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O čem jednala rada městské části
77. jednání dne 28. 8. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektřiny se společností Energie ČS, a.s., jejímž předmětem je úprava 
fakturačních údajů;
• odpisový plán pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ na rok 2017, 
který se stává nástrojem fondu investic p. o. ZŠ a MŠ.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s odprodejem 2 ks dýchacích přístrojů Saturn S7 Jednotky SDH za
částku 2500 Kč za kus z důvodu nepoužitelnosti, bez revize a nahrazení
modernějšími a bezpečnějšími dýchacími přístroji Drager;
• s objednáním věcí pro potřeby JSDH bez výběrového řízení u firmy Duf-
fek s.r.o. v celkové hodnotě 114 570 Kč vč. DPH (jedná se o specifickou
dodávku, firma je výhradním dodavatelem výzbroje a výstroje pro hasiče);
• se splátkovým kalendářem za nedoplatek za vyúčtování služeb z bytu
U Parkánu 18 za období 2016-2017 ve výši 1678 Kč pro paní O. M. s tím,
že úhrada nedoplatku bude provedena nejpozději do konce měsíce 
listopadu 2017.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• informaci o výběru Mgr. Pavlíny Vermešové na pozici sociální pracovník
v rámci projektu „Komunitní život v Ďáblicích“ s předpokládaným 
nástupem do zaměstnání ke dni 1. 11. 2017.

78. jednání dne 4. 9. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• uzavření smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení s kapelou Circus
Problem na akci ZMJ za částku 25 000 Kč. 
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s objednáním zdravotního a bezpečnostního řezu v parku v ulici Osina-
lická u společnosti Treewalker, s.r.o. v celkové hodnotě 81 965 Kč vč. DPH.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• vícepráce na zakázce „Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha-Ďáblice“
v celkové částce 2 505 624,34 vč. DPH;
• rezignaci RNDr. Ing. Michala Trauriga na funkci předsedy Přestupkové
komise ke dni 30. 8. 2017;
• informaci ohledně zdravotního a bezpečnostního řezu v parku v ulici
Osinalická.
Rada MČ po projednání doporučila:
• ponechat celkovou částku kompenzačního příspěvku za provoz skládky
pro rok 2018 na 1 900 000 Kč.

79. jednání dne 18. 9. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• uzavření objednávky s Mgr. Martinem Širokým, akad. sochařem a res-
taurátorem na výrobu kamenného stolu o rozměrech 165x255x20cm,
nohy 140x65x27cm do komunitní zahrady v Ďáblicích za částku
130 786 Kč vč. DPH.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s návrhem dočasného Ceníku pronájmu prostor v KC Vlna do doby uza-
vření dodatku k nájemní smlouvě s platným ceníkem s KC Vlna Ďáblice;
• s rozsahem vybavení audio/video/světla společenského sálu v novém
OD Ďáblice a s přípravou výběrového řízení;
• se záměrem změny druhu osvětlení z navržených konvenčních zářivek
a halogenových světel na LED svítidla; 
• s vystavením objednávky na závěrečné etapy projektové dokumentace
od společnosti A.LT Architekti v.o.s. na řešení interiérů – společenský sál
s předsálím, veřejné prostory radnice, kanceláře. Rozsah této projekční
fáze, která nebyla v roce 2016 smluvně objednána, byl upraven a snížen.
Stávající finanční rozsah je 337 500 Kč bez DPH;

• s převzetím technického zhodnocení budovy hřiště ve výši 400 000 Kč
do majetku MČ od SK Ďáblice;
• s objednáním IT techniky v rámci projektu „Komunitní život v Ďábli-
cích“ pro KC Vlna od společnosti RCOM.cz s.r.o. za částku 73 123 Kč 
bez DPH;
• s objednáním keramické pece a hrnčířského kruhu v rámci projektu
„Komunitní život v Ďáblicích“ pro KC Vlna od společnosti KeramikCZ
s.r.o. za částku 70 870 Kč vč. DPH;
• s cenovou nabídkou pana Ondřeje Šorma na realizaci Informačního
a orientačního systému ZŠ v celkové hodnotě 89 400 Kč vč. DPH;
• s návrhem darovací smlouvy předloženým ředitelem ZŠ a MŠ, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (30 ks počítačů v hodnotě 24 000 Kč
a 3 ks tiskáren v hodnotě 900 Kč) v celkové hodnotě 24 900 Kč od ČSOB,
a.s.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• informaci o průběhu výstavby Obecního domu v Ďáblicích, včetně 
časového harmonogramu, i o přípravě změnových listů;
• informaci FIO o návrhu „Průvodního listu k dokumentu“, který by 
byl součástí každé smlouvy a objednávky (pro vnitřní potřeby) ještě před
jejím podpisem.

80. jednání dne 2. 10. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• provozní řád dětského hřiště – Osinalická ul.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s možností vyhledat dotační titul, který by umožnil nákup nové techniky
pro JSDH (místo dvou starých hasičských cisteren pouze jednu novou);
• s objednáním studie na rekonstrukci stávajícího Obecního domu 
dle předložené nabídky Ing. arch. Magdy Říhové za částku 80 000 Kč
včetně DPH;
• s přestěhováním ordinací lékařů do prostor nové výstavby Obecního
domu (praktický lékař – ordinace o velikosti 65,30 m2 a dětský lékař –
ordinace o velikosti 78,10 m2) na pozemcích parc. č. 606 a 607/1
z důvodu nutné rekonstrukce staré budovy Obecního domu;
• s pronájmem prostor – ordinace specializovaného lékaře (MUDr. Tomáš
Knejfl) o velikosti 75,20 m2 v nové výstavbě Obecního domu na pozemku
parc. č. 606 a 607/1 mezi ulicemi Osinalická a Prácheňská;
• s objednáním architektonické studie objektu pro bydlení – Akcíz 2
u MgA. Ing. arch. Michala Fišera za částku 95 000 Kč bez DPH;
• s umístěním reklamního banneru „Kruhové a kondiční tréninky –
sebeobrana“ společnosti Dento Ryu Budokan, o.s. o rozměrech 
1,30 x 1,10 m na zeď budovy v ul. Květnová č.p. 598, Praha-Ďáblice;
• s použitím znaku MČ Praha-Ďáblice na pohlednicích paní Ivany Černé
z Dolních Počernic s doporučením vyhledat atraktivnější místa v obci
a pohledy faktograficky zajímavější, než např. stará náves, areál školky,
křižovatka – možno nahradit nově provedenou přístavbou ZŠ, KC Vlna se
svou atraktivní architekturou, aktuální fotografie kaple, atika kaple osa-
zená novými sochami, jinou úpravou okolí apod.;
• s objednáním úpravy zahrady ZŠ Ďáblice od firmy Iris Španihel s.r.o. za
částku 83 655 Kč bez DPH, tj. 101 222,55 Kč vč. DPH (uvedení zázemí
staveniště do původního stavu).
Rada MČ po projednání nesouhlasila:
• s použitím znaku MČ Praha-Ďáblice na banner umístěný v sokolovně,
neboť z textu není zřejmé, komu MČ poskytla příspěvek a na co.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• informaci o doplnění prověřovacích studií pro objekty: MŠ, SK a budovy
ÚMČ v rámci akce Dešťovka 2017; nesouhlasila s dalším rozpracováním
prověřovacích studií do projektových dokumentací;
• informaci o přípravě poptávek na opravu vozu JSDH – CAS25 Liaz
(oprava motoru – 50 000 Kč a repase celé nástavby hasičské cisterny –
550 000 Kč, rok výroby 1990), která bude hrazena z finančních pro-
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středků poskytnutých MHMP na opravy do výše 600 000 Kč;
• informaci, že JSDH vlastní 2 hasičské cisterny – rok výroby 1975
a 1990; na dotaci na nákup nové cisterny z finančních prostředků MHMP
jednotka nedosáhne, neboť JSDH je zařazena v kategorii JPO5, což je
působnost pouze místní, a proto lze dostat dotaci pouze na opravy,
a nikoliv na investici do nové techniky;
• informaci o žádosti JSDH o nutných úpravách na budově hasičské zbroj-
nice a dokoupení vybavení;
• informaci Ing. Lukavce o seznámení vedení Diakonie se záměrem
opravy OD; zástupkyně Diakonie požádala o prezentaci jejich služeb pro
občany MČ Praha-Ďáblice na příští RMČ;
• informaci o zřízení přestupkové; informaci o jmenování předsedy PK,
kterým se stala Mgr. Erika Jiříčková s účinností od 1. 10. 2017 i informaci
o jmenování členů PK;
• informaci starosty, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo o přidělení
investiční účelové dotace z rozpočtu Prahy na realizaci fitparku 
v MČ Praha-Ďáblice ve výši 600 000 Kč, které je třeba vyčerpat
do 31. 12. 2017;
• uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání s Augustinem
Gonzalo de la Cruz – Jazyková škola Superb Learning, jejímž předmětem
je pronájem prostor Obecního domu – sál o výměře 67,8 m2 pro výuku
cizích jazyků v termínu od 3. 10. 2017 do 31. 1. 2018.
Rada MČ po projednání jmenovala:
• komisi k výběrovému řízení na pozici referent Odboru vnitřní správy
Úřadu MČ Praha-Ďáblice.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ

22. veřejné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice – 13. 9. 2017
Kontrola zápisu z 21. veřejného zasedání ZMČ. Zápis byl bez připo-
mínek schválen.
Slib nového zastupitele. Nový zastupitel Mgr. Norbert Rybář (za hnutí
ANO 2011) složil slib do rukou pana starosty.
Volný mikrofon. Pan Ing. Rexa poděkoval panu starostovi Ing. Růžič-
kovi a místostarostovi panu Mgr. Ing. Tumpachovi za realizaci dostavby
a přestavby ZŠ Praha-Ďáblice. Pan starosta doplnil, že poděkování patří
také panu Ing. Dytrychovi za kvalitní stavební dozor.
Zřizovací listina ZŠ a MŠ. Zastupitelstvo po projednání schválilo
Zřizovací listinu ZŠ a MŠ a Smlouvu o výpůjčce mezi MČ Praha-Ďáblice 
a ZŠ a MŠ.
Rozpočtové opatření č. 8/2017. Zastupitelé po projednání schválili
RO č. 8.
Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo – VW Wachal, a.s. Tento dodatek
byl po projednání schválen.
Kompenzační příspěvek za provoz skládky v roce 2018. Podmínky
pro vyplácení příspěvku, jeho výši i způsob vyplácení zastupitelé po pro-
jednání schválili.
Ceník inzerce Ďáblického zpravodaje. Zastupitelstvo MČ po projed-
nání schválilo přílohu Pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje (nový
ceník pro vydávání inzerce), která byla schválena ZMČ dne 12. 10. 2016.
Diskuze:
• Pan Martin Lonek upozornil na padající zeď nemovitosti v ul. Na Štam-

berku a požádal pana místostarostu Mgr. Ing. Tumpacha, zda by na tento
problém mohl upozornit stavební úřad. 
• Pan Ing. Niebauer požádal, zda by příští zasedání ZMČ mohlo probíhat
ve třídě, kde se lze připojit na Wi-Fi. 
• Pan Ing. Zajíček se připojil k návrhu pana Ing. Niebauera, aby i v ZŠ
bylo bezdrátové připojení na internet. Dále Ing. Zajíček upozornil na
novou směrnici EU „GBDR“ na ochranu osobních dat, která začne platit
od května 2018, a na kterou je třeba se řádně připravit v ZŠ a na úřadu
MČ. 
• Pan místostarosta Mgr. Ing. Tumpach poděkoval všem zastupitelům za
pomoc a podporu během stavebních úprav školy a za to, že se vždy ope-
rativně dostavili na jednání zastupitelstva.
Informace starosty a zastupitelů:
• Pan starosta Ing. Růžička informoval, že 11. 9. proběhl sněm starostů.
Dále všechny přítomné informoval o procesu schvalování rozpočtu hl. m.
Prahy, o nástupu nové pracovnice sekretariátu starosty MČ Praha-Ďáblice
paní Markéty Köhlerové. Současně pozval přítomné na mši a následné
žehnání kopií tří barokních soch, které budou po 10 letech opět zdobit
kapli. Pozval přítomné také na komentovanou prohlídku ZŠ spojenou
s jejím svěcením, slavnostním otevřením školní knihovny a sázením
stromu. 
• Paní Mgr. Dvořáková všechny přítomné pozvala na 3. ročník 
„Zažít Ďáblice jinak“. 
• Paní Mgr. Bouzková vznesla dotaz na možnosti a výši pronájmu 
Komunitního centra VLNA pro komerční účely. 
• Paní Mgr. Tranová informovala o nástupu nové sociální pracovnice 
pro ďáblické občany, a to na plný úvazek od 1. 11. 2017.
Kompletní zápis najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení ZMČ.

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR
Rozhodnutím prezidenta republiky z 19. dubna 2017 zveřejněným dne 
2. května 2017 ve Sbírce zákonů č. 135/2017, částka 48, byly vyhlášeny
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a byly 
stanoveny na tyto dny: pátek 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin 
a sobota 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin.
V Praze – Ďáblicích budou probíhat ve 2 okrscích:

• sídlo volebního okrsku č. 27001 (okrsek č. 1): Obecní dům, Ke Kinu
č. p. 159, Praha-Ďáblice, zasedací místnost (pro voliče bydlící v okrsku
č. 1 dle plánku);
• sídlo volebního okrsku č. 27002 (okrsek č. 2): Základní škola, 
U Parkánu č. p. 17/11, Praha-Ďáblice, atrium (pro voliče bydlící 
v okrsku č. 2 dle plánku).

Okrsek č. 1 Okrsek č. 2
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Ze zápisníku starosty

Příprava rekonstrukce 
Obecního domu s lékárnou
Jak jste si asi mnozí všimli, provizorně jsme zajistili
popraskaný strop suterénu budovy a připravujeme kom-
pletní rekonstrukci budovy. Jak a jaké úpravy provedeme, záleží hodně
také na tom, jaké činnosti (funkce) bychom si v tomto objektu přáli
a které z možných pro nás budou nejdůležitější.

Výzva!
Nyní je ten správný čas, abychom shromáždili a prověřili všechny vaše
návrhy, jak nově využívat „starý“ Obecní dům, až z něj na jaře 2018
přestěhujeme dnešní ordinace do nových prostor.
Zasílejte nám, prosím, své nápady, přání a připomínky, které se tohoto
tématu třeba jen vzdáleně týkají. Oslovit můžete během října (připra-
vujeme zadání pro projektanta) přímo mne, nebo je vám k dispozici
telefonicky, písemně i osobně sekretariát starosty. 
Pokud vám to bude více vyhovovat, můžete věc konzultovat třeba
s vybraným zastupitelem, mnoho užitečných informací získáte u před-
sedkyň komise sociální (B. Tranová) a komise kulturní/školské (S. Dvo-
řáková). Děkujeme za váš zájem a nápady.

Jak nám to zatím vychází?
Z dosavadních požadavků a zkušeností se zdá, že program budovy by měl
být podobný současnému: lékárna a kadeřnictví – samozřejmě s nimi
počítáme i nadále a děkujeme za ně,
• výtvarný ateliér s keramickou dílnou a pecí (viz probíhající sociální
grant Komunitního centra VLNA) • archiv úřadu a technické/skladové
zázemí – jinak obtížně využitelné suterénní prostory potřebujeme upravit
pro potřebu úřadu • v jakém rozsahu a podobě by měla pokračovat Dia-
konie? • taneční a cvičební sál • ordinace dalších lékařů – zvažu-
jeme přestavět patro na nové plnohodnotné ordinace dalších lékařů.
Takové obsazení budovy je naším společným přáním, jsme ale bez pravo-
mocí – ten, kdo má rozhodující vliv, jsou zdravotní pojišťovny, hlavně VZP.
Splnit takové přání tedy může být velmi obtížné – zvláště v případě prak-
tických lékařů a služeb, které by měly být hrazeny plně nebo převážně 
ze zdravotního pojištění.

Ďáblická škola – 116 let života školy, co bude dál?
Poděkování
6. 10. 2017 při slavnostním znovuotevření školy bylo hodně důvodů
k mnoha poděkováním. Děkoval jsem i já. A i touto cestou bych chtěl
znovu poděkovat 
všem pracovníkům školy, všem rodičům a podporovatelům školy, kteří
věřili nebo postupem uvěřili v prospěšnost stavby a pomáhali překonat
všechny obtíže mimořádně složité stavby;
kolegům zastupitelům Prahy a Ďáblic – také bez jejich podpory by se
stavba neuskutečnila; 
kolegům radním a členům našich odborných komisí (výstavby, investic,
školské) i členům výběrových komisí, stejně jako všem odborníkům na
straně Ďáblic (zde myslím Martine Tumpachu i na Tebe) i stavební firmy
VW Wachal, a. s.
Děkuji i všem těm, kteří veřejně šířili, že děti jsou ohrožovány na životě
a zdraví ještě dříve, než vlastní stavba vůbec začala, těm, kteří projektu

nevěřili, kteří posílali na všechny instituce anonymní podání a které
všechny kontroly vyhodnotily jako nepravdivé. I ti nám pomohli udržet si
po celou dobu maximální pozornost a opatrnost při zajišťování bezpeč-
ného a plynulého provozu školy během stavebních prací.

Škola nemá hotovo
Skončila naplánovaná přístavba a přestavba. To ale není konec, naopak
začátek. Vytvořili jsme společně hmotné a technické podmínky (např.
nová kuchyně s odpady a větráním, nová moderní kotelna, počítačová síť
v celé budově, velké šatny atd.). Jak např. při prohlídce školy říkali jedni
hosté z jiné školy na adresu PC sítě: „Udělali jste to, co my už máme 
10 let.“ V tomto jsme se s ostatními školami srovnali. 
To ale nestačí, nyní bude na škole – na pracovnících, rodičích, dětech,
vlastně na nás všech, jaký obsah škole dáme.
Pan ředitel se svými kolegy rozhodně nejsou na úplném začátku, řada
věcí se již povedla a vím, že mnoho dalších nápadů už mají rozmyšlených
a těším se, až je uskuteční. A jak jsem řekl na slavnosti, mým přáním je,
aby „škola byla rozvíjena do hloubky ducha, do šíře fantazie našich dětí
a do pestrosti metod, přístupů a názorů“, které se v komunitě zvané
„naše škola“ objevují a vzájemně potkávají. 

Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Praha-Ďáblice

Slavnostní znovuotevření ďáblické školy
Dne 6. října 2017 si městská část Praha-Ďáblice připomínala 116. výročí
vysvěcení školní budovy. Nejednalo se o kulaté výročí, ale přesto se toto
datum nepochybně významně zapíše do historie zdejší školy. Na počátku
školního roku byla totiž dokončena rozsáhlá
rekonstrukce původního objektu a zároveň
byla dokončena i zcela nová přístavba.
Jelikož se jednalo o významnou událost, byla
oslava realizována ve dvou blocích. Dopo-
lední program byl zasvěcen školákům
a jejich pedagogům. V 9.40 hodin se sešli
všichni žáci i zaměstnanci na rynku před
novou přístavbou. Setkání zahájily tóny
české státní hymny, na něž navázal svým
slavnostním proslovem pan ředitel
Mgr. Josef Buchal. Přítomní posléze potles-
kem ocenili slavnostní odhalení nového
nápisu ŠKOLA nad hlavním vchodem.
Posledním bodem programu, jenž oboha-
coval především ducha, byla četba úryvků
ze starých školních kronik, kterou výborně
zvládli žáci 7. ročníku. To však již nastal čas potěšit i chuťové buňky. Dorty
připravené paními kuchařkami skutečně lákaly k ochutnání. Na jednom
z nich zaplály svíčky a poté byl slavnostně nakrojen. Pro ostatní dorty si
přišly děti nebo jejich paní učitelky a společně si je odnesly do učeben.
Tím byla společná část oslavy završena. 
Odpolední program pro širokou veřejnost a vzácné hosty začal v 17 hodin

Ukázka z diskuse o možné úpravě vnějšího uspořádání střechy a fasády.
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opět na rynku před novou školní budovou. Přítomné pozdravil ředitel
školy Mgr. Josef Buchal. Vzápětí jej vystřídali žáci 7. třídy, kteří přenesli
publikum na krátký čas prostřednictvím vybraných pasáží ze školních kro-
nik do minulosti. K slavnostnímu shromáždění promluvil pan starosta
Ing. Miloš Růžička a rovněž starostové blízkých obcí, projev pronesla
radní hlavního města Prahy paní RNDr. Jana Plamínková, následovaly pro-
slovy Ing. arch. Václava Škardy, obchodního ředitele stavební společnosti
VW Wachal Dušana Geliena a děkana Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze prof. Michala Nedělky. Závěrem škole společně požehnali
farářka Církve československé husitské Mgr. Renata Wesleyová a velmistr
Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou P. PharmDr. Mgr. Josef
Šedivý O.Cr.
To se však již přiblížil slavnostní akt – symbolické zasazení památné
školní lípy, která je umístěna v samém centru školního rynku. Všichni
vzácní hosté přiložili trochu zeminy, mezi nimi i pan místostarosta

Ing. Martin Tumpach, zástupce školské rady Mgr. Zdeněk Rajtr, 
členové pedagogického vedení školy, děti z žákovské samosprávy
a v neposlední řadě doyenky pedagogického sboru, paní učitelky
Naděžda Franková a Vladimíra Nepomucká.
Slavnostní program na rynku ukončila česká státní hymna.
Venku mohli hosté ještě po celý večer ochutnat dobroty z grilu,
zapít je sklenicí čepovaného piva a pro dobrou náladu jim k tomu
hrál, navzdory chladnému podzimnímu podvečernímu počasí,
orchestr ZUŠ Taussigova pana učitele Sevruka. 
Většina návštěvníků se postupně přemístila k prohlídkám do zre-

konstruované a stále novotou vonící školní budovy. Jednu prohlídkovou
skupinu vedl osobně pan starosta Růžička, druhé skupině se
věnoval pan ředitel Buchal. Po celé prohlídkové trase byli hostům
k dispozici průvodci z řad žáků 8. a 9. ročníku připravení poradit
a pomoci. 
V 18 hodin byla slavnostně přestřižena páska do školní knihovny,
kterou novými knihami postupně dovybavuje významný partner
školy – Spolek Parkán. V nedalekém salonku mohli návštěvníci
ochutnat bohatý ovocný raut připravený rodiči našich žáků. 
V učebnách a dalších prostorách bylo možné zhlédnout prezentace
školních kronik, škol v přírodě, elektronického systému Bakaláři,

představení dramatického kroužku, kulturní vystoupení žáků
V. C, zajímavostí byla populární disciplína zvaná Králičí hop.
Na závěr prohlídky mohli hosté vystoupat až na střešní pro-
stor nové budovy, kde bylo možné obdivovat venkovní
učebnu s krásným výhledem na Ďáblice a jejich okolí. 
Na školním rynku a v prostorách školy jsme mohli v průběhu
večera potkat stovky hostů. Byla mezi nimi i bývalá paní
ředitelka ďáblické školy Mgr. Milada Bulirschová (ředitelka
v letech 2002–2012). 
S radostí jsme pozorovali opravdový zájem mnoha hostů

o život školy. V tvářích některých návštěvnic a návštěvníků bylo
patrné i dojetí. Babičky a dědečkové vzpomínali na dobu, kdy
sami byli dětmi a sedávali ve školních škamnách nebo stáli v roli
učitelů před tabulí. O své vzpomínky se dělili s dětmi nebo vnou-
čaty. Zastavovali se u klasických didaktických materiálů, pozornost
přilákaly například dnes již legendární nástěnné obrazy Zdeňka
Buriana představující život pravěkých lovců, obrázky zachycující
život na vesnici, ale rovněž se intenzivně zajímali o nejnovější tech-
nologie, jako je například elektronická žákovská knížka. 
Pokud hosté na chvíli zpomalili, potěšili se v družném rozhovoru
s přáteli a třeba se alespoň na moment vrátili do svých dětských let,

můžeme jistě oslavu považovat za úspěšnou. 
Závěrem bychom rádi poděkovali všem zaměstnancům, kteří se do nároč-
ných příprav oslavy zapojili, poděkování patří rovněž žákům, již se velmi
dobře ujali svých rolí. V neposlední řadě si nepochybně uznání zaslouží
i pan ředitel Buchal, který školu za plného provozu tímto náročným obdo-
bím provedl.

Za Základní školu a mateřskou školu Mgr. Tomáš Novotný, 
zástupce ředitele pro program, foto Pavel Veselý

www.skoladablice.cz
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Zažít Ďáblice jinak
V sobotu 16. září jsme opět po roce, tentokrát již po třetí, celé odpoledne
Zažívali Ďáblice jinak. Díky sponzorskému daru společnosti Kolektory
Praha, a.s. jsme mohli zažívat skutečně bohatý program: 
• komunitní oslavu diamantové svatby manželů Sigmundových, při které
zahrálo Trio Rosti Tvrdíka • slavnostní otevření komunitní zahrady za
účasti starostky Městské části Praha – Slivenec a radní hlavního města
Prahy paní Jany Plamínkové • vlněnou dílnu ve Vlně • taneční vystoupení
děvčátek z taneční školy HIT • ukázku nové sportovní disciplíny Králičí
hop, kterou nám se svými králíčky předvedla slečna Lucie Uhrová 
• dramatické ukázky Sboru dobrovolných hasičů Ďáblice a Mladých
hasičů • divadelní představení dětí z dramatického kroužku naší ZŠ
s pohádkou Tři bratři • Příběhy včelích medvídků v podání Divadla
Krapet • koncert Hudebního sdružení Ďáblík a nakonec koncert
kapely Circus Problem.
Stejně jako v minulých dvou letech nám v tento den představily své
aktivity ďáblické spolky a organizace – SK Ďáblice, SDH Ďáblice, Dět-
ský klub Maata, Český svaz chovatelů, Spolek Parkán, Ekocentrum
Mladých ochránců přírody – a o občerstvení se postaraly Restaurant
Červený Mlýn a Cukrárna Buchalovi.
Doufám, že se vám akce i navzdory poněkud chladnému počasí
líbila a že se stejně jako já těšíte na příští rok.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci této akce.

Simona Dvořáková, Kulturní komise

Jak jsme zažívali Vlnu jinak?
V horkých letních měsících, kdy vznikala velká část vlněných kom-
ponentů, v rukách zručných ďáblických pletařek, jsme si s trochou
fantazie představovali, jak budeme Vlnu „zateplovat“.
Pro naši akci jsme ke spolupráci přizvali výtvarnici a scénografku
Evu Blahovou, pro kterou je oplétání rozličných objektů velkým
koníčkem. Pro náš den „D“ nám věnovala materiál z instalace, která
v minulé divadelní sezóně zdobila piazzetu Národního divadla (pře-
vlek/proměna sochy do obrazu Gustava Klimta – Múza). Využití plete-
niny v rámci naší akce vdechlo materiálu nový život a návštěvníci
kavárny si nyní můžou pod opleteným portálem zazvonit rolničkou
pro štěstí.
Vlněná klubka byla i součástí koncepce diamantové svatby a veške-
rého dění v kavárně i klubovně. Za pomoci připravených vlněných
plátů jsme během akce proměnili vizáž například sloupům na terase
kavárny a i dalším prvkům v jejím interiéru. Po celé odpoledne si v našich
dílnách děti vyráběly bambule, lampiony z recyklovaných PET lahví,
které, ozdobeny vlnou, můžou využít na Svatomartinský lampionový
průvod. Dále si děti mohly si vyzkoušet pletení, háčkování, podívat se,
jak se plete na stroji a v našem večerním „vlněném“ kině mohli
rodiče zanechat své potomky pod dohledem u pohádek s vlněnou
tematikou a sami si vychutnat koncert na hlavním pódiu.
Komunitní centrum Vlna jsme opravdu zažili jinak a musím říct, že
jsme si to moc užili. Tímto bych ráda poděkovala všem, kdo s námi
spolupracovali na přípravách akce i vedení dílen. Byli jste skvělí, děku-
jeme!

Za tým KC Vlna Míša Ničová, foto Pavel Veselý

Před akcí ZMJ se na Koníčkově náměstí konal první ďáblický brunch 
(neboli pozdní snídaně či časný oběd) pod heslem „jaké si to uděláme, 
takové to budeme mít“. Sousedské setkání pod kaštany zorganizovala 
paní Denisa Havrdová a po přípitku se všichni přítomní společně seznamovali,
bavili a pochutnávali si na vzájemně přinesených pochoutkách.
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Školní knihovna slavnostně otevřena
V pátek 6. října proběhlo v rámci oslav znovuotevření ďáblické školy také
slavnostní otevření nové školní knihovny. Spolek Parkán k této události
uskutečnil sbírku na nové knihy. Školní knihovnu bylo možné podpořit
finančním příspěvkem, zakoupením nové knihy, nebo věnováním knihy
zachovalé. Nákup knih byl podpořen také grantovou výzvou T-mobile
Mluvme spolu. Díky štědrým dárcům jsme knihovně předali knihy za 
celkovou sumu blízkou 30 tis. Kč. Děkujeme! 

Mezi knížkami najdete klasiky jako třeba Jaroslava Foglara, Karla Maye,
Julese Verna nebo Roalda Dahla, poezii, encyklopedie, ale také moderní
ságy Deník malého poseroutky, Deník Minecrafťáka, Deník mimoňky a Já,
Jůtuber. Nechybí ani kompletní série oblíbeného Harryho Pottera 
a Lichožroutů. Mnoho knih je také pro starší čtenáře v žánru sci-fi – 
od J.R.R. Tolkiena sága Pán Prstenů, Hobit, dále Letopisy Narnie nebo
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. V nové školní knihovně 
je tak díky páteční akci více než 100 nových knih!
Do výběru knih se již několik měsíců před otevřením knihovny zapojili
děti, rodiče, učitelé i další přátelé školy v rámci ankety „Která kniha by
neměla chybět ve školní knihovně.“ Do aktuálního seznamu, který
můžete najít na stránkách www.spolekparkan.cz/knihy-2017/, bylo
přepsáno z téměř 100 anketních lístků na 300 titulů knih. V rámci 
slavnostního otevření pak bylo z anketních lístků vylosováno pět výherců
knižních kupónů. Všem účastníkům děkujeme za tipy na krásné knihy
a výhercům blahopřejeme!
Věříme, že školní knihovna může pomoci v dětech vzbudit zájem o čtení
a o krásné knihy. Přejeme naší školní knihovně, aby do ní už brzy mohli
začít proudit čtenáři během přestávek, probíhalo zde čtení v rámci výuky,
kroužky, autorská čtení... zkrátka, aby to v ní žilo!
Za spolupráci děkujeme knihkupectví Buug, obecní knihovně a za školu
především panu učiteli Mgr. Fickovi! Školní knihovnu můžete podpořit
i vy, a to kdykoliv na účet spolku 2500975727/2010, VS 01, poznámka
„Knihy“.

Za Spolek Parkán Patrícia Martinková a Olga Kocúrková

Kov v zahradě 
V srpnu 2016 jsem obdržel informaci o projektu komunitní zahrady
u Vlny. Projekt mě velmi zaujal, a proto jsem se zúčastnil výběrového
řízení. Po zvolení vhodným kandidátem jsem si domluvil schůzku s auto-
rem projektu arch. Zimákovou a spol. Při schůzce jsme domluvili detaily
(použité materiály, profily, panty, zámky, povrchovou úpravu atd.) pro
výrobu dvoukřídlých vrat pro vjezd na zahradu, branky pro vstup a loubí
umístěné v prostoru zahrady. Během realizace jednotlivých prvků probí-
haly schůzky s architektkou. Montáž brány a branky se prováděla ve spo-
lupráci s firmou Keystav, která zajištovala výkopové a betonářské práce.
Betonové patky pro loubí připravila zahradnická firma s ohledem na
kořeny vzrostlých stromů. Poté jsme kotvili nosné oblouky a následně je
propojovali tyčemi, které tvoří nosnou část pro růže. Pro nátěry byla 
použita kovářská barva. Věřím, že loubí, vrata a branka budou sloužit 
ke spokojenosti všech návštěvníků.

Vladimír Sailer a spol., foto Pavel Veselý

Ďáblické děti se konečně dočkaly otevření komunitní zahrady. S velikou radostí se
i za nevlídného počasí předháněly na opičí dráze, oblíbeným místem k posezení 
se stala také rohová zídka u nových vrátek. Přejeme všem mnoho zábavných chvilek
bez zbytečných zranění. 
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Projekt

DEN ČAS KURZ KDE V ĎÁBLICÍCH
ÚTERÝ 

9:00 - 10:30 hodin
Počítačová gramotnost pro seniory
(začátečníci)

Obecní knihovna od 12. 9.

10:30 - 12:00 hodin Počítačová gramotnost pro seniory
(pokročilí)

13:45 - 14:45 hodin Cvičení pro zdravá záda Pro velký zájem nově v Obecním domě.

ČTVRTEK 14:00 - 16:00 hodin Keramika (dospělí) Obecní knihovna od 14. 9. 

16:00 - 18:00 hodin Keramika (děti) Obecní dům od 14. 9. 
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Výuka jinak
Výtvarné umění dnes
a v minulosti
Oborový den zaměřený na výtvarné umění pro-
běhl ve spolupráci s akademickým malířem 
Karlem Sládkem. Záměrem a cílem je nejen
seznámit žáky se současným uměním, ale také
nahlédnout do minulosti, pochopit tvorbu
různých umělců a možná se dopracovat
i k samostatnému výtvoru.

Pro první oborový den jsme si zvolili cestu na
hrad Grabštejn, kde právě probíhá výstava
obrazů K. Sládka. Tady jsme si prohlédli vysta-
vené obrazy a poslechli si vyprávění o tvorbě
a práci umělců. Pan Sládek nám připomněl
významná díla našich sochařů, dozvěděli jsme
se něco o historii sochy sv. Václava na Václav-
ském náměstí nebo o známém obraze Guernica
od P. Picassa. Pak jsme vstřebávali dojmy
z vystavených obrazů a vydali se na prohlídku
celého hradu.
Grabštejn leží v malebné krajině Lužických hor.
Vypíná se nad okolní krajinu a ze silnice vypadá
skoro pohádkově. Prošli jsme si všechny sály
a místnosti a vyšlapali až na věž. Tam si každý
zazvonil na mohutný zvon. Nabiti dojmy jsme
se vrátili do našeho minibusu a vydali se zpět
do Prahy.

Příště nás čeká návštěva ateliéru v Ďáblicích,
kam už budou obrazy z Grabštejna převezeny.
Budeme mít možnost si díla v klidu znovu pro-
hlédnout a popovídat si o jejich námětech.
Velké poděkování patří akademickému malíři
Karlu Sládkovi za jeho ochotu, vstřícnost, orga-
nizační pomoc a skvělé a zajímavé povídání.

Jitka Stoklasová, učitelka ZŠ

Československý odboj 
za druhé světové války
Za krásného počasí jsme se sešli ráno ve škole
a probrali jsme si plán a cíl dnešního dne. Také

jsme si stručně nastínili průběh všech čtyř obo-
rových dnů. Připomněli jsme si výstupy z oboro-
vých dnů pro všechny třídy. No a pak jsme
natěšeni vyrazili směr Panenské Břežany.
Cesta proběhla nad očekávání a přibližně za
hodinu jsme již byli na místě činu. Tam nás při-
vítali pracovníci muzea národního odboje, velmi
vstřícní a přátelští. Nicméně nám oznámili, že
v širokém okolí nejde proud a že jejich moderni-
zovaná interaktivní expozice nebude funkční.
Ani výtah do prvního patra zámečku, kde sídlil
K. H. Frank, nefunguje, což zarmoutilo Šimona
Tomka, toho času se sádrou na noze. Ale díky
tomu jsme získali zdarma pana průvodce, který
nás velmi zasvěceně provedl zámečkem
a s neskutečnou erudicí povyprávěl o dějinách
zámečku od jeho vzniku až do druhé světové
války.
Zhruba po půl hodině neskutečně zajímavého
vyprávění nám kurátorka expozice rozdala pra-
covní listy, a pak se stal zázrak a proud nasko-
čil. Všechna videa, zvukové záznamy, zkrátka
vše se dalo do pohybu.
Studenti si následně mohli v klidu projít 
poutavé expozice, měli plno dotazů, nepředstí-
raný zájem, otázky na téma, jak se vůbec mohlo
toto dít. Kurátorka výstavy i pan průvodce se
živě zajímali o cíl naší práce, doporučovali pra-
meny, expozice. Žákům v tu chvíli naskakovala
možná témata svých prací.
Cesta domů do Ďáblic proběhla bez problémů
a já jen můžu dodat, že skupina mých „histo-
riků“ je skvělá: zajímá ji téma a věřím, že
i deváťáci si s obhajobou svých prací poradí.
Všem zájemcům o historii expozici v Panen-
ských Břežanech určitě doporučujeme navštívit.

Viktor Černohorský, učitel ZŠ

Vystoupení 
dramatického kroužku
Začalo září a přesto, že kroužky v naší základní
škole startují až od října, dramaťáci se sešli
hned druhý a třetí týden po nástupu do školy.
Čekala nás totiž dvě nasmlouvaná představení
na 27. ročníku festivalové přehlídky, Jičín –
město pohádky a vystoupení v Ďáblicích na akci
Zažít město jinak. A tak bylo třeba oprášit před-
stavení Tři bratři, na kterém jsme pracovali
v loňském školním roce.
Do Jičína jsme se vydali objednaným autobu-
sem, který dětem uhradila škola. Počasí nám
sice moc nepřálo, průběžně nás testoval déšť,
ale i přesto jsme si výjezd do Jičína všichni užili. 
Pobyt jsme začali návštěvou místní cukrárny,
kde byla moc milá a chápavá obsluha, která nás

nechala ohřát se a posvačit v jejich příjemném
prostředí.
Pak nás čekalo první vystoupení na Rynečku na
náměstí Svobody. Ani dešťové přeháňky neodra-
dily diváky z řad dětí místních MŠ a náhodně
procházející.
Po vystoupení nás čekala chvilka odpočinku, při
které jsme využili připravené atrakce a stánky
pro návštěvníky. Děti se vyřádily na igelitové
klouzačce, kdo měl s sebou peníze, se občerstvil
mafinkem nebo teplou vaflí.
Druhé vystoupení jsme odehráli v zámeckém
parku. I když při něm nebyly děti už tak soustře-
děné, myslím, že odvedly dobrou práci a nejen
já, ale i rodiče na ně můžeme být náležitě pyšní.
Celou akci obětavě dokumentovala paní vycho-
vatelka Rychetníková, která se s námi do Jičína
vypravila nejen jako pomocný člen štábu, ale
i jako maminka jednoho z našich umělců.

Při vystoupení v Ďáblicích měly možná děti větší
trému, protože zde byla spousta kamarádů,
spolužáků a rodičů, ale i díky profesionální práci
zvukařů děti sklidily veliký potlesk, který si
samozřejmě plně zasloužily.
Všem dětem moc děkuji a těším se na další
práci s dramaťákem.

Markéta Skalová, 
vedoucí dramatického kroužku

„Dramaťák“ z pohledu rodiče
Poděkování Markétě Skalové

14. září jsem měla možnost jet jako doprovod
se školním dramatickým kroužkem na vystou-
pení do Jičína. Tuto milou povinnost jsem přijala
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nejen jako kolegyně M. Skalové, ale také jako
maminka jedné z účinkujících.
Celé vystoupení jsem viděla již v červnu, kdy
nám děti zahrály ve školní družině, přesto jsem
se velice těšila a zároveň byla zvědavá, jak děti
zvládnou vystupování před cizím publikem.
Na Rynku v Jičíně se i přes nepříznivé počasí
sešlo několik skupin dětí ze základních a mateř-
ských škol a se zaujetím sledovaly vystoupení
našich dětí. A zatímco jsem se snažila fotit a fil-
movat naše „malé umělce“, slyšela jsem za
zády veselé komentáře přihlížejících, zpěv dětí,
učitelek, rodičů i prarodičů, když se přidávali
k účinkujícím. Zaslechla jsem ale i pláč, když se
jedna z maminek rozhodla odejít s dětmi ještě
před koncem představení.
Celý den, během kterého děti společně s M.
Skalovou předvedly dvě vystoupení, byl velice
náročný a i přes občasný déšť to byl den velice
příjemný, plný nových zážitků.
Byla jsem velmi mile překvapena, jak celá sku-
pina dětí z dramatického kroužku spolupracuje.
Je to báječná parta dětí, kamarádů, kteří vědí,
co a kdy mají dělat a dělají to s radostí.
Je potřeba přinést kulisy, kostýmy, masky, při-
pravit potřebné rekvizity, pomoci kamarádovi
do kostýmu, ... nic není problém, vše děti dělaly
s naprostou samozřejmostí.
Byla radost vidět, jak celý soubor funguje. A to
vše díky báječné vedoucí Markétě Skalové,
které patří velké uznání a poděkování za práci,
kterou s našimi dětmi odvádí.
Už nyní se těším na další představení školního
dramatického kroužku.

Jana Rychetníková

Malí horolezci
Sotva jsme v září nastoupili do mateřské školy,
připravili jsme pro naše Berušky výlet na horole-
zeckou stěnu Bouldenbar do Holešovic.
Ráno po svačině jsme vyrazili od školky autobu-
sem, který nás dovezl přímo na místo.
Tam na nás již čekali vyškolení lektoři. Přivítali

nás a vzali děti do šatny. Berušky se převlékly
do sportovního oblečení a dostaly speciální
obuv vhodnou k lezení. To se jim moc líbilo. 
Netušili jsme, co děti na takové lezecké stěně
vlastně čeká, a tak nám lektoři vysvětlili, co to
bouldening vlastně je. Je to bezpečná forma
lezení, volný pohyb bez jištění, kdy případný

pád je do matrací, které jsou po celé délce
lezecké stěny.
Lektoři děti rozdělili do tří skupin po šesti.
Každá skupina šla na jiné stanoviště. Všichni
začali protažením a rozcvičením, potom se již
věnovali samotnému lezení.
Děti byly velmi nadšené, pohybovaly se na třech
profilech. Všude byla spousta různých kreseb
a dřevěných zvířátek, po kterých mohly lézt. Po
zdolání stěny se pustily dolů šusem po obří
skluzavce. Lektoři zajišťovali maximální bezpeč-
nost dětí po celou dobu.
Byla to hodina plná zábavy a legrace, nechyběly
ani soutěže a hry. Naše Berušky doslova vřískaly
nadšením. 
Než jsme se nadáli, museli jsme domů. V šatně
jsme se oblékli, poděkovali a pospíchali na
autobus, který nás dovezl zpět do školky.
Pro děti i paní učitelky to byl velký zážitek
a určitě se na tuto horolezeckou stěnu ještě
někdy rádi vrátíme.

Aranka Hanousková a Markéta Rendlová, 
učitelky MŠ – třída Berušek

Štrúdlování u Broučků
Jablíčkové štrúdly jako od maminky nebo
babičky jsme si upekli ve čtvrtek 21. 9. 2017. 
Všechny děti přinesly jablíčka, ze kterých jsme si
nejdříve vytvořily výstavku. Také jsme je spo-
lečně ochutnávali a povídali si, děti se tak
dozvěděly, proč jsou vitamíny důležité pro naše
zdraví. Jablíčka jsme využili i při výtvarném 
tvoření.

Po té se děti proměnily v pekaře a pekařky
a pustily se do práce. Při krájení a strouhání
musely dávat velký pozor na své prstíky. Ale
jsou to šikulky a vše krásně zvládly. 
Nakonec jsme poprosili naše hodné paní
kuchařky, aby nám štrúdly upekly.
Měli jsme velikou radost, protože se moc
povedly a ještě lépe chutnaly. 

Lenka Burianová, učitelka MŠ – třída Broučků

Diary of a Local Foreigner
aneb Deník místního cizince
Přinášíme pravidelný text ďáblického občana
a učitele angličtiny ze zdejší školy Tamáse
Besskó, který nás ve svých anglicky psaných
fejetonech seznamuje se svou životní cestou
a zážitky nejen z Ďáblic. Český překlad článku
naleznete na www.dablice.cz/denik-
mistniho-cizince.
Mushrooms
Honestly, I have never really understood why

Czechs all love mountains. Many of you would
choose an adventurous mountain holiday and
would say no to lying all day in the sun at
a ‘boring’ seaside resort. There is nothing more
beautiful than the view from this mountain –
you often hear. I always loved flat places (see
Hungary) and never really enjoyed any serious
climbing, high spots or the wonderful view.
After spending many years here finally this
summer I gave up and we had a proper holiday
in the mountains thanks to our kind friends. It
was in the Šumava mountains and they already
had been there many times, knew the best pla-
ces to visit and all the best routes and spots,
views and all. Many thanks for that as they
were perfect guides and made our week flaw-
less. So this is how I experienced a real mus-
hroom picking trip as well. You guys are really
lucky with this too. Basically you enter any
forest and there is a huge variety and amount
of mushrooms to choose from, pick and eat
later on. It is not the same in Hungary (we have
clearly less) and now I sort of understand why it
is a national sport here, why you can see all
those people with the baskets (full or almost
full), cars parking next to the forests, Facebook
selfies with huge mushrooms and so on and so
forth. Last but not least those mushrooms are
delicious anyway you cook, bake, fry, dry them.
So is it why you all go to the mountains?
The habit of picking mushrooms is one of the
things Hungarians living in the Czech Republic
observe as one of the unique Czech things.
There are others though. There is a Facebook
group for Hungarians living in the Czech Repu-
blic and during the summer I asked what they
find interesting or strange and different here.
The group contains more than 1,000 members
some of them just arrived, many of them living
here for many years. The group usually deals
with cultural events (exhibitions, concerts, etc.),
trips, educational programs and everyday issues
(such as if anyone knows a piano-tuner who
preferable speaks English). The question I put
blew the group up for a couple of days with
hundreds of posts and reactions (of course that
was not my point). It seemed everyone had
some opinion on the topic. I guess it is the
same with all people living in a foreign country.
You somehow become an expert on the locals.
You can’t help observing them. Anyway many
things came up (and I will write about those
next time), but one of the first things was the
formal style (vykání) in everyday interactions. 
It was strange to me as well at the beginning.
People with the same or around the same age
tend to use informal language (you say
‘szia=ahoj’) in shops, at the hairdresser’s or in
libraries or anywhere else in Hungary. However
I got used to the formal style here so much,
that I find it strange when I go back to Buda-
pest and an unknown young girls says ‘szia’ 
to me. Picking mushrooms, using formal lan-
guage... am I becoming Czech?

As usual, feel free to send your feedback, 
or question or just say hello here: 
zpravodajbess@gmail.com
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Diamantová svatba
Navzdory chladnému počasí a tro-
chu dlouhému čekání na začátek
obřadu, kdy nás alespoň u srdce zahřála úžasná hudba i zpěv fešných
pánů z Tria Rosti Tvrdíka, přišli, viděli, zvítězili. Manželé Sigmundovi spo-
lečně s námi, ďáblickými spoluobčany, oslavili 60. výročí manželského
soužití. A byla to svatební hostina, jak se patří. Svatební hosté byli družič-
kou a družby oblečenými ve svatebním salónu Ema „označeni“ místo
myrty háčkovanou kytičkou z dílny paní Elišky Zachařové. Slavnostně pro-
střený stůl zdobila květinová dekorace od paní Zdenky Filipové, mísy
s ovocem (sponzorský dar od firmy Čeroz), třípatrový dort i tisíc svateb-
ních koláčků, které pekla paní Jitka Kolářová. Svatebním obřadem šťastné
manžele provedl starosta Miloš Růžička za asistence pana Jaromíra
Zapletala. Po té, co pan a paní Sigmundovi obnovili manželský slib (což
jim v té chvíli potvrdilo i celý den schované sluníčko), zařadili jsme se do
dlouhé fronty gratulantů. Někteří přišli s osobním dárkem, děvčata z Vlny
je obdarovala krásnou ručně pletenou šálou pro ženicha a plédem pro
nevěstu. S gratulací se připojil i host naší městské části, starostka Prahy-
Slivence a radní hlavního města Prahy, paní Jana Plamínková. A pak už
mohla začít svatební hostina. Pro všechny účastníky slavnosti opékali
několik hodin výbornou šunku Zdeněk Macháň s Péťou Ouředníčkem
a holé kosti na konci akce byly tím největším důkazem, že všem chutnala.
I po dortech a koláčcích se jen zaprášilo, a tak si snad alespoň ti, co přišli
včas, přišli na své. Velké poděkování patří také paní Blance Šťastné, která
v průběhu svatebního veselí pořídila úžasnou fotodokumentaci, dále
společnosti Kolektory a.s. i MČ Ďáblice za finanční podporu,
a v neposlední řadě Lucce a Míše z Vlny, které nejen krásně připra-
vily svatební stůl, ale také po nás vše uklidily. Radost svatebčanů
byla pro nás všechny tou nejkrásnější odměnou a já doufám, že tato
společná oslava nebyla v naší obci naposledy.

Jana Ouředníčková, foto Pavel Veselý

Vážení čtenáři, spoluobčané,
v sobotu 16. září t. r. jsme se spolu s vámi zúčastnili slavnosti „Zažít
město jinak“ pořádané vedením obce Ďáblice a jeho komisemi za úsilí
mnoha dobrovolných spolupracovníků. Úvodním bodem programu byla
diamantová svatba k oslavě 60 let trvání našeho manželství. Slavnostní
obřad osobně vedl pan starosta Miloš Růžička za pěkného hudebního
doprovodu Tria Rosti Tvrdíka. Pak přišla na řadu blahopřání a předání sva-
tebních darů. Všem dárcům upřímně děkujeme. Následovalo pohoštění
jak pro svatební hosty, tak pro účastníky slavnosti. Bylo zhotoveno, při-
praveno a podáváno kolektivem Vlny a paní Janou Ouředníčkovou se
synem Petrem a jeho skupinou. Hromadu organizační a těžko popsatelné
další činnosti zajistili manželé Macháňovi a Zapletalovi se svými přátelili.
Uspořádáním, přípravou a průběhem diamantové svatby jsme velmi
poctěni a dojati. Děkujeme.

Patří se uvést několik stručných vět o nás oslavencích: všechna léta
našeho společného života bydlíme v Ďáblicích v našem rodinném domku.
Veřejného dění v obci se trvale zúčastňujeme. 40 let jsme žili společně
s naší milovanou babičkou Annou Sigmundovou, na jejíž dobrotu a lásku
trvale s našimi dětmi i sousedy vzpomínáme. Oba jsme byli až do našeho
odchodu do důchodu zaměstnáni. Spolu s babičkou jsme vychovali dvě
dcery. Obě vychodily školku i základní školu v Ďáblicích a nyní vedou
úspěšný a spořádaný život.

Milada a Jan Sigmundovi, diamantoví manželé

Žehnání soch v Ďáblicích
V neděli 17. září 2017 se u nás v Ďáblicích za hezkého počasí uskutečnilo
žehnání soch a jejich následné umístění nad průčelím kaple Nejsvětější

Trojice a sv. Václava. Jednalo se celkem o tři sochy, a to sochu sv. Vác-
lava a dvě sochy andělů. Nejedná se však o původní sochy z druhé
poloviny 18. století, ale o jejich velmi zdařilé kopie, které zhotovil ak.
sochař Mgr. Martin Široký a jeho žena ak. soch. Mgr. Vanda Široká. Ty
původní můžeme vidět v klášteře Rytířského řádu Křižovníků s červe-
nou hvězdou na Starém Městě. Sochy byly nejdříve vystaveny před
kaplí, aby si je všichni mohli prohlédnout, popř. se s nimi vyfotit. Poté
následovalo požehnání od velmistra Rytířského řádu Křižovníků s čer-
venou hvězdou P. PharmDr. Mgr. Josefa Šedivého O.Cr. Ten potom
předal slovo panu sochaři, který řekl několik zajímavostí o tvorbě

soch. Dozvěděli jsme se třeba, že jedna socha váží okolo 1200 kg a jejich
zhotovení trvalo celkem 3 roky. Potom měl proslov pan starosta Ing. Miloš
Růžička, který velmi poděkoval právě oběma sochařům za zhotovení
celého díla. Dále následoval příjezd jeřábu, který během docela krátké
doby umístil všechny sochy v pořádku na určené místo. Na celý průběh
akce se přišlo podívat docela dost lidí a myslím, že to bylo pro všechny
zajímavé.

Jolana Tomancová (11 let), foto Pavel Šindelář
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Podzimní výlet na Hlubokou 
V sobotu 23. září se uskutečnil již tradiční podzimní výlet ďáblických
seniorů, tentokrát na jeden z nejznámějších a nejkrásnějších českých
zámků, zámek Hluboká nad Vltavou.
Už v 6 hodin ráno jsme odjížděli od Battistovy restaurace. Po příjezdu do
města Hluboká nad Vltavou jsme se přepravili turistickým vláčkem
k zámku, který se nachází
v nádherném anglickém
parku se sochařskou výzdo-
bou na návrší nad městem.
Zámek stojí na místě raně
gotické tvrze ze 13. století.
V minulosti byl několikrát
přestavován. Poslední pře-
stavba se uskutečnila v 19.
století. V té době zámek
získal podobu tudorovské
gotiky (vzorem byl anglický královský zámek Windsor). K zámku patří také
zámecká jízdárna, ve které nyní sídlí Alšova jihočeská galerie. Interiéry
zámku jsou bohatě zdobeny dřevořezbami. Stěny i stropy jsou obloženy
ušlechtilými dřevinami. Některé místnosti jsou zdobeny obrazy evropských
mistrů 16. – 18. století, nádhernými lustry, vitrážemi a delfskou kerami-
kou. Týká se to především ložnice a šatny kněžny Eleonory a čítárny. 
Portréty na stěnách znázorňují nejvýznamnější členy bavorské větve rodu
Schwarzenberků. Největší místností zámku je sál knihovny s kazetovým
stropem. Zajímavá je také zbrojnice zámku. Prohlédli jsme si i další repre-
zentační místnosti zámku – ranní salon, kuřácký salon, malou a velkou
jídelnu. Prohlídka se nám všem líbila.
Ze zámku jsme se přesunuli do nedaleké restaurace Eleonora na oběd.
Jedná se o stylovou restauraci vytesanou do skály. Kromě neobvyklého
prostředí nás příjemně překvapila kvalitní a chutnou stravou. 
Odpoledne jsme strávili prohlídkou loveckého zámku Ohrada a návštěvou
přilehlé zoologické zahrady. V zámku Ohrada jsme si prohlédli Muzeum
lesnictví, myslivosti a rybářství. Jde o nejstarší muzeum tohoto druhu na
světě. V muzeu se nachází mnoho vycpaných zvířat, zbraní a loveckých
trofejí. Nejcennější je zřejmě jelení trofej s parožím šestadvacetiparožáka
uloveného v roce 1730. Na zámek navazuje zoologická zahrada s cca
300 druhy zvířat. Zahrada sousedí z jedné strany s rybníkem, na kterém
jsou dřevěné lávky, sloužící k pozorování vodního ptactva. Zahrada je
hodnocena jako nejkrásnější ZOO v jižních Čechách.
Zpět do Ďáblic jsme se vrátili v 19 hodin. Všichni účastníci byli s výletem
spokojeni a již nyní se těší na příští akci. Za přípravu a realizaci tohoto
krásného zážitku patří velký dík manželům Kohoutovým a dalším členkám
sociální komise. Jan Jandík, foto Blanka Šťastná

Setkání s přáteli, sousedy 
i pohádkovým princem
V sobotu 30. září 2017 jsme v Komunitním centru Vlna slavili Den
seniorů. Tento mezinárodní svátek vznikl na půdě OSN a slaví se od roku
1990. U nás v Ďáblicích jsme se letos do jeho oslav zapojili vůbec poprvé.
Tento svátek je především oslavou životní moudrosti, zkušenosti i lidské
sounáležitosti. 
Po úvodním slovu paní Barbary Tranové ze sociální komise MČ jsme spolu
s koordinátorkou dobrovolníků Markétou Dlouhou představily nabídku
aktivit a služeb pro seniory, které jsou díky finanční podpoře Magistrátu
hlavního města Prahy a Evropské unie poskytovány našim seniorům
v komunitním centru bezplatně. Poté se slova ujal pan Miloslav Mrština,
předseda Krajské organizace Svazu důchodců ČR, který přítomné sezná-
mil s činností pražské základny svazu a představil i některé další připravo-
vané služby pro seniory. 
Po krátké přestávce spojené s občerstvením jsme již netrpělivě očekávali
příchod našeho hudebního hosta. Herec a zpěvák Josef Zíma si získal
publikum od první chvíle, kdy se objevil na našem komorním jevišti.
Všechny přítomné přenesl na chvíli zpět v čase a podělil se s publikem
o písně lidové, staropražské, ale i známé melodie z filmů a pohádek. 

Se všemi, kteří se akce zúčastnili, se asi shodneme, že pan Zíma je
zkrátka zpěvák s velkým Z plný životního elánu a se smyslem pro humor,
který je, jak známo, kořením života.
První ďáblická oslava Dne seniorů, která se uskutečnila za finančního při-
spění městské části Praha Ďáblice a také díky iniciativě paní Jany Ouřed-
níčkové i dalších dobrovolníků, kteří pomohli s přípravami, se, myslím,
velmi vydařila, a nezbývá než si užívat následující dny plnými doušky
a těšit se na další společná sekání napříč rokem i generacemi.

Za KC Vlna Michaela Ničová

„Legenda“ v Ďáblicích
Sobota 30. září se oblékla do zlatého slunečního kabátu jako předzvěst
odpolední oslavy Mezinárodního dne seniorů. V půl páté se před komu-
nitním centrem Vlna začali scházet první oslavenci, zatímco ve vnitřních
prostorách vrcholily přípravy na hostinu. U vchodu byly připravené uvítací
drinky a brzy se zaplnila všechna místa v kavárně. Po úvodním proslovu
paní Barbary Tranové se slova ujal host z nejpovolanějších, pan Miloslav
Mrština, předseda pražských důchodců. Ani on nepřišel na oslavu s prázd-
nou a obdaroval nás pětilitrovým demižonem dobrého červeného vína.
A protože k oslavám patří také dobré jídlo, mohli jsme posléze přejít
k rautovému stolu, kde na všechny čekalo bohaté pohoštění. Důkazem,
že všem chutnalo, byly téměř prázdné podnosy na konci celé akce. Ale
pak už jsme všichni netrpělivě čekali na příchod legendy české dechovky.
Krátce po šesté vstoupil do sálu všemi očekávaný Josef Zíma. Nejprve nás
rozehřál historkami ze své dlouholeté pěvecké kariéry a posléze zazněly
první písně. Brzy jsme se nesměle přidávali a u poslední písně Už kama-
rádi pomalu stárnem jsme zpívali všichni. Na závěr koncertu jsme panu
Zímovi předali za krásné vystoupení kytici růží a jako ve správné české
pohádce: skončilo to polibkem od prince.
Pokud byste čekali, že v tuto chvíli všichni odešli domů, zmýlili byste se.
Mnozí z nás se sesedli a ve skupinkách jsme si ještě dlouhou chvíli 
povídali.

A na závěr několik poděkování: sociální komisi za finanční zajištění celé
akce, zastupiteli MČ Norbertu Rybářovi za bezplatný zvukový doprovod
pana Zímy, starostovi Miloši Růžičkovi za účast na oslavě, firmě Piaf
House s.r.o. za výborný obří dort, Lucce Sandrové (Vlna) a Janě Kohoutové
(sociální komise) za báječné odpoledne, které jsem s nimi strávila při
kreativním zdobení chlebíčků, a všem ostatním nejmenovaným, kteří
jakýmkoliv způsobem pomohli zajistit tuto krásnou akci. A také všem
seniorům, kteří přišli mezi nás, byli jste skvělí.

Jana Ouředníčková, foto Pavel Veselý

Děkujeme členkám sociální komise MČ Ďáblice i vedení komunitního
centra Vlna za hezké uspořádání odpoledního posezení s bohatým
občerstvením k svátku Dne seniorů. K velké radosti nás všech byl mezi
nás přizván zpěvák Pepíček Zíma, se kterým jsme si zazpívaly písničky
našeho mládí.
Musíme do našich díků zahrnout i paní Janu Ouředníčkovou, která
vždy na úkor svého volna připraví nějaké dobroty. Tentokrát to byly
dortíčky, rolády a moravské koláčky, po kterých se jen zaprášilo.
Nesmíme opomenout ani ty, co pomáhali a přispěli dary.

Děkujeme, Berta Říčařová
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Info z fotbalového ddílu 
Ještě ohlédnutí za létem
V létě jsme ve sportovním areálu SK Ďáblice poskytli
v rámci kempů sportovní vyžití pro více než 200 dětí, a to všech věkových
kategorií! Toto číslo je doopravdy vysoké a svědčí o tom, že náš oddíl pra-
cuje intenzivně i o prázdninách. Velice povedený byl letošní příměstský
kemp Veselé míče, který organizuje Jan Němec, a také fotbalový kemp
Individuální fotbalové školy Lukáše Horvátha.

Sportovní výsledky
Jsem potěšen, že všechny mládežnické oddíly, které postoupily, a to do
nejvyšších soutěží v Praze, si vedou v nové sezóně velmi dobře. Starší
dorost – střed tabulky, Mladší dorost – druhé místo, Starší žáci – tento
tým to bude mít pravděpodobně nejtěžší, ale již má na svém kontě jednu
výhru a jednu remízu, a Mladší žáci – jsou zatím na prvním místě tabulky,
velké překvapení! Co se týká týmu Muži A, tak zde jsme pod očekáváním. 

Fotbalová školička
Od září začala nová fotbalová školička, stěžejním ročníkem jsou děti
narozené v roce 2012, případně 2013. Tréninky probíhají v pondělí 
od 17 hodin na hřišti SK Ďáblice, více informací na www.skdablice.eu,
tým: Fotbalová školička. Jsem potěšen, že se k nám hlásí velké procento
dětí na základě pozitivních referencí od rodičů, jejichž děti v minulých
letech ďáblickou školičkou prošly, a to je pro nás ta nejlepší vizitka.

Doplnění týmu ročník 2009
I když v týmu přípravek ročník 2008 a 2010 jsme na maximu dětí, kolem
třiceti v každém týmu, tak tým ročník 2009 má dětí relativně málo, a tak
hledáme sportovně zaměřené kluky. V případě zájmu najdete kontakt na
webu www.skdablice.eu, tým: U – 9 Mladší přípravka roč. 2009.

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

Na ďáblickém hřišti odstartovala „Liga gentlemanů 40+“
Pražský fotbalový svaz od letošního ročníku zařadil mezi oficiální soutěže
také tzv. Ligu gentlemanů 40+, což je fotbalová soutěž pro hráče, kteří
dovršili věk 40 let. Na ďáblickém hřišti se pod vedením trenéra Jirky Čer-
ného dal dohromady tým, který se do této soutěže přihlásil. 
Hraje se v 7 hráčích na půlku hřiště, hrací doba je 2 x 30 minut a pravidla
jsou přiměřeně upravena. V rámci Prahy se přihlásilo celkem 11 týmů,
které byly rozděleny do tří skupin, SK Ďáblice jsou ve skupině s TJ Březi-
něves, ČAFC Praha a FC Miškovice. Hraje se čtyřkolově: dvě kola na pod-
zim, dvě na jaře. Nyní jsme v polovině podzimu a na kontě máme už dvě
vítězství (ale taky dvě prohry). Výkony hráčů jsou jak z vrcholového
sportu, o góly není nouze. Když jsme hráli s TJ Březiněves (vyhráli jsme
9:3), bylo na hřišti bezmála 50 diváků.
Hrací dny na našem hřišti jsou pro tuto soutěž ve středu – výkop je ve 
20 hodin. Rozpis utkání najdete na našich webových stránkách
www.skdablice.eu. I když je základna týmu velice dobrá, nebráníme se
příchodu dalších hráčů, takže pokud hrajete fotbal a máte zájem se občas
hezky proběhnout, přijďte mezi nás. Jediná podmínka je věk 40 let – 
fotbalovou registraci vyřídíme během chvilky.

Za SK Ďáblice Aleš Sládek, sekretář klubu

Sokolovna v říjnu
Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy ve věku
od 8 do 13 let (individuálně i starší). Tréninky
přípravky jsou ve čtvrtek od 15 do 16 hodin,
ostatní tréninky v pondělí od 15.30 do 17, ve
středu a čtvrtek od 16 do 17.30 hodin. Tréninky
vede trenér licence C. 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 15. až 21. hodinou. Zorganizo-
vána dlouhodobá soutěž jednotlivců v rámci
oddílu a jednorázové turnaje dvouher a čtyřher.
Registrovaný oddíl přijímá nové hráče výkon-
nosti okresní a krajské úrovně – muže i ženy.
Sobota 21. 10. 2017 od 9 hodin Velká cena
Ďáblic – turnaj ve stolním tenisu pro děti
a mládež okresní a rekreační úrovně. Podrob-
nosti najdete na www.pinecvpraze.cz.
Hraje se o medaile, diplomy a věcné ceny.
Sobota 4. 11. 2017 od 19 hodin Podzimní

diskotéka napříč generacemi – hudba 
80. a 90. let k tanci a poslechu.
Pátek 17. 11. 2017 od 9 hodin Šach-Ping –
turnaj ve stolním tenisu a šachu pro veřejnost
(dvojboj) – v prosinci 2017.
Připravujeme: Top Šlágr TV – ve středu 
8. 11. 2017 od 18.30 hod. – večer plný vese-
lých písniček. Střelby ze vzduchovky pro děti 
(v prosinci 2017). Ples stolních tenistů – 
2. ročník – 17. 3. 2018.
Pronajímáme sál 300 m2 s pódiem 50 m2

na kulturní akce a oslavy.
Centrum stolního tenisu Ďáblice je otevřeno
i pro veřejnost – možnost hodinového pro-
nájmu stolu přes on line 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.centrumstol -
nihotenisu.cz, www.mladez.ttcpraha.cz,
www.ttcpraha.cz)
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Ďáblický uličník –
13. část

Myslivecká
Ulice nese jméno podle jednoho z povolání,
jejichž názvy byly v roce 1971 použity při tehdy
prováděném přejmenování duplicitních názvů,
aby připomněly původní venkovský a zeměděl-
sko-chovatelský ráz místa (viz Ptáčnická, Sadař-
ská, Skalnická, Statková, Včelařská). Před
připojením Ďáblic k Praze se ulice nazývala Štít-
ného podle Tomáše ze Štítného (1331-1401),
laického teologa, filosofa a českého spisovatele
označovaného za nejstaršího klasika české
prózy. Psal o náboženské tematice poprvé
česky, našel české výrazy pro filozofické a teolo-
gické pojmy i způsob, jak převádět složité latin-
ské větné konstrukce a plně přitom zachovat
srozumitelnost a názornost textu. Ulice vznikla
na severovýchodním okraji pole parc. č. 407
(podle pozemkového katastru), který patřil
původně Rytířskému řádu Křižovníků s červenou
hvězdou. Pozemek byl ve 20. letech minulého
století podle zákona o stavebním ruchu Státním
pozemkovým úřadem v Praze rozparcelován na
stavební parcely a ty přidělovány za výhodnou
cenu na stavby malých rodinných domků s pod-
mínkou stavby do 3 let. Tak vznikla mezi dneš-
ními ulicemi Myslivecká, Květnová,
Poděbradova a Šenovská čtvrť, které se říkalo
Parcely nebo Na Parcelách. Pozemky kupovali
hlavně zaměstnanci rozvíjejících se průmyslo-
vých závodů v Karlíně, Libni, Kbelech a Letňa-
nech, rolníci a pražští úředníci.
Ačkoliv ve 30. a 40. letech minulého století
působilo v Ďáblicích přes 20 spolků a sdružení,
myslivecký mezi nimi nebyl. Až v roce 1951 zde
byla založena Lidová myslivecká společnost
a v r. 1963 ustanoveno Myslivecké sdružení
Ďáblice. Zákonem o myslivosti č. 23/1962 bylo
právo myslivosti odloučeno od vlastnictví
pozemku, stalo se doménou státních lesů, stát-
ních statků a JZD a ty jej poskytovaly za úplatu
mysliveckým sdružením. Myslivecké sdružení
Ďáblice mělo v té době honitbu 1358 ha, její

hranice sahaly od křižovatky Ďáblická a Koste-
lecká směrem k Ďáblickému hřbitovu, podél
východního a severního okraje Ďáblického háje
do Chaber, podél silnic do Zdib, Hovorčovic,
Čakovic a Ďáblic. Později se součástí honitby
stal i Ďáblický háj. Přejmenování ulice na Mysli-
veckou bylo dáno i tím, že po ní, a dále po Stat-
kové, myslivci často procházeli směrem do polí
na Zdiby a od r. 1977 i do své klubovny, kterou
si upravili v malém oploceném lesíku v polích
Na Skřivánčí. Mívali tam voliéru pro chov
bažantů, konávaly se tam zkoušky loveckých
psů i myslivecké zábavy po podzimních honech.
Ještě v červnu r. 2006 se zde pořádal „Mysli-
vecký dětský den“. Spolek Myslivecké sdružení
Praha 8 – Ďáblice již nemá takovou úlohu
a publicitu jako kdysi, přesto má obecně mysli-
vost i v dnešní době pro společnost svou
významnou úlohu při tvorbě a formování kra-
jiny, zlepšování sociálních kontaktů a vytváření
spolkového života. V roce 2011 byl Seznam
nemateriálních statků tradiční a lidové kultury
České republiky rozšířen o Myslivost – plánovitě
trvale udržitelné obhospodařování zvěře a jejího
prostředí jako přirozená součást života na 
venkově.

Na Blatech
Podle Pražského uličníku „Název ulice, zřejmě
přebírající starší pomístní jméno, vyjadřuje sku-
tečný stav okolního bažinatého terénu. Pro
zavedení názvu v r. 1971 viz ulice Červený
mlýn.“ Převor Manner o této části Ďáblic 
„k Čakovicům“ píše: „Mlýn zove Červeným.
Rybník nad ním s velkým chobotem (chobot =
zadní kout neboli cíp), struhami, při kterýchž
struhách v lukách dříví vrbového, jívového, pro
pohodlí pivovarské vobručů a pletivám k vohra-
dám s potřebu se vynachází.“ Stejně vypadala
oblast Červeného mlýna i v roce 1841, jak je
patrné z mapy stabilního katastru. Změna
nastala až po spuštění čakovického cukrovaru
v r. 1850, kdy se na ďáblických polích začala
pěstovat cukrová řepa. Po prodeji Červeného
mlýna cukrovaru (kvůli vodnímu právu) a jeho
přestavbě na byty zaměstnanců v r. 1911 bylo
přeloženo koryto Mratínského potoka, louky

zdrenážovány a přeměněny na pole. Pozemky
podél potoka pronajali křižovníci zahrádkářům,
při pozemkové reformě je pak v r. 1927-1933
odprodali i jako stavební parcely na stavby
domů. Domy č. p. 241-243, 245-250, 324, 331,
334 a 412 byly zapsány do pozemkových knih
kolem roku 1934 a začal boj jejich obyvatel
o důstojný přístup k domům. V archivu okres-
ního úřadu Praha-venkov se dochovaly stížnosti
Ondřeje Zikmunda-zahradníka a dalších, že
„nájemce dvora u cesty k Červenému mlýnku
složil (tak jako loni) krecht řepných řízků. 
Podmáčením cesty těmito řízky a jejich sváže-
ním do krechtů zničil cestu tak, že je neschůdná
a nesjízdná. Tím je přístup podepsaným zájem-
cům k jejich obydlí krajně znesnadňován, rov-
něž tak cesta do školy jich dětem, rovněž tak
případná lékařská pomoc.“ Obec reagovala
tvrzením, že „se jedná o cestu polní. A v polích
pak je několik zahradnických domků, ku kterým
jest přístup po soukromé odbočce této polní
cesty.“
Název Na Blatech nebo Blata se nikde v ďáblic-
kých gruntovních knihách nevyskytuje, v urbá-
řích se objevuje pojem panská, resp. Ďáblická
louka. V pozvánce na zastupitelstvo z r. 1936 je
u zastupitele Karla Vacka (č. p. 331) napsána
adresa „Na lukách“ a v hlášení okresnímu
úřadu z r. 1941 o založení spolku baráčníků je
u manželů Petlanových uvedena adresa „Ďáb-
lice Luka 246“. Oficiální název dostala ulice až
26. srpna 1971, kdy usnesením rady MNV byly
přejmenovány ďáblické ulice (původní název si
zachovaly jen ulice Poděbradova, U Hájovny, Na
Štamberku, Na Terase a Legionářů) a současně
byly schváleny názvy ulic v části obce k Čakovi-
cím – „levá ulice Řepná, druhá levá ulice Čer-
vený mlýn, zadní levá ulice Na blatech, pravá
ulice Na pramenech“. Cukrová řepa se pěsto-
vala na polích u Čakovic do r. 1990, kdy čako-
vický cukrovar ukončil svou činnost. Ještě
v r. 2015 opravil někdo na ceduli název ulice 
na „Na Blátech“. Až koncem r. 2016 byla ulice
vydlážděna.

Jana Rexová

Celý článek i s odkazy najdete na 
http://dablice.cz/dablicky-ulicnik
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Kalendář akcí
17. října od 18 hodin – Historie vývoje počítačů – KC Vlna

19. října od 18 hodin – Zelené potraviny (přednáška) – KC Vlna

120. října od 20 hodin – Music Wave – Ups and Downs 
(folkrockový večer) – KC Vlna

21. října od 12 do 19 hodin – Masáže ve Vlně (objednejte si vaši
sportovní nebo reflexní masáž na 30 nebo 60 minut!) – KC Vlna

22. října od 14.30 hodin – Drakiáda – louka pod zastávkou 
Květnová

23. října od 17 hodin – Právní poradenství na téma nemovitosti
– KC Vlna

24. října od 18 hodin – Život a práce na míru (I. seberozvojový
seminář) – KC Vlna

25. října od 17 hodin – Duševní hygiena pro seniory – KC Vlna

28. října od 10 hodin – Ženský kruh (Prožitkový seminář 
na téma „Jsem žena a jsem jí ráda“) – KC Vlna

30. října od 17 hodin – Právní poradenství na téma rodinné
právo – KC Vlna

31. října od 18 hodin – Island – ostrov ledu a ohně 
(cestovatelská přednáška Pavla Dobrovského) – KC Vlna

1. listopadu od 19 hodin – Mše svatá za zemřelé –
Kaple Nejsvětější trojice a sv. Václava

2. listopadu od 19 hodin – PubQuiz – KC Vlna

3. listopadu od 19 hodin – Večer s Rock�n�rollem s Elvisem – 
KC Vlna

4. listopadu od 15 hodin – Halloweenské odpoledne – KC Vlna

9. listopadu od 19 hodin – Jan Vodňanský a Bytová Jádra – 
KC Vlna

11. listopadu od 17 hodin – Svatomartinský lampionový průvod
– sraz před KC Vlna

14. listopadu od 20 hodin – Music Wave – Španělský večer
v rámci festivalu Den flamenca – KC Vlna

22. listopadu od 18 hodin – Mléko: fakta, čísla a pověry
(dokumentární film s následnou diskusí) – KC Vlna

DOVOLENÁ v ordinaci praktické lékařky pro dospělé MUDr. Kateřiny
Auzké od 13. listopadu do 1. prosince 2017. Zástup: 13. – 16. 11.
MUDr. Zuzana Jedličková, Rajmonova 1199/4, tel.: 283 880 635, 20. 11.
– 1. 12. MUDr. Hana Culková, Oderská 333, Praha 9, tel.: 283 931 499.

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

Program na říjen–listopad 2017
Otevírací doba
Říjen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 20–22, čtvrtek 13.30–
15.30, 20–22, neděle 14–16 hodin. Pátek 6. 10. 20–22 Noc vědců.
Čtvrtek 26. 10. podzimní prázdniny 10–12, 13:30–15:30, 20–22 hodin.
Listopad: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21, čtvrtek 13.30–
15.30, 19–21, neděle 14–16 hodin. Pátek 6. 10. 20–22 Noc vědců.
Čtvrtek 26. 10. podzimní prázdniny 10–12, 13:30–15:30, 20–22 hodin.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hodin:
9. 10. Milan Halousek: Sputnikem začala kosmická éra lidstva.
16. 10. Ing. Karel Dohnal: Benátská Laguna a jezero Garda
v oblasti Veneto.
13. 11. Mgr. Jiřina Pokorná: Korsika.
20. 11. Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.: Antigravitace.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin:
2., 23. a 30. 10. Sluneční soustava.
6. a 27. 11. Země, náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Říjen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20–22, 
neděle 14–16 hodin. Pondělí 2., 23. a 30. 10. 20–21 za jasného počasí!
Pátek 6. 10. 20–22 hodin Noc vědců. Přístupné bez objednání. 
Listopad: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19–21, 
neděle 14–16 hodin. Pondělí 6. a 27. 11. 20–21 hodin za jasného
počasí! Přístupné bez objednání.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
Čtvrtek 26. 10. otevírací doba 10–12, 13.30–15.30, 20–22 hodin.
10.15 – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka 3+),
14.15 – Slunce a stíny (12+). Za jasného počasí (dopoledne i odpo-
ledne) doplněno pozorováním Slunce příp. Venuše.

POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 15. 10. v 10.15 – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Neděle 12. 11. 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.

Po
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Hnací síla Vašeho podnikání

 Renault doporučuje renault.cz

+
FINANCOVÁNÍ 103 % 

Přeplacení pouze 3 % 

Sada zimních pneumatik ZDARMA
Akční nabídka 4ks zimních pneumatik o rozměrech odpovídajících danému modelu platí při využití fi nancování Renault Finance od 1. 10. 2017 do 30. 11. 2017 a je určená pouze pro podnikatele a fi rmy. Vztahuje se na model Kangoo, Trafi c a Master. Financování je poskytované 
společností RCI Financial Services, s. r. o. Přeplacení 3 % platí při kombinaci 35% akontace a délce splácení 36 měsíců. Kangoo Express: spotřeba 4,3–6,1 (l/100 km), emise CO2 112–140 (g/km); Trafi c: spotřeba 5,9–6,9 (l/100 km), emise CO2 155–174 (g/km); Master: spotřeba 
6,8–9,5 (l/100 km), emise CO2 177–227 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Široká nabídka přestaveb a možnost značkového fi nancování

      
         

UŽITKOVÉ VOZY Renault Pro+

Řešení šitá na míru

      

Pronajmeme nebytový prostor (12 m3) 
s odděleným vchodem v centru Ďáblic. 
Cena dohodou. Kontakt tel. 608 43 44 42

Doručování Ďáblického zpravodaje
Vážení občané. 
V případě, že vám nebude doručen Ďáblický zpravodaj, 
kontaktujte, prosím, sekretariát Úřadu MČ Praha-Ďáblice 
mailem – marketa.kohlerova@dablice.cz, telefonicky – 
Markéta Köhlerová, tel.: 283 910 724, nebo vyplňte přiložený
formulář a vhoďte jej do schránky na Úřad MČ Praha-Ďáblice.

jméno: .................................................................................

ulice: ....................................................................................

č.p.: .....................................................................................

kontakt: ...............................................................................
(tel. číslo nebo mailová adresa) 

Ďáblický zpravodaj jsem nedostal/a n poprvé  n opakovaně

Správnou odpověď zaškrtněte.

!
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

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

PEČOVAT
  JE NORMÁLNÍ

Zimní servisní prohlídka
   za 299 Kč včetně zátěžového
           testu autobaterie.

Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu

Připravili jsme pro vás zimní servisní prohlídku vašeho vozu. Provedeme test autobaterie, diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek a mnoho dalšího. Samozřejmostí je výhodná nabídka zimních kompletních kol 
a možnost přezutí nebo uskladnění kol za skvělé ceny.

Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme 1 l zimního koncentrátu 
do ostřikovačů. Sháníte-li zimní příslušenství nebo novou autobaterii, bude se vám hodit až 15% sleva.
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