo od 13. století až do
reformy krajského uspořádání v letech 1849 až
1850. Prácheňsko se nazývalo podle nejstaršího
správního sídla kraje, hradu Prácheň (německy
Prachin) u Horažďovic. Podle potvrzovací listiny
Václava I. z 6. dubna 1253 daroval Bedřich (Fridrich), maršálek královny Kunhuty, se souhlasem
krále špitálu sv. Františka spravovaného řádem
Křižovníků s červenou hvězdou vsi Albrechtice
(Humprechtiz), Drahonice (Drachoniz), Sudkovice
(Zadiwiz), Víckovice (Wiekowiz) a Dunovice
(Dunowiz). Během vlády Přemysla Otakara II.,
1253–1278, byl tento majetek králem darován
městu Písek, výměnou za Drahonice dostal špitál
ves (?) Ládví (Laduin) u Prahy (viz ulice Květnová). V listině Václava I. jsou dále uvedeny další
postoupené vsi na Prácheňsku: „Dává jim vsi
a statky nad mostem se clem, poplatky z krčem
– vše určené na opravy mostu, totiž ... Maletice
(Maleticz), Selibov (Zelubo), Tálín (Talen), Smrkovice (Smrikowicz) ...“.

Ulice Cihelná, dnes Prácheňská, začínala na
„náměstíčku“ v ulici Na Terase (viz) a končila
u cihelny. Podle mapy stabilního katastru byla
v místech, kudy dnes ulice vede, v r. 1842 jen
pole. Koncem 19. století Josef Battista, statkář
na statku čp. 1–2 v Ďáblicích, postavil na svém
poli č. kat 396 cihelnu, dnes kulturní památku
vedenou pod názvem Battistova cihelna. Podle
Památkového katalogu Národního památkového úřadu začala cihelna pracovat v roku
1893, provoz ukončila až 2. světová válka. Už
během svého založení se stala cihelna unikátem, protože byla nejstarší parostrojní cihelnou
v rámci dnešního území Prahy. Roku 1898
postupně dostala strojní vybavení, které urychlilo výrobu cihel, jejich skladování a přípravu
k distribuci.
Provoz byl ukončen v roce 1939, poté zde byly
sklady firmy Avia. V letech 1945–1948 sloužil
areál k výrobě dlaždic a tvárnic ze škváry. Po
znárodnění v r. 1948 zde byly laboratoře, sklady
a dílny národního podniku PREFA. V roce 1993
byl celý areál asanován. Dodnes se tady zachovaly základní části technické památky, těleso
kruhové pece a osamoceně stojící kruhový
komín. Zrekonstruovaná cihelna nyní slouží jako
restaurace. Po připojení Ďáblic k Praze byla
ulice v r. 1972 přejmenována na Prácheňskou,
protože název Cihelná nese od r. 1870 ulice na
Malé Straně u Hergetovy cihelny vybudované
v r. 1781.
Poznámka: Podle záznamu v matrice proseckého kostela sv. Václava se Josef Battista, statkář na statku čp. 1–2 v Ďáblicích, narodil 8. 5.
1867 ve Smiřicích u Jaroměře, čp. 110. Podle
smiřické matriky pocházel jeho otec Václav Battista, mlynář a majitel přádelny ve Smiřicích,
z Obory v jižních Čechách. Rod Battistů, snad
původem ze severní Itálie, skutečně v jižních
Čechách působil. Ve státním archivu v Českých
Budějovicích je uložená kronika Adriana Adalberta Battisty, který byl v letech 1775 až 1784

primátorem města. V kronice se A. A. Battista
jako magistrátní a kriminální rada, primátor
a rektor bratrstva Božího Těla zajímal hlavně
o kriminální záležitosti, potvrzování privilegií
panovníky, obnovování městské rady a církevní
záležitosti. Že rod Battistů měl vztah k technice,
vyplývá i z informace, že na pozemku patřícím
Německému Benešovu (dnes Benešov n. Černou, vzdálený 25 km od Obory a 35 km od
Českých Budějovic) založil r. 1770 podnikatel
Adrian Battista železářskou huť s nejstarší vysokou dřevouhelnou pecí na území jižních Čech
(výška cca 10 m, rozpora cca 2 m). V gruntovních knihách a v soupisu obyvatel vsi Ďáblice
do r. 1862 se jméno Battista (Batysta, Batista)
nevyskytuje. Od r. 1871 se začaly vést pozemkové knihy, do kterých je dnes možné nahlédnout na katastrálním úřadu. Vložka ke statku
čp. 1–2 se však nedochovala.

Prosincová
Na poli č. kat. 303, patřící ke statku čp. 23,
mezi malým ďáblickým hřbitovem a akcízem,
v části obce nazývané již v tereziánském
katastru „v lomu“ vznikla po roce 2000 čtvrt
rodinných domů s doposud užívaným označením Nové Ďáblice. Z leteckých snímků je zřejmé,
že ulice a sítě byly hotové v r. 2003, v roce
2007 již stála převážná většina domů s upraveným okolím. Nově vzniklé ulice byly v r. 2005
pojmenovány podle kalendářních měsíců (Březnová, Červnová, Červencová, Srpnová, Zářijová,
Prosincová). Podle Pražského uličníku bylo
pojmenování ulic inspirováno názvy ďáblických
ulic Květnová a Říjnová. Ty ale dostaly název po
dějinných událostech, jež se v těchto měsících
odehrály, zatímco u nově vzniklých ulic byla
snaha o ucelený soubor názvů.
Jana Rexová
Celý článek i s odkazy najdete
na http://dablice.cz/dablicky-ulicnik
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Kalendář akcí

Hvězdárna Ďáblice

10. dubna od 18 hodin – Duševní hygiena (seminář pro seniory) –
KC Vlna

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

17. dubna od 16 hodin – Trénuj hlavu, trénuj tělo (kurz pro seniory)
– Obecní dům
20. dubna od 18 hodin – Na zdravé vlně – zdravý životní styl
(beseda pro ženy) – KC Vlna
21. dubna od 7.30 hodin – Bezbariérový výlet do Kutné Hory –
odjezd od KC Vlna
21. dubna od 10 hodin – Den Země (úklid, divadýlko) – zahrada
Mateřské školy
24. dubna od 17 hodin – V hlavní roli taška (rukodělná dílna) –
Obecní dům
24. dubna od 19 hodin – Skauti bez lilie (filmový klub) – KC Vlna
26. dubna od 16 hodin – Na zdravé vlně (beseda a workshop pro děti
2. stupně ZŠ) – KC Vlna
27. dubna od 15 hodin – Jarní setkání seniorů – ZŠ U Parkánu
27. dubna od 19 hodin – Skauti bez lilie (filmový klub) – KC Vlna
30. dubna od 17 hodin – Čarodějnice v Ďáblicích – louka pod
zastávkou Květnová / KC Vlna
30. dubna od 21 hodin – Ohňostroj – louka pod zastávkou Květnová
4. května od 19.30 hodin – UPS & DOWNS (koncert) – KC Vlna
12. května od 9.30 hodin – Férová snídaně – KC Vlna
12. května od 10 hodin – Burza rostlin – Obecní dům
13. května od 15 hodin – Dílnička pro děti a tatínky ke Dni Matek –
KC Vlna
15. května od 16 hodin – Trénuj hlavu, trénuj tělo (kurz pro seniory)
– Obecní dům
15. května od 19 hodin – Uganda očima Martina Tumpacha
(cestovatelská přednáška) – KC Vlna
23. května od 15.30 hodin – Slavnostní přivítání nových občánků
Ďáblic – KC Vlna
31. května od 20 hodin – Tereza Krippnerová a The Masters
(Music wave – jazz) – KC Vlna
10. června od 14 hodin – Pupík (ďáblický festival zdraví pro celou
rodinu) – zahrada u KC Vlna

Program na duben a květen
Otevírací doba
Duben: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 20.30–22.30,
čtvrtek 13.30–15.30, 20.30–22.30, neděle 14–16 hodin.
Neděle 1. 4. a pondělí 2. 4. zavřeno.
Květen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 21.30–23.00,
čtvrtek 13.30–15.30, 21.30–23.00, neděle 14–16 hodin.
Pondělí 1. a 8. 5. zavřeno.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
9. 4. RNDr. Aleš Krejčí, CSc.: Sopky střední Ameriky a Indiáni pod nimi.
16. 4. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů 2017.
14. 5. Mgr. Karel Drábek: Co nám v Čechách zbylo po potopě světa.
21. 5. RNDr. Vladimír Wagner, CSc.: Jaderná astrofyzika.

Pozvání

14. dubna od 9 hodin – Požární útok trochu jinak (hasičská soutěž
O pohár starosty Ďáblic) – louky pod zastávkou Květnová

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy
v pondělí od 18.30 hodin:
23. a 30. 4.: Den Země (pásmo přírodopisných filmů).
28. 5.: Slunce a stíny.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Duben: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20.30–22.30,
neděle 14–16 hodin. Pondělí 23. 4. 20.30-21.30 za jasného počasí!
Přístupné bez objednání.
Květen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 21.30–23.00,
neděle 14–16 hodin za jasného počasí! Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce).
Venuše – za dobrých podmínek (po oba měsíce).
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 objednávky na č. 283 910 644.
POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 22. 4. v 10.15 – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Neděle 20. 5. v 10.15 – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici.
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.

autor Augustin Herman

12. dubna od 19 hodin – Připrav se na změnu (přednáška) – KC Vlna

17
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Komise životního prostředí a dopravy MČ Praha-Ďáblice
zve všechny milovníky zahradničení na

7. ďáblickou burzu
semen a rostlin
která se uskuteční

v sobotu 12. května 2017
od 10 do 13 hodin

Pozvání

v Obecním domě.
Lze přinést a nabídnout své sazeničky,
semínka i rostlinky, okrasné i zeleninu,
bylinky i koření a naopak si také
odnést něco domů, vše funguje
jako vzájemná sousedská
výpomoc. Účast na burze
a odběr rostlin nejsou podmíněny
přinesením vlastních výpěstků.
Obaly na odnos rostlin
jsou vítány.

MANIKÚRA – PEDIKÚRA – ČAKOVICE
HROŇKOVÁ LENKA – TEL.: 605 217 055
www.manikura-pedikura-lenka.cz
Manikúra, pedikúra – mokrá, suchá.
Shellac CND, modeláž nehtu.
Vchod společný s krejčovstvím,
ul. Dr. Marodyho 177, Praha 9 – Čakovice

18
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Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8-Ďáblice

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

Poučení

Dle usnesení č. 181/17/ZMČ z 13.9.2017 může být příspěvek ve výši 2.500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha – Ďáblice od 0 do 15 let
věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti. Podání žádosti je možné pouze od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla
v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené po 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15.1. roku následujícího.
Žádosti lze doručit MČ Praha – Ďáblice osobně s občanským průkazem nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha – Ďáblice si vyhrazuje právo
požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady. (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).

Vážení občané městské části Praha-Ďáblice
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme
v naší městské části novou službu – MOBILNÍ ROZHLAS.
Nově vás budeme informovat o dění v obci pomocí
různých komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte vaše telefonní číslo a e-mail,
zvolte adresu dle vašeho bydliště. Následně budete ZDARMA
dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy
a e-maily o dění u nás - upozornění na výpadky
vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky
na kulturní události a mnoho dalšího.
Ing. Miloš Růžička, starosta

Jak se mohu zaregistrovat?
Přes registrační formulář na adrese prahadablice.mobilnirozhlas.cz
Vyplněním registračního ústřižku leták potom stačí doručit na úřad MČ
Registrace do služby
Jméno: ........................... Příjmení: ..............................................
Bydliště: .......................................................................................

......................................................................................................
Tel. číslo:............................... E-mail: ..........................................
Vyberte typy informování:

 Krizové zprávy  Informační zprávy  Kulturní informace

Pozvání

Bankovní spojení
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čtvrtek 12. dubna

od 19 hodin

Připrav se na změnu – návrat Bohyně - meditativní večer

Lidstvo v nadcházejícím období čekají obrovské energetické změny. Týkají se nejen lidí, ale celé planety
Země a Sluneční soustavy. Je třeba se s těmito změnami seznámit a připravit se na ně. Proto vzniklo
celosvětové hnutí „Prepare for change“, jehož úkolem je probouzet lidstvo. Slovem provede Ing. Anna
Havlíková, hudbou a zpěvem doprovodí na svém nástroji tankdrumu Mgr. Nora Harazimová.
Vstupné - 50 Kč.
úterý

24. dubna

od 19 hodin

pondělí 30. dubna
od 18 hodin

Skauti bez lilie – filmový klub Vstupné - zdarma.
Dokumentárně-filmový pohled na skautské hnutí v době komunistického režimu.

Čarodějnice ve Vlně - tradiční oheň a opékání buřtů, ale navíc ještě:
Prasečí slečinky - představení Divadýlka z pytlíčku pro děti.

Pohádka o dvou pyšných prasečích princeznách, čárách, kouzlech a lásce, která i jitrnice přenáší :)

18-20 hodin
pátek
pá
ek

4. květn
května

od 19.30 hodin

Výklad karet - od čarodějnice Teréz.
Party wave s Ups & Downs - koncert

S touto skvělou pop/rock cover kapelou si vychutnáte ty nejlepší hity nejen z 90. let!
Vstupné - dobrovolné.
čtvrtek
čt
t t k

od 14 hodin
10.-12.
10
0 12 května
k

Jarní ďáblická burza

Potřebuje vaše šatna nebo sklep provětrat? Děti rostou příliš rychle? Věci se hromadí? Hledáte něco
konkrétního? Nebo lovíte překvapení? Třeba to najdete právě na burze všeho!
sobota

12. května

od 9.30 hodin

od 10 hodin

Férová snídaně NaZemi

Doneste si vlastní férové dobroty, posnídejte se svými známými a sousedy a podpořte lokální
a fairtradové pěstitele v rámci Světového dne pro fair trade.

Burza rostlin v Obecním domě

V rámci vzájemné sousedské výpomoci budeme směňovat rostlinky, sazeničky i semínka všech
druhů. Obaly na odnos rostlin jsou vítány.
neděle

13. května

od 15 hodin

Den matek - dílnička pro děti a tatínky. Přijďte vyrobit mamince dárek!

úterý

15. května

od 19 hodin

Uganga očima Martina Tumpacha - cestovatelská přednáška.
Vstupné - dobrovolné.

čtvrtek 17. května

od 19 hodin

Divadlo Malá sestra – Nástřih - představení pro dospělé!
Představení Nástřih funguje na principu divadla Fórum. Nabízí příležitost nahradit kohokoliv z našich
hrdinů a zkusit to jinak. Je to legrace, je to řežba a je to výzva k transformaci reality mnoha českých
porodnic. Přijďte se podívat, diskutovat nebo hrát! Vstupné - 50 Kč.

čtvrtek 31. květ
května

od 20 hodin

Music Wave – Tereza Krippnerová a The Masters - koncert

Plníme slib a opět vám přinášíme excelentní kapelu české jazzové špičky! Užijte si to!
Vstupenky v předprodeji už nyní ve Vlně!
neděle
děl

10. č
10
června

od 14 hodin

Pupík - Ďáblický festival zdraví
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Projekt

každé pondělí

od 14 hodin

Deskohraní - pro fanoušky různých deskových a karetních her

každou středu

od 16 hodin

každý čtvrtek
od 22. března

Šikovné ruce
Teens klub

od 15 hodin

každý pátek

od 10 hodin

Jóga pro seniory - pro velký zájem otevíráme další hodinu
s Táňou Dohnalovou

úterý

10. dubna

od 18 hodin

Duševní hygiena pro seniory

úterý

17. dubna,
Trénuj hlavu, trénuj tělo v Obecním domě
od 16 hodin
15. a 29. května
Registrace nutná. Další termín: 5. 6.

Otevřené kreativní odpoledne pro všechny náctileté. Těšit se můžete
třeba na tanec, cvičení, výtvarné i další umělecké tvoření.
Sledujte náš web a FB a brzy zjistíte, co všechno se chystá!

sobota 21. dubna

v 7:30 hodin

Mimořádný nejen bezbariérový výlet do Kutné Hory

úterý

24. dubna

od 17 hodin

Rukodělná dílna v Obecním domě
V hlavní roli taška - potisk různými styly

úterý

22. května

od 17 hodin

Rukodělná dílna v Obecním domě

V hlavní roli kaleidoskop
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9. dubna

17 hodin

Beseda a workshop pro děti a s dětmi ve věku 3-6 let

20. dubna

18 hodin

Zdravý životní styl - beseda pro ženy

26. dubna

16 hodin

Beseda a workshop pro děti (2. stupeň ZŠ)

21. května

15 hodin

Beseda a workshop pro seniory

24. května

16 hodin

Beseda a workshop pro děti (2. stupeň ZŠ)

28. května
10. června
25. června

17 hodin

Diagnostika tělesné skladby na váze Tanita
Festival zdraví
Diagnostika tělesné skladby na váze Tanita

17 hodin

zdravý talíř, základní živiny a pitný režim, nejedlíci, cukr a jeho
alternativa, zdravé mlsání + připravíme spolu dobrůtku
zdravý životní styl a doba stresová, pravidelnost a odpočinek,
jak nastartovat metabolismus
každý stroj potřebuje kvalitní palivo, výživa sportujících dětí,
vliv stravy na pleť + test - co je zdravé, může být i dobré
jak dohnat zdravý životní styl a prevence civilizačních
onemocnění + vyzkoušíme zdravé občerstvení
každý stroj potřebuje kvalitní palivo, výživa sportujících dětí,
vliv stravy na pleť + péče o pleť v létě
odpolední akce o zdravých věcech a se zdravou zábavou

zprav4_18def_Sestava 1 2.4.18 22:24 Stránka 23

zprav4_18def_Sestava 1 2.4.18 22:24 Stránka 24

TĚŠÍTE SE NA LÉTO?
Jarní servisní prohlídka za 299 Kč
včetně kontroly klimatizace

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou až 25 %. Samozřejmostí je možnost přezutí od 328 Kč nebo sezónní
uskladnění pneumatik za 968 Kč. V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme funkčnost vaší klimatizace, provedeme diagnostiku,
zkontrolujeme podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího. To vše za akční cenu 299 Kč.
Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně do ostřikovačů. K sadě 4 kusů akčních
hliníkových disků dostanete jako bonus bezpečnostní šrouby kol. Na akční sortiment příslušenství můžete využít až 15% zvýhodnění.
Více informací získáte na Tel.: 286 001 711 nebo na www.porsche-prosek.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00 Praha 8
Tel.: 286 001 711
www.porsche-prosek.cz

