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Zprávy z radnice

Vážené dámy,
pánové, milí sousedé,
komunálními volbami 5. a 6. 10. 2018
se završilo další volební období samosprávy naší městské části Praha-Ďáblice.
Již několikrát jsem v poslední době
děkoval také všem aktivním spoluobčanům, kteří se zapojili do veřejného
života a přispěli ke zlepšení prostředí
a života v naší obci.
Stejně tak bych chtěl poděkovat všem,
kteří projevili zájem o současnost
a budoucnost Ďáblic a zúčastnili se
voleb do zastupitelstva městské části i hlavního města.
Pokud mohu soudit podle volební účasti, tak právě my v Ďáblicích
patříme v rámci Prahy k těm nejaktivnějším: zatímco průměrná účast
byla v Praze celkově 46,44 %, tak v Ďáblicích přišlo do našich nových
prostor volit celkem 54,71% voličů. Děkuji.
Vám všem, čtenářům Ďáblického zpravodaje, přeji do dalších dní vše
dobré a těším se na další setkávání, ať již prostřednictvím stránek
našeho Zpravodaje nebo osobní.

S úctou Miloš Růžička

Volby 2018
Ve dnech 5. a 6. října se konaly volby do zastupitelstev obcí a části
Senátu. Volební místnosti byly umístěny do prostor nového Obecního
domu.
V Ďáblicích zvítězilo se ziskem deseti mandátů (zastupitelů) hnutí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Tři mandáty získalo sdružení nezávislých
kandidátů Volba2010, sdružení OOOD – Ďáblice získalo mandáty dva.
Volební účast byla následující: v ČR 47,34%, v Praze 46,44%,
v Ďáblicích 54,71% voličů.
Volby do magistrátu hl. m. Prahy vyhrála ODS (14 mandátů). Po 13 mandátech získaly Česká pirátská strana, PRAHA SOBĚ a Koalice STAN,

TOP 09. ANO 2011 získalo 12 mandátů. Mezi šedesáti pěti nově
zvolenými pražskými zastupiteli je opět i náš starosta Ing. Miloš Růžička.
Do druhého kola volby senátora za Prahu 8 postoupili Ing. Lukáš
Wagenknecht (Piráti) a prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. (TOP+STAN).
V závěrečné tabulce pro zajímavost uvádíme, jak do Senátu volili
ďábličtí občané.
Zpracovala Hana Macháňová, foto Pavel Veselý

Volby do ZMČ 2018 v MČ Praha-Ďáblice
o. 27001 o. 27002
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celkem

hlasů
1894
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3
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Volby zastupitelů
do magistrátu hl. m. Prahy
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%
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%
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Po menším zdržení byl dokončen i autobusový přístřešek na zastávce
Květnová s motivy lučního kvítí od architekta Jana Waldhausera. Stále nás
trápí nedořešené přístřešky na zastávkách K Letňanům ve směru na Ládví
a Na Pramenech ve směru do Ďáblic. Zejména zastávku K Letňanům
využívá hodně cestujících a je ostuda, že se dodnes nemají kam schovat
před deštěm. Navíc se jedná o nejbližší zastávku k novému multifunkčnímu domu s radnicí. Vybudovat i na této zastávce přístřešek vnímám
jako prioritu. Ve správě zastávek MHD po Praze bohužel nepanuje jednotnost v jejich
správcích/vlastnících,
kterých je mnoho.
Doufám, že nové
vedení hl. m. Prahy
bude natolik osvícené,
že do správy veřejných
prostranství vnese systém a jednotnost.
V tomto roce jsem se
intenzivně věnoval
tomu, aby byly všechny
potřebné přístřešky
postaveny koordinovaně najednou. Nyní se
ukázalo, že jako MČ
jsme v realizaci efektivnější (a rychlejší) než
jiné subjekty. Proto stojí
přístřešky na zastávkách ve správě MČ jako
první. Zastávka K Letňanům ve směru na
Ládví je ve správě Technické správy komunikací (TSK) řízené přímo
Magistrátem hl. m.
Prahy. Ač s TSK bylo
domluveno vybudování
přístřešku v říjnu 2018,
dle posledních informací posunuli termín
realizace na jaro 2019.
Tato zastávka není
financovaná z rozpočtu MČ, ale z rozpočtu hl. m. Prahy. Výhodou je
úspora našich finančních prostředků ve prospěch další veřejné vybavenosti, nevýhodou náš malý vliv na termín a podobu zastávky. V době
psaní tohoto textu není jisté, zda budu mít možnost ve své práci na radnici pokračovat. Pokud ano, dávám si osobní závazek dohlížet na realizační proces tak dlouho, dokud přístřešek nebude stát na svém místě.
Kdy MČ Čakovice zrealizuje přístřešek zastávky Na Pramenech ve směru
do Ďáblic, nám v tuto chvíli není známo, přestože úpravu těchto zastávek
iniciovalo právě vedení MČ Čakovice.
Chybí vám někde v Ďáblicích zastávkový přístřešek, o kterém se nyní
nejedná? Napište nám na posta@dablice.cz
Martin Tumpach

Pískování nové zastávky Ďáblická není napodobením ďáblových kruhů,
jak by se mohlo na první pohled zdát. (Rovněž tak jako název Ďáblice
není odvozen od ďábla, ale od pravděpodobně prvního staroslovanského
usedlíka.) Kruhy jsou totiž vyobrazením tří bronzových náramků nalezených v keltských hrobech, které byly objeveny při archeologických vykopávkách nedaleko zastávky. Tyto náramky patřily k nejoblíbenějším
a nejrozšířenějším šperkům, nošeným jak ženami, tak muži. Název
zastávky Květnová asociuje květnatou louku. Motiv lučního kvítí tak ladí
nejen s názvem zastávky, ale i s prostředím, ve kterém se zastávka
nachází.
Jan Waldhauser, autor motivů zastávek Ďáblice a Květnová

Dopravně bezpečnostní úprava
ulice U Parkánu
Po celém roce vyjednávání s magistrátními památkáři jsme získali kompletní vyjádření všech dotčených orgánů a posléze i územní souhlas na
vybudování dlážděného zvýšeného prahu, stání pro krátkodobé zastavení
K+R, přechodu, prodloužení chodníků a bezbariérový přístup ke kapli
v ulici U Parkánu. Při žádosti o stavební povolení si místně příslušný stavební úřad určil další, poměrně složité požadavky, se kterými se nyní
musíme vypořádat. Společně s projektanty, investorem a dotčenými vlastníky nemovitostí v těchto dnech na vypořádání pracujeme. Bohužel se
nám tím realizace této, z dopravního i bezpečnostního hlediska velmi
důležité, stavby posouvá na jaro roku 2019. Optimisticky věřím v úspěšné
a brzké dokončení. Držte nám palce a zároveň, prosím, dbejte zvýšené
opatrnosti při parkování v okolí školy, a především k sobě buďte ohleduplní. Jaké si to v Ďáblicích uděláme, takové to tady bude.
Martin Tumpach

Hluk v Ďáblicích
Poslední hluková studie (dostupná na našich webových stránkách) obsahuje stěžejní informace o šíření hluku v Ďáblicích a pouze zběžný návrh
protihlukových opatření. V současné době sestavujeme na základě aktualizovaných dat zadání pro návrh konkrétních protihlukových opatření
a oblast Blat nebude opomenuta (jak by se z poslední studie mohlo zdát).
Pro aktuální informace sledujte ďáblický web, sekce O Ďáblicích – Diskutovaná témata – Hluk v Ďáblicích
Martin Tumpach

O čem jednala rada městské části

Zprávy z radnice

Zastávkové přístřešky v Ďáblicích

107. jednání dne 27. 8. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s poskytnutím finančního příspěvku v roce 2018 na autodopravu pro
občany Ďáblic z rozpočtu sociální komise ve výši cca 10.000 Kč;
• s poskytnutím finančního příspěvku „dotované obědy pro ďáblické
seniory“ z rozpočtu sociální komise ve výši cca 15.000 Kč;
• s prominutím nájmu – zábor pro akci Zažít město jinak;
• s čerpáním rezervního fondu v roce 2018 v celkové výši do 55 000 Kč
na nákup nového vybavení školní jídelny (škrabky a ponorného mixéru)
nezbytného pro obnovu a rozvoj školní kuchyně dle specifikace přiložené
k žádosti ředitele ZŠ a MŠ;
• s odprodejem vozidla TATRA 148 CAS32, rok výroby 1975,
SPZ 8A5 08 75, za cenu 1000 Kč SDH Spomyšl;
• s uzavřením plné moci pro Ing. arch. Bendu k zastupování při vyřizování
všech záležitostí spojených s inženýringem a k úkonům vedoucích k získání průběžných informací o průběhu přípravy a realizace stavby „Čerpací
stanice odpadních vod Chřibská“ (plná moc je na dobu určitou, do doby
získání kolaudačního souhlasu);
• s vypsáním výběrového řízení na akci: „Ulice Ďáblická – přechod
pro chodce“.
Rada MČ po projednání schválila:
• konečný rozsah opravy a instalace herního prvku Hestia v ceně
do 250 000 Kč;
• podání žádosti na umístění bankomatu v objektu nového Obecního
domu Ďáblice.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• informaci o rezignaci paní Mgr. Simony Dvořákové na funkci zástupce
zřizovatele ve Školské radě při ZŠ a MŠ ke dni 22. 8. 2018 z důvodu
nástupu do pracovního poměru na této škole ve funkci pedagoga.

108. jednání dne 17. 9. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s výběrem společnosti B+B s.r.o. jako dodavatele veřejné zakázky
„Stavební úpravy hasičské zbrojnice“;
• s konceptem návrhu stavebních úprav budovy č.p. 553/52 Květnová ul.
(budova původní radnice ÚMČ) pro dětský klub MAATA.
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Rada MČ po projednání schválila:
• odpisový plán pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ na rok 2018 s účinností od 1. 9. 2018, který se stává zdrojem investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ;
• finanční dary pro rok 2018: hudebnímu sdružení Ďáblík ve výši 20 000
Kč; Spolku Parkán ve výši 20 000 Kč; SK Ďáblice – oddělení tenisu ve výši
10 000 Kč.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• informaci starosty o vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů
v max. velikosti A3 do všech vývěsních skříněk;
• informaci FIO, že MČ Praha-Ďáblice získala rozsudkem Městského
soudu v Praze pozemek parc. č. 1553 – ovocný sad o výměře 3030 m2 na
konci ulice Na Znělci. (MČ zveřejnila záměr tento pozemek pronajmout
jako zahradu, a to zejména k rekreačním účelům, max. na dobu 3 let.
Stanovená cena za pronájem činí 20 Kč/m2/rok. Vzhledem k velikosti
pozemku by bylo možné cenu snížit nebo pronajmout více nájemcům.)

Zprávy z Ďáblic

Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ

28. veřejné zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Ďáblice 26. září 2018
Kontrola zápisu z ZMČ č. 27. Zápis byl bez připomínek schválen.
Volný mikrofon. Paní Ouředníčková položila otázky ohledně přehledu
činnosti a výstupů od sociální pracovnice a sociální komise. Pan Mrázek
vznesl dotaz ohledně možnosti nahlédnutí do architektonické studie
výstavby v ul. Květnová x Kučerové.
Záměr uzavření dohody – duplicita vlastnictví pozemků. Zastupitelé schválili souhlasné prohlášení mezi Ing. Holcem a MČ Praha-Ďáblice.
Aktualizace Pravidel bytové politiky MČ Praha-Ďáblice. Zastupitelstvo schválilo Pravidla bytové politiky MČ Praha-Ďáblice, která nahradí
pravidla z roku 2011.
Vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz skládky v roce
2019. Zastupitelé po projednání stanovili podmínky pro vyplácení příspěvku: týká se všech dětí, které dovrší v roce 2019 věku 0–18 let, mají
trvalý pobyt v MČ Praha-Ďáblice a jejichž zákonný zástupce má trvalý
pobyt na území MČ Praha-Ďáblice; výše vyplácené částky na jedno dítě
bude 2500 Kč.
Rozpočtové opatření č. 9/2018. Zastupitelstvo MČ po projednání
vzalo na vědomí Radou MČ schválené RO č. 9 k rozpočtu MČ na rok
2018.
Rozpočtové opatření č. 10/2018. Zastupitelstvo MČ po projednání
schválilo RO č. 10 k rozpočtu MČ na rok 2018.
Diskuze. Mgr. Bouzková položila otázku týkající se budoucího využití
budovy staré radnice.
Informace radních a zastupitelů: Pan starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za spolupráci, předal jim Zprávu o hospodaření
MČ Praha-Ďáblice za roky 2014–2018, přítomným ženám předal květiny.
Ředitel ZŠ Mgr. Buchal rovněž poděkoval všem zastupitelům za jejich
práci a zároveň je pozval na oslavu výročí školy. Poté vystoupili s poděkováním jednotliví zastupitelé. Pan Lonek současně požádal o dokončení
montáže audiovizuální techniky v sále Obecního domu Ďáblice.
Kompletní zápis se zvukovým záznamem najdete
na www.dablice.cz – Samospráva – Zápisy a usnesení ZMČ

Vážení spoluobčané,
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srdečně vás zvu na 1. (ustavující) veřejné zasedání zastupitelstva
naší městské části, které bude s největší pravděpodobností svoláno
na 31. října 2018 od 18 hodin v sále nového Obecního domu,
Osinalická 1104/13. Přesný termín bude vyvěšen na úřední desce
i ve všech ďáblických vývěskách. Na tomto zasedání budou nově
zvolení zastupitelé skládat slib, bude jmenována nová rada
městské části a výbory.
Miloš Růžička, starosta MČ
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Chtěla bych touto cestou poděkovat všem organizátorům i aktérům akce
„Zažít Ďáblice jinak“. Velmi oceňuji připravenost akce, díky tomuto i přátelské ovzduší. Děti měly mnoho možností, jak zmírnit svůj nadbytečný
temperament a jak zdokonalit svou fyzickou kondici. Časosběrný film byl
velkým přínosem, moje škoda, že „díky“ nevolnosti jednoho z vnoučat
jsme museli zhlédnutí předčasně ukončit. Velké poděkování patří všem
ochotným zúčastněným ve všech stáncích, ať už to bylo občerstvení
s chlebem se sádlem a preclíky nebo v koutku kroužku místních chovatelů
a přírodovědců, ale i představení místních ochotníků nebo ukázka bojových umění. Nesmím zapomenout ani na šikovná děvčata z Vlny.
K příjemné atmosféře přispívala i hra na flašinet a v neposlední řadě je
třeba ocenit i dobové kostýmy některých Ďábličáků. Díky těmto akcím
se setkáváme se známými, s kterými bychom rádi promluvili pár slov,
ale třeba díky zaneprázdněnosti se nevidíme.
Přeji všem, kteří budou využívat služby nové budovy místního úřadu,
lékařské ordinace i velkého sálu, aby byli spokojeni, a pokud jsem
zapomněla někoho vyjmenovat, omlouvám se.
Hezké "babí léto" všem!
Věra Hajšmanová, účastnice akce
Zažít město jinak se stalo už pravidelnou akcí v ďáblickém kalendáři.
Druhá zářijová sobota nás vyzývá k tomu užít si tak trochu jiný den, den
strávený spolu se svými kamarády, známými a sousedy. A to není málo.
V dnešní době to začíná vypadat tak, že nikoliv sůl, ale čas má cenu
zlata. Čas, kdy spolu mluvíme, smějeme se, stolujeme, nebo pozorujeme
detaily všedního dne. Nebo třeba čas, kdy vyrazíme v prvorepublikovém
kostýmu na tak trochu ztřeštěnou akci v našem sousedství, a čas, který
s veškerou vážností věnujeme studiu prvorepublikových receptů –
to proto, aby se naše vnoučata dozvěděla, „jak to tenkrát bylo“.
Vše spolu souvisí, do sebe zapadá a právě čas každého jednotlivce má
velký smysl.
Celou akci bychom určitě nezrealizovali bez finanční podpory. Za tu děkujeme společnosti Kolektory, a.s. i naší městské části. Ovšem velký dík patří
všem těm, kteří se do naší sousedské akce zapojili na straně organizátorů
i návštěvníků, protože kde není divák, není divadlo :)
Naše osobní a speciální poděkování patří všem za pultem Vlny, kteří se
v tento den s velkým nasazením starali o pitný i nutriční program hostů,
abychom my dvě mohly zajišťovat hladký průběh celého programu!

Zprávy z Ďáblic

Zažít město jinak 2018

Míša Ničová a Lucka Sandrová

15. září L. P. 2018 v Ďáblicích
Posílám jedno velké poděkování všem, kdo se podíleli na přípravě, vymýšleli, tvořili, organizovali a zdokumentovali to pěkné sobotní odpoledne.
Zažila jsem Ďáblice opravdu jinak. Fotografie na ďáblickém webu to jen
potvrzují.
Součástí odpoledního prožívání bylo slavnostní otevření nového Obecního
domu Ďáblice. Pro mne jeho otevření představuje něco víc, než jen skutečnost, že je dokončen a bude, jak již je patrné z jeho označení, sloužit
nám všem. Spojuje mě totiž s dobou, kdy to všechno na začátku 90. let
začalo, kdy jsme ještě v prvním polistopadovém zastupitelstvu s jediným
architektem, a to starostou Jiřím Veselým, plánovali, co bude na místě
právě likvidované továrny na výrobu panelů – Prefy. A snili jsme
o náměstí s radnicí – s věžičkou a hodinami, s fontánou, parkem a lavičkami, kde pak budeme jako důchodci posedávat, sledovat čilý ruch kolem
nás a potkávat sousedy. Náměstí se postupně utváří, radnici již máme,
hodiny budou brzy a na fontánu a park, jak věřím, určitě časem také
dojde řada, i na ty lavičky.
A když jsem u toho děkování, tak bych chtěla na konci své aktivní práce
ve vedení naší obce poděkovat všem, s nimiž jsem spolupracovala, i těm,
kdo mě podporovali a pomáhali v náročné práci. Ráda bych se nadále
věnovala prospěšné, ale hlavně radost a potěšení přinášející činnosti ve
prospěch svých sousedů, a tentokrát již bez starosti o všechny problémy
v obci.
Táňa Dohnalová, radní, v Ďáblicích 1. 10. 2018
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Babí léto na Vltavě
Druhou zářijovou sobotu byl krásný slunečný
den pozdního léta. Spolu s dalšími ďáblickými
spoluobčany zralého věku jsme se zúčastnili
dopolední plavby lodí jménem Natal po Vltavě.
Z přístaviště pod Právnickou fakultou jsme
vypluli proti proudu Vltavy přes vodní zdymadlo
po Podolskou vodárnu a potom po proudu až
za Štefánikův most a zpátky do přístaviště
u Právnické fakulty.
Strávili jsme báječné dopoledne s výhledy na
prosluněná nábřeží, náplavky, významné
památky a opravené domy na obou březích
Vltavy. Na lodi nás čekalo také překvapení,
které potěšilo chuťové smysly. Pro každého
účastníka tři zákusky a nápoj dle vlastního
výběru. Dopolední výlet se nám velmi líbil
a podle spokojených a usměvavých tváří bylo
zřejmé, že se líbil i dalším účastníkům.
Projížďku pro nás připravily členky sociální
komise, za což jim moc děkujeme.

Zdeňka a Jan Jandíkovi, foto Pavel Veselý

kách mazaly krajíce chleba se sádlem a škvarky,
sypaný cibulí a dozdobený kyselou okurkou.
Na více než dvou stech krajících postupně zmizelo 15 kg sádla a 5 kg škvarků. A podle reakcí
návštěvníků tato lidová pochoutka všem chutnala. Z více než sta preclíků a slaných sýrových
tyčinek nezbyl ani drobeček. Do posledního se
vyprodalo i 120 vařených vajec. Celkem jsme
utržily více než 800 ďáblických korun. Během
mnoha hodin, které jsme strávily za pulty
stánků, nás příjemně doprovázela z dálky znějící
swingová hudba, a tak jedinou vadou na kráse
bylo, že organizátoři programu pozapomněli na
to, že pro dobrovolníky, kteří se akce zúčastnili
již od 12 hodin, by bylo vhodné zajistit alespoň
vodu a malé občerstvení.
Schůzka v pátek 21. září byla pracovní. Společně jsme nakládali „utopence“, a tak jsme
přišli vybaveni noži a prkénky a pustili se do
krájení, loupání a kořenění. Výsledné výtvory by
určitě obstály i v republikové soutěži. Sklenice
proložené cibulí, krásně červenými kozími rohy
a voňavými buřtíky vypadaly opravdu lákavě
a nejtěžší asi bylo vydržet a obsah hned nesníst.

Září v klubu seniorů
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První zářijová schůzka proběhla v pátek
7. Všichni, kteří na ni přišli, měli radost, že se po
dlouhém, horkém létě zase vidí. Hlavním tématem však byla nadcházející sousedská slavnost
Zažít město jinak, která následovala další
sobotu 15. září. Již před létem jsme se připojili
k hlavním organizátorům slavnosti s nápadem
představit pouliční trh, ústřední místo prvorepublikových nákupů. Pro naši seniorskou skupinu
byly připraveny tři stánky: jeden s ovocem
a zeleninou, druhý se sádlem a preclíky a třetí
s výrobky kroužku Šikovné ruce. Ty vytvářely
některé členky klubu celé léto a díky tomu se
mnozí návštěvníci společně prožitého odpoledne mohli ozdobit květinami do vlasů i na
šaty. Ve stáncích se prodávalo za speciální
ďáblické koruny a stánky byly obležené od první
minuty slavnosti. Trhovkyně nabízely květák,
kapustu, křehké ředkvičky a okurky, svěží jarní
cibulku, mrkvičku, rajčata a kedlubny, zaprášilo
se i po bramborách a velmi zdravé červené
řepě. Maminky si pak mohly vybrat pro své
ratolesti nektarinky, pomeranče, jablíčka
a hrušky nebo slaďoučké zelené a modré
hroznové víno. Nejdéle však byl obležený stánek, kde tři dámy v krásných dobových zástěr-

Poslední zářijovou schůzku jsme si naplánovali
na den státního svátku, pátek 28. září. Věnovali
jsme ho oslavě Mezinárodního dne seniorů,
který připadá každoročně na 1. října.
A my jsme se rozhodli tento svátek oslavit společným obědem. Již v dopoledních hodinách se
sešel přípravný tým a v krátké době se podařilo
připravit slavnostní menu pro 30 strávníků.
Pozvání přijal sekretář ďáblického fotbalového
klubu Aleš Sládek, který pak potěšil hlavně
mužskou část oslavenců kronikou SK Ďáblice.
Nad letitými fotografiemi zavzpomínaly i dámy,
které zde našly své partnery a známé, zvěčněné
v juniorském věku. A pak přišla na řadu hudba,
tanec a zpěv. Paní Marta Myslivcová nám bravurně zahrála na harmoniku a my ji zpočátku
nesměle, po chvíli již z plných plic doprovodili

zpěvem známých lidových písniček.
Oslava Dne seniorů se nám zdařila a všichni
jsme odcházeli ve slavnostní náladě.

Jana Ouředníčková, Klub seniorů Ďáblice
Schůzky se konají v přízemí OD
Ke Kinu každý pátek.
V termínech 19. 10., 2. 11., 16. 11. a 30. 11.
od 14.00 hod. budeme tvořit pod vedením
Daniely Tůmové malé vánoční dárky, dušičkovou
výzdobu, v prosinci pak vánoční věnce.
Vybírá se drobný poplatek na materiál.
V termínech 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11.
a 7. 12. plánujeme tradiční setkání klubu
seniorů vždy od 15.00 hod.

Na Plzeň Vávro...
V sobotu 22. září 2018 sociální komise uspořádala zájezd pro ďáblické seniory do města
Plzeň. Organizátorkami výletu paní Janou
Kohoutovou a členkami sociální komise bylo
vše výborně připravené, i počasí nám přálo. Pan
řidič nás do Plzně – pivovaru dovezl bezchybně.
Po prohlídce jsme měli zajištěn oběd v hotelu
Republika a poté volno k návštěvě dalších zajímavostí města, dle vlastního výběru. Kostel
sv. Bartoloměje je v rekonstrukci, ale vyhlídková
věž se 199 schody byla přístupná a zdatnější
senioři si tuto možnost nenechali ujít. Dále byla
možná prohlídka radnice, zhlédnutí židovské
synagogy, muzeum loutek atd. Ve Smetanově
ulici se konal poslechově libý koncert dechové
norské kapely Gjallarhorn!
Poté jsme opět nasedli do autobusu a kolem
18. hod. po nezapomenutelných zážitcích byli
doma.
Moc děkuji organizátorkám za velmi příjemně
prožitý den a přeji jim úspěšné uspořádání dalších zájezdů.
Milada Sigmundová

MUDr. Kateřina AUZKÁ –
Praktická lékařka pro dospělé
MUDr. Romana BENEŠOVÁ –
Praktická lékařka pro děti a dorost
oznamují, že jejich ordinace sídlí
na nové adrese OSINALICKÁ
1104/13, Praha 8 (nový Obecní dům
Ďáblice přes ulici naproti lékárně)
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Městská část finančně
podporuje…
Příspěvek na obědy
Příspěvek v hodnotě 10 Kč na jeden oběd
mohou získat občané, kteří odebírají obědy
v jídelně naší základní školy, U Parkánu 17,
nebo prostřednictvím pečovatelské služby
Diakonie ČCE, Ke kinu 7, a jsou příjemci
starobního nebo invalidního důchodu.
Sociální příspěvek na autodopravu
Ďábličtí občané mohou požádat také o sociální

příspěvek na autodopravu k lékaři. Příspěvek
je určen občanům, jejichž zdravotní stav jim
neumožňuje použít MHD a zároveň se nacházejí v neuspokojivé sociální situaci. Městská
část hradí 50 % ceny jízdného do maximální
výše příspěvku 500 Kč na osobu v období
od 1. října do 15. prosince 2018.
Příspěvek na plavání
Zájemci z řad seniorů, kteří pravidelně navštěvují některý z okolních plaveckých bazénů,
mohou požádat o příspěvek na plavenku. MČ
hradí 50 % ceny uvedené na účtence do maximální výše 500 Kč na osobu za rok.

O všechny příspěvky lze požádat u sociální pracovnice Pavlíny Vermešové
v Komunitním centru Vlna, Osinalická 26,
Praha 8 – Ďáblice – tel. číslo:
728 601 657, která vám poskytne
všechny potřebné informace.
Podpůrný sociální program pro občany Ďáblic
připravila sociální komise MČ Praha-Ďáblice.
Od 1. října do 15. prosince 2018 bude probíhat
zkušební období. Poté bude vyhodnocen
a případně upraven.

Pavlína Vermešová, sociální pracovnice

Nemáte nárok na sanitku? Vaši příbuzní jsou časově vytíženi
a nemohou Vás odvézt?
Pak si zavolejte naši dopravní službu. Odvezeme Vás pohodlně,
bezpečně a levně do zdravotnických zařízení v Praze 8.
V pracovní dny 6.30–16 hodin. Po domluvě možno i jiný čas
a lokalita. Tuto službu nehradí žádná pojišťovna,
dopravné platíte hotově posádce vozu.

Zprávy z Ďáblic

Odvozy k lékaři, na rehabilitace
a do nemocnice Bulovka

Rezervaci plánovaného odvozu učiňte
s dostatečným předstihem.
Doprava je určena pro občany, kteří dojdou do vozu
sami nebo s pomocí.
Kontakt: tel. 601 374 889 Lumír Kotrč, případně napište
na e-mail: dopravapraha8@seznam.cz

Divadelní Ďáblice
Po mnoha letech chudých na kulturu si
v poslední době lze vybírat z nepřeberného
množství akcí: koncerty, přednášky, filmy…
Ti, kteří chtějí být rovnou aktivními účastníky
děje, mohou své umění předvést jako herci.
V tomto roce totiž v Ďáblicích začala zkoušet
rovnou dvě ochotnická divadla.
Ďábličtí ochotníci mají své první veřejné představení již za sebou, Komunitní divadlo Vlna
plánuje premiéru na 24. listopad.

Až si konečně přečtu onen scénář a zjistím,
kolik je tam herců, uvidíme, zda bude potřeba
nabrat někoho nového. Pokud ano, napíši opět
výzvu do ĎZ. Nicméně, pokud by měl už teď
někdo z Ďábličáků zájem o rozšíření našich řad
(ať již jako herec, nebo jako muzikant, technická výpomoc apod.), může napsat na náš
e-mail dablicti.ochotnici@email.cz.

Ďábličtí ochotníci
Pod vedením Milady Novotné vystoupili
v rámci ZMJ s pohádkou Čarovná rybí kostička.
„Tuto pohádku nám vybral pan režisér úplně
jednoduše – podle počtu herců :-) Je nás celkem 7 Ďábličáků, včetně paní klavíristky
a náhradníka, který rychle zaskočil na ZMJ
(= během 14 dnů se vše naučil – děkujeme!).
Nacvičovali jsme ji od listopadu 2017 jedenkrát
týdně, před vystoupením samozřejmě častěji.“
Plánujete nějaké nové představení?
Obdrželi jsme scénář od našeho, dovoluji si
říct, spřáteleného divadla Verva, jedná se opět
o pohádku. V tomto žánru budeme asi ještě
chvíli pokračovat.
Hledáte stále nové spolupracovníky?

Komunitní divadlo Vlna
Martina Čurdová připravuje od března 2018
komunitní dokumentární představení inspirované místní historií. Skupina lidí z Ďáblic a okolí
se pod jejím vedením pravidelně schází a společně tvoří každé pondělí.
„Na začátku jsme hledali, co nás zajímá a co
chceme vyprávět na jevišti. Povídali jsme si
s ďáblickými pamětnicemi z kroužku Šikovné

ruce, ptali jsme se sousedů i sebe navzájem,
četli jsme si z knihy Ďáblice. Scénář tvoříme
společně, metodou devised theatre, tedy
sdíleného divadla .“
(pozn.: Forma divadla, kde scénář není dílem
jednotlivce – spisovatele, ale vzniká během
spolupráce těch, kteří se bezprostředně podílejí
na vzniku konkrétního představení. Na počátku
se stanoví téma, k němu se sbírají materiály –
většinou formou rozhovorů a dokumentů –
a z těchto zlomků formou cílených improvizací
a začleňování útržků slov a vět se skládá
výsledný inscenační produkt. Východiskem je
tedy hra nebo improvizace, z níž postupně
vzniká fixovaný tvar.)
Komunitní divadlo je otevřené všem, nejde
o talent, ale o možnost společně tvořit a rozvíjet se skrze divadlo. Hraje u nás třeba matka se
svým dvanáctiletým synem. Jednotlivým hercům
dáváme prostor, aby lépe poznali sami sebe
i ostatní. Tím, že při vytváření scénáře improvizují, přinášejí do představení vlastní přístup.
Herců je momentálně šest a v představení
využívají různé techniky, třeba i vlastnoručně
vyrobené loutky. „Teď hledáme v Ďáblicích
netradiční a zajímavý prostor, který bychom
mohli naším divadelním představením oživit.“
Nechme se tedy překvapit novým pojetím
ďáblických dějin.
Zpracovala Hana Macháňová

7

zprav10_18_Sestava 1 10.10.18 23:16 Stránka 8

Zprávy z Ďáblic

Přespolní běh
26. září 2018 se uskutečnilo obvodní kolo
Prahy 8 v přespolním běhu, které se pořádalo
v Čimickém háji. Naši školu reprezentovalo celkem 11 žáků z 8. a 9. Ročníku, z toho 6 chlapců
a 5 dívek. Žáci se této soutěže zúčastnili již druhým rokem a tento ročník byl pro ďáblickou
školu velice úspěšný v podobě 2. místa v kategorii starších dívek. Chlapci se umístili na
pěkném 7. místě.
Oběma týmům gratuluji a děkuji za vzornou
reprezentaci a výkony, které podaly.

Kamila Dunajová

Den lesů
v Ďáblickém háji
18. září se žáci 3. – 5. tříd učili v Ďáblickém
háji. Zajímavé vyučování pro ně připravili
zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy, ale i jejich zvířecí
pomocníci a kamarádi.
Na šesti stanovištích jsme se dozvěděli o práci
v lese od semenáčku po těžbu dřeva a o péči
o lesní zvěř.
Na prvním stanovišti nás čekalo první velké překvapení – živá klisnička Bobule, která přibližuje
dřevo ve špatně přístupném terénu. Nám se
moc líbila a my jí asi také, laškovala s námi.
Dozvěděli jsme se, že je slezský norik, a už
víme, co je hot a co je čehý.
Stanoviště dřevorubec nás seznámilo s bezpečnostním oblečením od bot po helmu. Práce
s pilou i s traktorem byla skvělá, ale cena traktoru nás udivila – 2 000 000 Kč.
Myslivost – zde jsme dostali otázku: „Jaký je
rozdíl mezi lesníkem a myslivcem?“ Teď už
víme. Těch otázek bylo více, nejvíc nás zaujal
Herbert, výr ušatý a živý, pravda on si nás moc
nevšímal.
Zajímavé bylo i stanoviště, kde jsme pozorovali
různé škůdce lesů. Viděli jsme jejich larvy.
Zde jsme rozpoznávali různá semena lesních
stromů. Ale hlavně jsme zde přispěli k malému
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zalesnění Ďáblického háje. Museli jsme vyhloubit jamku, zasadit malou lipku, zahrnout zeminou a pak opatrně udusat. Určitě se na ně
přijdeme podívat a opět zalijeme.
Co se dá změřit u stromu: výška, obvod – to
jsme si vyzkoušeli různými pomůckami, staršími
i moderními. Jen s přístrojem na měření průměru (nebozezem) jsme byli pouze seznámeni.
Závěrem děkujeme za organizaci takového
vyučování všem, kteří k tomu přispěli.
Vybráno ze slohových prací žáků 5.B a 5.C

Jana Rychetníková a Vladimíra Nepomucká

První oborový den
Významná místa českých dějin
Dne 27. září 2018 se konal první oborový den,
v jehož rámci se skupina Významná místa českých dějin vydala na exkurzi Pražského hradu.
V první části naší výpravy jsme se věnovali
100. výročí vzniku Československé republiky,
které si letos připomínáme.
Navštívili jsme výstavu Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu, kde žáci mohli obdivovat nejvyšší státní vyznamenání (např. řád
Bílého lva), uniformy některých bývalých prezidentů, hraniční patník z doby první republiky,
jídelní soupravu prezidenta Tomáš G. Masaryka,
barokní stůl použí-vaný Reinhardem Heydrichem, celou řadu návrhů na podobu státní
vlajky, limuzínu věnovanou A. Čepičkovi
J. V. Stalinem, houfnici s katafalkem, na němž
byla vezena rakev TGM a o mnoho let později
i Václava Havla, list nechvalně proslulé mnichovské dohody, poničené sako Jana Kubiše,
které měl na sobě v den spáchání atentátu na
zastupujícího říšského protektora, hokejový dres
z vítězného mistrovství světa roku 2010 podepsaný Jaromírem Jágrem a mnoho dalšího.
Následně jsme se přesunuli do Starého královského paláce, prohlédli si reprezentativní Vladislavský sál, Starou sněmovnu i Ludvíkovo křídlo,
kde vlastně začala třetí pražskou defenestrací
třicetiletá válka. Nejzajímavějším bodem však

nepochybně byla prohlídka katedrály sv. Víta,
Václava a Vojtěcha.
Ukázali jsme si, které části chrámu vznikly již ve
středověku a které byly dostavovány později
v průběhu mnoha staletí až do jeho slavnostního otevření u příležitosti václavského milénia roku 1929 (tehdejší historiografie soudila,
že k vraždě sv. Václava došlo již roku 929).
Vysvětlili jsme si základní stavební prvky katedrály (systém věnce kaplí, trojlodní systém,
gotická klenba, lomený oblouk, opěrný systém
apod.) a zastavili se u stříbrné barokní hrobky
sv. Jana Nepomuckého a posléze i u Svatováclavské kaple.
V těchto místech původně stála románská
rotunda s ostatky sv. Víta, jemuž byla tato
sakrální památka zasvěcena. Při prohlídce exteriérů katedrály jsme rovněž mohli obdivovat
působivou gotickou Zlatou bránu s mozaikou
Posledního soudu. Zde jsme se vyfotili.

Závěrem jsme se prošli malebnou Zlatou uličkou a poté se již ubírali směrem do Ďáblic.
Žáci naší oborové skupiny opět dostali k dispozici učební listy s tematikou historie Pražského
hradu, osmáci a deváťáci mají nyní čas promýšlet možná témata svých oborových prací.
Věřím, že náplň prvního oborového dne žáky
zaujala a odnesli si mnohé cenné poznatky.
Tomáš Novotný

Ďáblická škola
fakultní školou
Na rynku pod „svou“ lípou
a u narozeninového dortu se
5. října 2018 shromáždili žáci
a zaměstnanci k oslavě
117. výročí ďáblické školy. Uvítali
mezi sebou řadu vzácných hostů –
děkana Pedagogické fakulty UK v Praze
prof. Michala Nedělku, delegaci zastupitelů
MČ Praha – Ďáblice v čele se starostou
Ing. Milošem Růžičkou, emeritní paní učitelky
naší školy Pavlu Dostrašilovou a Janu Růžičkovou, řadu emeritních paní ředitelek blízkých škol
a další příznivce školy.
Po české státní hymně se ve svém proslovu
ředitel školy Mgr. Josef Buchal věnoval
významné události v životě ďáblické školy –
převzetí statusu fakultní školy Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dohoda obou
institucí se stala přirozeným vyvrcholením dosavadní vzájemné spolupráce.
Podtrhl, že je ďáblická škola připravena k realizaci odborných pedagogických praxí studentů
fakulty, se kterými se budou setkávat děti při
výuce na

Příběh domu s červenou
střechou a jak se rodí
nové srdce Ďáblic
Vysoký rohový dům, který v Ďáblicích nemůžete
přehlédnout, se narodil před 2. sv. válkou.
První republika byla šťastnou dobou elegance
a nezapomenutelných filmových pokladů. Bohužel to ale netrvalo dlouho.
Původně byla budova domovem několika rodin
a její zahrada pravděpodobně rájem pro dětskou fantazii. Během minulého režimu zahrada
ožila ještě více, protože vila začala plnit funkci
mateřské školy. Toto období si zcela jistě mnoho
obyvatel Ďáblic ještě pamatuje.
Úřad městské části se do budovy nastěhoval
v roce 1993, a to jen z důvodu nevyhovujících
prostor v objektu bývalého Energovodu.
Postupně bylo čím dál jasnější, že budova byla
svou typologií zrozena pro účel zcela jiný.
Radnice městské části potřebuje být dostupná
všem občanům: seniorům, maminkám
s kočárky, vozíčkářům. Tedy i těm, pro které jsou
schody nepřekonatelnou překážkou. Je ale také
potřeba, aby úředníci mohli mezi sebou snadno

1. i 2. stupni základní školy, v mateřské
škole, ale i při zájmové činnosti ve
školní družině – školním klubu a že
bychom rádi při této příležitosti získali z řad praktikujících studentů
i nové tvořivé posily, které po studiu
nastoupí učitelskou dráhu ve škole
v Ďáblicích. Pedagogická fakulta spolu
s naší školou spolupořádá dětský
hudební festival Jarní petrklíč, nad kterým
přebírá záštitu děkan fakulty, a do poroty usedají učitelé z katedry hudební výchovy. Katedra
matematiky a didaktiky matematiky zve učitele
ZŠ i MŠ na své odborné akce. Mezi našimi učiteli se zájmu těší každoroční únorové inspirativní setkání „Dva dny s didaktikou
matematiky“. Pan ředitel rovněž připomenul, že
je ďáblická škola již třetím rokem v síti katedrových škol Katedry andragogiky a managementu
vzdělávání (dříve Centra školského managementu). Do školy míří za zkušenostmi a inspirací
na manažerskou praxi ředitelé škol a zástupci
ředitelů. Děkan pražské pedagogické fakulty
prof. Michal Nedělka shromážděným představil
hlavní úkoly své fakulty, tedy vzdělávání a přípravu budoucích učitelů. Podtrhl, jak je pro
fakultu důležité spolupracovat se školami a že si

vybírají mezi těmi nejlepšími. Ocenil nejen kvalitní výchovně vzdělávací program naší školy, ale
uznale vyzdvihl i bohatou škálu nadstandardních
aktivit. Starosta ďáblické městské části
Ing. Miloš Růžička popřál:
„Čím bude škola starší, tím nechť je mladší“
a my jsme mu dobře porozuměli.
Za odpočítávání žáků pak všichni tři řečníci
odhalili novou tabuli na škole s prestižním
názvem „Fakultní ďáblická škola Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze“.
Na závěr si shromáždění účastníci společně
zapěli: „Škola má narozeniny“ a rozebrali si
velký dort, který k výročí nachystaly paní
kuchařky.
Po oficiální části slavnost pokračovala projekcí
jedenáctiminutového filmu (sestřih fotografií
s hudebním doprovodem) ve dvoraně školy,
který coby překvapení obětavě nachystal pan
zástupce ředitele Mgr. Tomáš Novotný. Projekce
se setkala se zaslouženým bouřlivým oceněním.
Společná setkání celé školy u památné lípy se
stala nedílnou součástí našich tradic. Je příjemné vnímat, jak je žáci, zaměstnanci a hosté
prožívají.
Josef Buchal, ředitel Fakultní ďáblické školy,
foto Pavel Veselý

komunikovat a nebyli rozmístěni v různých
podlažích. Nejen proto současné vedení Ďáblic
rozhodlo, že postaví radnici novou.
Současná radnice, které nechybí vstupní shromažďovací prostory připomínající řeckou
AGORU, si klade za cíl vytvořit nové centrum,
nebo chcete-li srdce Ďáblic. Z urbanistického
hlediska se jí to daří skvěle. Na jednom místě se
teď shromažďuje velké množství služeb. U radnice a komunitního centra se totiž nachází i restaurace, knihovna, jóga centrum, lékárna, pošta
a další.
Nedaleko odsud je státní mateřská škola. Nová
radnice, jako každý větší architektonický počin,
vyvolává emoce kladné i záporné. Estetické
cítění obyvatel se různí, nové budově se ale
musí přiznat její skromnost a úspornost. Budova
si na nic nehraje a nemá za cíl šokovat. Zvolená
konstrukce umožnila rychlé stavění s relativně
nízkými náklady.
A co nebohý starý dům s červenou střechou?
Vizí vedení obce bylo jej co nejrychleji zaplnit
novou funkcí prospěšnou pro obyvatele. Zejména pro ty nejmenší. Původním záměrem bylo
vytvořit zde ZUŠ a rozšířit tak významně
nabídku kroužků. Záměr se ale jevil jako časově

náročný, a tak se vedení MČ Ďáblice rozhodlo
vypsat veřejné výběrové řízení a v jeho prvním
kole se zeptat samotných obyvatel, jak by podle
nich měla budova být využita.
Ve druhém kole již byli hodnoceni jednotliví
žadatelé o pronájem. Jako vítěz vyšel z výběrového řízení dětský klub Maata, který už několik
let v Ďáblicích sídlí (v ulici Legionářů) a zrovna
se poohlížel po prostoru, který by byl blíže
Ďáblickému háji.
Maata přinesla radnici hned několik výhod:
1. Jedná se o zavedený ďáblický spolek, který
nezatíží Ďáblice novými automobily.
2. Spolek přislíbil doplňovat kapacitu jen
místními dětmi.
3. Spolek přislíbil spolupráci s komunitním centrem Vlna a spoluorganizaci akcí pro rodiny
s dětmi.
4. Výlety do lesa oživí les v době, kdy je
prázdný.
Příběh současných Ďáblic trošku připomíná hru
„Škatulata, hejbejte se“, ale doufejme, že každý
z hráčů našel své pravé místo a život v Ďáblicích
proto bude pohodovější.

Simona Dvořáková, zastupitelka MČ
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Ďáblický Orientační běh 2018

10

Již podruhé za poslední tři roky jsme se Sportovní komisí a letos i s děvčaty z Vlny uspořádali orientační běh v Ďáblickém lese, aby si všichni
mohli na vlastní kůži vyzkoušet, že i když Ďábličák není velký a mnoho
z nás jej má prochozený křížem krážem, je možné se v něm i s podrobnou
mapou v ruce ztratit. Oproti situaci před třemi lety nám letos maximálně
vyšlo vstříc počasí a v pátek 14. září jsme u hřiště Na Znělci rozložili startovací stan. Předtím jsem v lese postavil kontroly trasy, Markéta připravila
mapy, průkazy, startovní listinu, sladkosti pro ty, kteří doběhnou, Vlna přichystala diplomy a – mohli jsme začít startovat.
A zájem o start byl od prvních okamžiků několikanásobně větší, než tomu
bylo před třemi lety. I když propagaci závodu, pokud jej v budoucnosti
zopakujeme, budeme muset zlepšit po všech komunikačních kanálech.
Trasy byly dvě, delší a kratší, dlouhé cca 3 km s dvanácti kontrolami resp.
2 km se šesti kontrolami. Vzdálenost si v lese ovšem běžci mohli prodloužit podle toho, jakou si vybral každý závodník zkratku, kde si spletl cestičku, barvu na mapě pro orientační běh (bílá znamená les, zelená velmi
hustý les) apod. Možností, jak ztratit správný směr, je v orientačním běhu
opravdu mnoho. Z mých zkušeností je nejhorší pochválení sama sebe ve
smyslu „jak mi to dnes v tom lese jde!“ :-) To je celkem jistota, že další
kontrolu nenaleznu ani napoprvé, ani napodruhé…
Celkem vyrazilo na obě trasy 36 závodníků všech věkových kategorií. Speciálně trasa kratší byla přizpůsobena faktu, aby ji mohli projít i důchodci,
a škoda, že jich dorazilo málo. Ti, kteří se ve dvojicích zúčastnili, přišli zpět
nadšeni, i když nedopatřením jeden pár dostal mapu delší trasy. Kontroly
nebyly postaveny nijak záludně, přesto se ukázalo, že „sedmička“ v prohlubni „dělala problémy“. Ale všichni se nakonec vrátili z lesa ke startovacímu a cílovému stanu do soumraku.
Co závěrem? Že jsme měli připraveno mnohem více map a průkazů, že ti,
kteří našli všechny kontroly, si mohli tajenku z písmenek na jednotlivých
kontrolách vyluštit a ne všem se to podařilo, že v lese je opravdu spousta
kamenů, skalek, prohlubní a dalších překvapení, kterých si při procházce
ani nevšimnete, že v lese je stále hodně drobné zvěře, že vítězové
„dlouhé“ trasy Valerie Němcová s tatínkem byli o sedm minut pomalejší

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.
Od září 2018 otevíráme i kroužek stolního tenisu, který je určen těm
dětem, které nemají zájem o trénink, ale chtějí jenom volně hrát. Kroužek
bude v úterý a v pátek od 16.30 do 17.30 hodin.
Registrovaný oddíl přijímá nové hráče výkonnosti okresní a krajské úrovně
– muže i ženy.
Rekreační oddíl přijímá nové členy bez ohledu na věk, pohlaví a výkon-

než vítězka krátké trasy Markéta Stránská, že podzimní termín je asi lepší
než jarní, že se příště musíme na propagaci zaměřit mnohem lépe, že se
nikdo nezranil ani neztratil a že ... to vlastně všechno dobře dopadlo!
Díky moc všem za pomoc!
Jan Hrdlička
A asi někdy v příštím roce na shledanou na startu.

SK Ďáblice
na základě povolení MČ nechala odbornou firmou pokácet topoly v zadní části hřiště, které
zasadili před 35 lety naši předchůdci z SK Ďáblice.
Podle pamětníků jde o již druhou výsadbu. Ta
první byla pravděpodobně více jak před 70 lety.
Hlavním důvodem je bezpečnost: dva stromy již
úplně uschly a při velkém větru na podzim a na jaře se z nich ulomily
větve, které naštěstí nikoho nezranily. U dalších stromů (viz. obrázek) byla
zase v jádru kmene hniloba. SK Ďáblice má povinnost spolu s MČ provést
náhradní výsadbu, která ale bude na vhodnějším místě. A především
odborníci navrhují zcela jiné stromy, než jsou topoly.

Michal Mošnička, SK Ďáblice

Fotbalové přání
V září oslavil významné životní jubileum pan Jiří
Kučera, který se do historie ďáblického fotbalu
zapsal jako hráč, člen výboru oddílu a samozřejmě
jako správce, který se o náš fotbalový areál staral
téměř polovinu svého života – přes čtyřicet let.
Jménem všech fotbalistů, funkcionářů a příznivců
nejen ďáblického fotbalu mu tímto chceme popřát
do dalších let pevné zdraví a stále dobrou náladu, kterou nejen na hřišti
vždycky oplýval. V roce 2014 – při oslavách
95. výročí založení oddílu – byl Jirka Kučera ustanoven kapitánem týmu
slávy ďáblického fotbalu – z té doby je foto.
Výbor SK Ďáblice

nost. Hrajeme každé pondělí mezi 17. až 21. hodinou. Zorganizována
dlouhodobá soutěž jednotlivců v rámci oddílu a jednorázové turnaje
dvouher a čtyřher.
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 20. 10. 2018 od 9 hodin – Velká cena Ďáblic (turnaj ve stolním tenisu pro děti a mládež rekreační a okresní úrovně pro veřejnost).
Sobota 10. 11. 2018 – Podzimní turnaj ve stolním tenisu pro
děti a mládež.
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)

Škola samurajů (1. díl)
V minulém Zpravodaji jsme vám představili KASUMI DOJO. V následujícím
seriálu článků vás seznámíme s tím, čím se ve škole samurajů zabýváme.
Na prvním místě je to boj beze zbraně – reálná sebeobrana určená pro
děti, ženy a dospělé, které se věnujeme po celý rok, a v také jednorázových tematických kurzech.

Další zajímavou disciplínou jsou japonské zbraně. V komplexním systému
Matsumata Ryu Hyoho je obsaženo mnoho samurajských zbraní, které
museli samurajové ovládat, aby mohli řádně sloužit svému pánovi, ať už
jako stráž, doprovod nebo na bitevním poli. A existuje také mnoho zbraní
vycházejících ze zemědělských nástrojů, upravených obyčejnými farmáři
k sebeobraně. Dnes se budeme věnovat dřevěným zbraním používaným
k boji nebo sebeobraně ve starém Japonsku. (obr. 1)
O dlouhé tyči BO (cca 180 cm) toho bylo napsáno mnoho, existuje i několik různých škol a stylů. Stejně je na tom i středně dlouhá tyč JO

(cca 128 cm), která se proslavila zejména bojem proti samurajskému
meči. Méně se již píše o HANBO (cca 90 cm), která je pro nás Evropany
vhodná zejména proto, že je plně kompatibilní např. s vycházkovou holí
nebo dlouhým deštníkem, a je tedy vhodná i pro moderní pojetí reálné
sebeobrany.
O krátké tyčce TANBO (cca 45–60 cm) se již skoro nikde nedočtete,
přitom její využití je nejsnáze aplikovatelné při sebeobraně nebo při práci
bezpečnostních složek. Použití technik je aplikovatelné jak na teleskopický obušek, tak na
mnoho dalších předmětů denní potřeby.
Nejméně známou a také nejmenší dřevěnou
zbraní je YAWARA nebo KUBOTAN (obr. 2), jejíž
efektivita a variabilita je při užití v sebeobraně
zřejmě největší. Délka válečku zřídka kdy překračuje 10 cm. Při využití sebeobranných technik je
jeho aplikace nejširší a záměna s předměty denní potřeby rovněž (od kartáčku na zuby po propisku). V moderní sebeobraně se často tyto techniky
provádí s taktickým perem (speciálně upraveným psacím perem) nebo
ocelovým válečkem nošeným jako přívěsek na klíčích.
Se všemi těmito nástroji se naši samurajové učí pravidelně zacházet.
Pokud vás tento článek zaujal, přijďte se podívat na některou hodinu.
Nábor nových členů (děti, dospělí) provádíme po celý rok. Více na
www.kasumi-dojo.cz, nebo na facebookových stránkách.
Petr Donátek
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Proč je máme?
Zase jednou jsem uviděla zdvižený prst osudu. V klidu si uklízím malinko
zaplavený sklep (všechno zlé je k něčemu dobré), když tu ze zahrady slyším neobvyklé zvuky. Zároveň ucítím kouř – to mě ale nechává klidnou,
soused si občas zatápí v zahradním domku, kde má krboviště. Stejně mi
to ale nedá a vykouknu na vedlejší zahradu.
Tam už plápolal slušný táborák! Než mi došlo, že oheň je mimo topeniště
i přístřešek, chvilku jsem jen strnule stála a nevěřila, že by se opravdu
mohlo jednat o požár uprostřed zástavby rodinných domů...
Pak už to šlo ráz na ráz. Vytočila jsem 150, vyděšeně vysvětlila operátorce
situaci a běžela na ulici čekat na hasiče. Ti přijeli neuvěřitelně rychle
(během několika minut), kdy oheň už plápolal do výšky patrového domu
– bohužel ten nejbližší byl náš. První byli na místě „naši“ ďábličtí hasiči –
tak ráda jsem je viděla! S přehledem a zcela profesionálně měli oheň
během několika okamžiků pod kontrolou a pak ještě dlouhou dobu
s kolegy profesionály dohašovali, rozebírali torzo střechy, kontrolovali,
pátrali...
No prostě v tu chvíli jsem si jasně uvědomila, jak je dobře, že tady dobrovolné hasiče MÁME a jak málo někdy stačí...
Kluci děkuji!!! Jana Bártová, foto Pavel Veselý
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Zprávy z Ďáblic

Ďáblický hřbitov
a nalezení ostatků
p. Josefa Toufara

12

Mnoho obyvatel Ďáblic každý den projíždí podél
dlouhé, nyní nově opravené betonové zdi velkého Ďáblického hřbitova, která je prolomena
zajímavou bránou s dvojicí kubistických věží.
Právě pro svoji moderní architekturu byl hřbitov
v 90. letech 20. století zapsán na seznam kulturních památek. Málokdo však tuší, že u severní
ohradní zdi se nalézá prostor, který je možné
považovat za metaforu našich moderních dějin.
„Jsou tu zahrabáni protinacističtí odbojáři
z války, po válce zase nacističtí zločinci a vrahové českých vlastenců, v padesátých letech
odpůrci a oběti komunistického režimu. Jsou
to kondenzované československé dějiny. Právě
zahrabávání lze považovat za symbol novodobých československých dějin, protože odpůrci
totalitních režimů byli zbaveni cti i po smrti:
zahrabáni, spáleni, jejich popel roztroušen“.
Takto o Ďáblickém hřbitově mluví Miloš Doležal,
autor oceňovaných knih o Josefu Toufarovi,
jehož tělo sem bylo v roce 1950 na rozkaz příslušníků StB tajně uloženo. A právě úspěšné
nalezení jeho ostatků umožnilo připomenout
jak tuto osobnost, tak jednu tragickou kapitolu
z existence Ďáblického hřbitova.
Josef Toufar zemřel na následky nelidského
týrání ve valdické věznici a ihned po své smrti
byl na příkaz StB tajně pohřben pod změněným
jménem Josef Zoukal do hromadného hrobu,
který se nalézal u severní zdi Ďáblického hřbitova v Praze. V severní části hřbitova byly
v letech 1943–1961 do 70 hromadných hrobů
uloženy ostatky přibližně až 15 000 osob, včetně
několika stovek obětí komunistického režimu
a dále neznámý počet obětí nacismu.
Od počátku šedesátých let, kdy zde skončilo
pohřbívání do hromadných hrobů, nebyla tato
část hřbitova upravována a zarůstala náletovou
vegetací. Nakonec dokonce sloužila jako smetiště. Tento stav se začal měnit až po roce 1989.
Umístěno sem bylo celkem 247 kamenných
desek se jmény popravených, aby symbolicky
připomínaly oběti komunistického režimu. Dnes
tu jsou pietně upraveny čtyři desítky hromadných hrobů. Kde se přesně nalézalo dalších
několik desítek hromadných hrobů, nikdo neví.
Hrob P. J. Toufara se podle objevených archivních
pramenů, plánků a svědectví pamětníků, která
se podařilo získat M. Doležalovi, měl nalézat
u severní zdi Ďáblického hřbitova.
V létě 2014 se představitelé Prahy řízené tehdy
Tomášem Hudečkem rozhodli podpořit žádost

příbuzných o exhumaci ostatků pátera Josefa
Toufara. Eva Vorlíčková, radní hl. města Prahy,
která na magistrátu akci zajišťovala, sestavila skupinu odborníků kvalifikovaných pro plánované
práce. Její jádro tvořili archeologové a antropologové. K nim se přidal soudní lékař a genetik.
Měl jsem tu čest být součástí tohoto týmu.
Exhumační práce začaly na začátku listopadu.
Předpokládali jsme, že na hřbitově strávíme
5 dní, které se však protáhly na plné dva týdny
intenzivní práce. V několika okamžicích jsme
uvažovali i o ukončení celé akce. Nakonec nález
ostatků nalezených v pozicích shodných se
zásadním dokumentem, který jsme měli k dispozici – stránkou z polohové knihy pro hromadný
hrob č. 16, do kterého byl pohřben p. J. Toufar, –
potvrdil správnost určení hledaného místa.
Uvnitř objevené rakve ležela kostra dospělého
muže, který zemřel podle určení antropologů
ve věku 35–50 let. Z hlediska archeologického
a antropologického bylo možné po ukončení
prací konstatovat, že ostatky muže nalezené
na Ďáblickém hřbitově, mohou náležet p. Josefu
Toufarovi. Analýza DNA následně potvrdila,
že tomu tak skutečně je. Po zmíněné genetické
analýze mohlo proběhnout jejich uložení do
kovové schrány, která byla převezena do Číhošti.
Tam se konal důstojný pohřební obřad, který byl
příznačně označen jako návrat pátera Josefa
Toufara do své farnosti.
Nutno konstatovat, že exhumace J. Toufara byla
zcela výjimečná. Mohla se uskutečnit pro zachování písemných dokladů týkajících se jeho
pohřbu. Pro žádnou z dalších obětí totalitních
režimů, které byly pohřbeny na Ďáblickém hřbitově, však pravděpodobně tyto doklady již
neexistují, neboť shořely při požáru hřbitovní
kanceláře v roce 1968.
Exhumace p. Josefa Toufara vyvolala zájem
o problematiku zapomínaných míst, na která byly
tajně pohřbívány oběti jak nacistické, tak především komunistické totality. Necelý rok po úspěšném vyzvednutí ostatků čihošťského faráře došlo
k připravení podkladů pro vyhlášení Ďáblického
hřbitova Národní kulturní památkou s názvem
Čestné pohřebiště popravených a umučených
politických vězňů a příslušníků druhého a třetího

odboje. V odůvodnění se uvádí, že hřbitov představuje pietní místo celonárodního významu,
neboť jsou zde uctívány oběti totalitních režimů,
které zde byly pohřbívány.
Právě v dnešní době je nutné si připomínat takovéto příběhy a osoby z naší nedávné historie,
z doby, kdy se zdálo, že zlo může snadno
a natrvalo zvítězit.
Jan Havrda, foto autor

Páter Josef Toufar byl
český římskokatolický kněz,
oběť komunistického pronásledování katolické církve
v Československu.
Narodil se v roce 1902
v Arnolci u Polné v rodině
sedláka a hostinského a také
starosty této obce na Českomoravské Vysočině.
V osmi letech mu zemřela matka. Jeho otec
nechtěl připustit, aby se stal knězem, proto až po
jeho smrti mohl opustit rodný statek a ve svých
26 letech začít studovat na gymnáziu. Po dalším
teologickém studiu a absolvování semináře byl
vysvěcen na kněze. V letech 1940–1948 působil
jako farář v městečku Zahrádce v Posázaví. Pro
jeho oblíbenost nejen mezi katolíky se ho místní
komunisté obávali a po čase dosáhli jeho přeložení do malé obce Číhošť u Ledče nad Sázavou.
V roce 1950 byl zatčen a obviněn z vykonstruování Číhošťského zázraku – dodnes nevysvětleného pohybu oltářního křížku, který vidělo
19 svědků. Sám J. Toufar křížek neviděl, neboť
v okamžiku jeho pohybů stál na kazatelně
a kázal. Šest týdnů po této události byl příslušníky StB unesen a nucen ke křivé výpovědi. Měl
se stát korunním svědkem v připravovaném monstrprocesu proti katolické církvi. Zemřel
25. 2. 1950 na následky věznění a krutého
mučení. Pohřben byl tajně pod falešným jménem
do hromadného hrobu na Ďáblickém hřbitově.
Jeho ostatky byly v roce 2014 nalezeny
a následně slavnostně uloženy pod podlahu
číhošťského kostela. Bylo tak vyplněno jak přání
farníků a příbuzných, tak i samotného Josefa
Toufara, který ve své závěti jako místo, kde chce
být pohřben, uvedl právě Číhošť.
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Ďáblický uličník –
22. část
V Pražském uličníku se k názvu ulice uvádí:
„Název ulice, vzniklé v r. 2001, připomíná nedaleké opukové lomy, které byly zavezeny až koncem 19. století. Název současně koresponduje
s pojmenováním některých okolních ulic
(Buližníková, Na Znělci).“
Při pohledu na geologickou mapu Ďáblic
vidíme, že opuka (ID:307) se nachází v západní
části mimoúrovňové křižovatky na Cínovecké
(proto pomístní název Lom, V lomu) a zhruba
v jižní části středu obce, nejzápadnější výběžek
sahá k Brigádnické. Ulice spíš nese jméno podle
jednoho z povolání, které bývalo v Ďáblicích od
počátku 20. století běžné, a připomíná nedaleké
buližníkové lomy a lůmky na Ládví a jeho blízkém okolí. Od středověku se jako skalníci označovali lidé, kteří lámali kámen ke stavbám.
Někdy se tak říkalo nájemcům lomů, ale nejčastěji se jako skalníci označovali prostí dělníci
v lomech. Křižovníci s červenou hvězdou potřebovali kámen hlavně na opravy Juditina mostu,
který spravovali a na němž vybírali clo,
a k těmto účelům jim král Jan Lucemburský
povolil lámat kámen kdekoliv, a to listinou ze
14. září 1332. K opravám mostu a špitálu sloužily křižovníkům lomy na Letné (spor o tyto
lomy se skalníkem Jakubem řeší listina
z 28. března 1330) nebo lomy v Hloubětíně,
které jsou uvedeny v urbáři kolem r. 1550
(„Pavel ze skály úroku platí 30 gr.,...“)
i v r. 1610, kdy se vzpomínají „sirotci nebožtíka
skalníka“. Malé lomy v Ďáblicích sloužily evidentně jen pro místní potřebu, protože se
v žádném křižovnickém urbáři nevzpomínají,
křižovníkům z nich tedy neplynul žádný trvalý
příjem. O tom, že tu lomy byl, svědčí pomístní
název „V lomu“ a s ním související označení
polí, jak jsou uvedena v ďáblické gruntovní
knize z r. 1654: „U lomu“ (beim Steinbruch),
„Proti lomu“ (gegen Steinbruch). V případě
potřeby v nich práci skalníků zřejmě vykonávali
čeledíni a podsedníci (obyvatelé vesnice, kteří
mohli být majiteli vlastního domu, ale obvykle
neobdělávali vlastní pole a pro obživu robotovali buď pro vrchnost na panských polích, nebo
se živili prací pro jiné poddané). Změny nastaly
až po zániku poddanství a vrchnostenské správy

Jak prožívám
slavné dny naší vlasti
Můj vnuk přišel minulý týden ze školky trochu
ušmudlaný … v barvách červené a modré.
„Babičko, kreslili jsme naši vlajku,“ řekl na
vysvětlenou. Byla jsem dojatá. Paní učitelky třídy
Tuleni vedou děti k lásce k naší vlasti. Následně
jsme se doma dozvěděli, že se Tuleni vydají na
Václavské náměstí podívat se na velikou sochu
Svatého Václava. Vnuk se moc těšil a po návratu
nadšeně vyprávěl. Spolu s ním jsem se ve svátek

Název ulice, který má nejspíše asociovat dobré
sousedské vztahy, navrhlo zastupitelstvo měst-

ské části Praha-Ďáblice. Ulice jej nese od svého
vzniku v roce 2006.
Sousedem se dnes označuje osoba, která bydlí
v blízkosti obydlí jiného člověka, za feudalismu
se však jako soused označoval pouze plnoprávný příslušník obce. Jen sousedé se mohli
podílet na správě obce, naopak jimi nemohli být
podruzi (čeledíni), podsedníci, chalupníci, baráčníci apod. Takto je třeba chápat i citaci ze
zápisů Jana Ignáce Pospíchala o ďáblických
poddaných (J. I. Pospíchal byl po r. 1662 převor
Řádu křižovníků s červenou hvězdou, 1694 až
1699 velmistr řádu): „Ke konci uvádím osobní
jména ďáblická: Čermák, Holánek, Hrdinová,
Makeška, Mikovský, Pokorný a Říha byli zaměstnáni ve dvoře (křižovnickém), Bouška,
Černý, Čížek, Čuchta, Dvořák, Kautský, Krejčí
jinak Macháček, Kutil, Lampach, Maštalíř, Mejšnar, Sezym, Slepička, Vojáček, Vorel, Zdeněk,
Xixarek byli ďábličtí sousedé.“ Ve starých listinách jsou zmínky o právu sousedstva spolurozhodovat vedle vrchnosti, kdo se může stát
sedlákem ve vsi. Objíždění statku postoupeného
novému vlastníku se účastnili i sousedé, aby
podali zprávu o hranicích. Sousedstvo mělo
povinnost očišťovat se ze zločinu, který byl ve
vsi spáchán a jehož původce zůstal utajen,
nebo za takový zločin platilo pokutu společnou
rukou. Poddaní duchovenstva (tedy i ďábličtí) se
směli z nařčení zločinu očišťovat se svědectvím
sousedů. Sousedé společně ručili za včas
a správně vykonané robotní práce a vzájemně si
pomáhali.
Historická paměť nevymizela, i dnes mají sousedé pocit sounáležitosti, záleží jim na místě,
kde žijí. A i dnes se chtějí vyjadřovat k podnikatelským plánům lidí, kteří mezi ně nepřicházejí
bydlet, tedy se sousedy stát nechtějí, i k nepatřičným záměrům těch, kteří si zde domov
budují, ale ještě nepochopili význam hesla
„dobrý soused – vzácný klenot“.
Jana Rexová
Celý článek i s odkazy najdete
na http://dablice.cz/dablicky-ulicnik

podívala i na televizní přenos bohoslužeb ze
Staré Boleslavi. Vnouček přece potřeboval vidět
Václavovu lebku. Musela jsem mu slíbit, že
někdy spolu do Boleslavi pojedeme. To byly
moje a vnukovy oslavy svátku sv. Václava.
Celá ta atmosféra oslav ve mně více nabudila
vědomí, že se blíží vyvrcholení oslav sta let
vzniku naší republiky. Jsem skautka. Svůj slib
jsem složila v den oslav 50 let vzniku naší
samostatnosti v mém rodišti na Vysočině. Slib
v podobě, která se užívala v roce 1968, dodnes
znám. Připomenu jej nyní sobě i jednomu členu

zastupitelstva, který při přijetí funkce řekl, že
bude pracovat pro Ďáblice co nejlépe. „Jsem
skaut,“ řekl. Takovéto vyznání jsem na zasedání
zastupitelstva nemohla přeslechnout. Slib připomenu i dalším skautům a skautkám, kteří žijí
v Ďáblicích a doposud o sobě nevíme. „Slibuji
před svými druhy, jak dovedu nejlépe – milovat
vlast svou republiku československou a sloužiti
jí věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní
a zachovávat zákony junácké, tělem i duší být
připravena posloužit bližnímu.“
Milada Stroblová

v roce 1848, kdy v lomech začali podnikat soukromníci, kteří vystřídali feudální vrchnost.
Význam buližníkových lomů na Ládví vzrostl
koncem 19. století, kdy se začaly štětovat silnice a budovat železnice. V období hospodářské
krize začátkem 20. století se zastavovala práce
v lomech po celé zemi a začalo propouštění
skalníků. Tehdy zřejmě vzniklo v Ďáblicích družstvo skalníků – lamačů buližníku, které pracovalo v lomech na Ládví a je zachyceno na staré
fotografii (1912). Na plánku Ládví z r. 1914,
uloženém v Archivu hl. m. Prahy, jsou naznačeny polohy i starých opuštěných lomů na
Ládví. O působení skalníků v Ďáblicích ve
30. letech minulého století svědčí „Zápis
o schůzi obecního zastupitelstva
z 26. 7. 1934“, kdy bylo na programu „Zadání
kamene a štěrku na opravu ulice Švecovy
(dnešní U Prefy)“. Nabídku podalo i „družstvo
lamačů kamene z Ďáblic“. Na soupisu aktivních
lomů k r. 1945–1947 jsou v Ďáblicích uvedeny
2 pronajaté lomy křižovníků a jeden lom na
severovýchodním svahu Ládví patřící Avii
Letňany. V každém lomu pracovalo
5–12 dělníků-skalníků.
Dnes se výraz skalníci nebo skaláci používá pro
označení specialistů na skály. V databázi povolání spravované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR je uvedeno, že náplní jejich práce
je mj. „monitorování a zabezpečování skalních
masivů, zabezpečení rizikových skalních útvarů
bezprostředně ohrožujících životy, zdraví
a majetek občanů formou drobných sanací či
úplného odstranění nestabilních horninových
bloků menší velikosti, průběžná údržba pískovcových masivů, skalních i lesních svahů nad
sídelními objekty, turistickými cestami, veřejnými i místními komunikacemi“ (dnešní „skalníci“ měří třeba pohyb Pravčické brány).

Sousedská

Zprávy z Ďáblic

Skalnická
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16. října od 16 hodin – Trénink paměti a těla (kurz pro seniory) –
OD Ke Kinu
16. října od 17 hodin – Rukodělná dílna – OD Ke Kinu
18. října od 16 hodin – Na zdravé vlně (beseda a workshop
pro školní děti) – KC Vlna
18. října od 19 hodin – Nebejvalo v Praze vždycky jenom blaze
(staropražské historky a písničky v podání divadla Verva) – KC Vlna
20. října od 14.30 hodin – Drakiáda – louka pod zastávkou
Květnová
20. října od 16 hodin – Hmyzí cirkus (divadlo souboru
Cirkus Žebřík pro děti) – KC Vlna
23. října od 18 hodin – Duševní hygiena pro seniory – KC Vlna
25. října od 19 hodin – Burza oblečení a dětských věcí – KC Vlna

Pozvání

25. října od 19 hodin – Krize (filmový klub) – KC Vlna
26. října od 19.30 hodin – Ďáblice v rytmu swingu
(koncert a tančírna) – sál nového Obecního domu Ďáblice
29. října od 17 hodin – Diagnostika tělesné skladby – KC Vlna
30. října od 16 hodin – Trénink paměti a těla (kurz pro seniory) –
OD Ke Kinu
3. listopadu od 16 hodin – Halloween – KC Vlna
5. listopadu od 15 hodin – Na zdravé vlně (beseda a workshop
pro seniory) – KC Vlna
6. listopadu od 17 hodin – Rukodělná dílna – OD Ke Kinu
8. listopadu od 19 hodin – La noche Flamenca – KC Vlna
11. listopadu od 16 hodin – Sv. Martin a lampionový průvod –
KC Vlna
13. listopadu od 16 hodin – Trénink paměti a těla
(kurz pro seniory) – OD Ke Kinu
15. listopadu od 16 hodin – Na zdravé vlně (beseda
s dermatologem pro školní děti) – KC Vlna
20. listopadu od 20 hodin – Radůza a kapela (koncert) –
sál nového Obecního domu Ďáblice
24. listopadu od 19 hodin – Komunitní divadlo Vlna (premiéra)
12. prosince od 15 hodin – Zdravé vánoční pečení – KC Vlna

Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou. Tel.: 606 527 091
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Hvězdárna Ďáblice
Pod hvězdárnou 768, Praha 8, tel.: 283 910 644
e–mail: hvězdárna. dablice@centrum.cz

Program na říjen a listopad
Otevírací doba
Říjen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 20–22, čtvrtek
13.30–15.30, 20–22, neděle 14–16 hodin. Pondělí 29. a úterý 30. 10.
podzimní prázdniny 10-12, 13.30–15.30.
Listopad: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21, čtvrtek
13.30–15.30, 19–21, neděle 14–16 hodin.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
15. 10. Ing. Karel Dohnal: Letecká expedice nad Velkou Británií.
22. 10. Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: O věcech neobyčejně
obyčejných I.
19. 11. Marek Kovář: BORNEO – od Lovců lebek až po právo šaría.
26. 11. Ing. Vladimír Novotný: Zajímavosti našeho kalendáře.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí
od 18.30 hodin:
1., 8. a 29. 10. Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.
5. a 12. 11. Sluneční soustava.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Říjen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, pondělí 29. 20-21, středa, čtvrtek
20–22, neděle 14–16 hodin za jasného počasí! Přístupné bez objednání.
Listopad: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, pondělí 5. a 12. 20–21, středa,
čtvrtek 19–21, neděle 14–16 hodin za jasného počasí! Přístupné bez
objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce).
Noční obloha: Měsíc – od 14. do 27. 10., nejlépe okolo 16. 10.; od 13.
do 25. 11., nejlépe okolo 15. 11 (první čtvrt). Mars, Uran, Neptun – po
oba měsíce za dobrých podmínek. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy –
po oba měsíce. Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů po oba
měsíce.
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit
astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky aj.).
POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 21. 10. v 10.15 – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Neděle 18. 11. v 10.15 – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici.
Za jasného počasí 11–12 pozorování Slunce, příp. Venuše.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Pondělí 29., úterý 30. 10. otevírací doba 10-12,13.30-15.30,20-22.
10.15 O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka 3+)
14.15 Sluneční soustava (10+).
Za jasného počasí (dop. a odp.) doplněno pozorováním Slunce..

autor Augustin Herman

Ďáblický kalendář
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Modelová řada Renault

Limitovaná série Winter Edition

Zvýhodnění až 80 000 Kč
Zimní pneumatiky ZDARMA*
5 let záruka Renault
Zvýhodnění závisí na konkrétním modelu a výbavě. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. *Akční nabídka 4 ks zimních pneumatik podle rozměru pneumatik v základní výbavě konkrétní verze vozidla platí při závazné
objednávce na nový vůz se smlouvou o ﬁnancování s Renault Finance od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018. Renault Finance znamená ﬁnancování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se
řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Více u prodejců Renault. Renault SCENIC: spotřeba 5,0–7,7 (l/100 km), emise CO2 136 –141 (g/km); Renault KADJAR: spotřeba 5,0–7,5 (l/100 km), emise CO2 134–136 (g/km);
Renault MEGANE: spotřeba 4,3–5,7 (l/100 km), emise CO2 102–131 (g/km); Renault CAPTUR: spotřeba 4,0–6,9 (l/100 km), emise CO2 111–128 (g/km); Renault CLIO: spotřeba 3,6–6,5 (l/100 km), emise CO2 104–118 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou
změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla k 28. 8. 2018. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.
Renault doporučuje

AUTOAVANT, ĎÁBLICKÁ 2, PRAHA 8
Tel.: +420 286 001 131
www.autoavant.cz

pondělí 15. října

od 16 hodin

Na zdravé Vlně - diagnostika tělesné skladby
ZDARMA

čtvrtek 18. října

od 16 hodin

Na zdravé vlně - beseda a workshop pro školní děti
Vstupné - ZDARMA.

čtvrtek 18. října

od 19 hodin

Nebejvalo v Praze vždycky jenom blaze
Staropražské historky a písničky v podání divadla Verva.
Vstupné - dobrovolné.

sobota

20. října

od 16 hodin

Hmyzí cirkus - divadlo pro děti
Představení pro loutky i živé herce plné hmyzího humoru odehraje soubor Cirkus
Žebřík.
Vstupné - 40,- za osobu.

sobota

27. října

od 15 hodin

Burza oblečení a dětských věcí
Zbavte se oblečení, které už nenosíte! Vyměňte jej nebo prodejte a kupte si něco nového!
Chcete pročistit dětem šatník či pořídit jim větší zimní oblečení? Doražte na burzu. Tentokrát jen toto jediné odpoledne!
Registrace - ZDARMA.

pondělí 29. října

od 17 hodin

Na zdravé Vlně - diagnostika tělesné skladby
ZDARMA

sobota

3. listopadu

od 16 hodin

Halloween ve Vlně
Dlabání dýní, zkrášlovací salón U havrana, nechutné občerstvení, ještě hnusnější nápoje
a dokonce i STRAŠLIVÉ překvapení! Masky a strašidelné kostýmy vítány!

pondělí 5. listopadu

od 15 hodin

Na zdravé vlně - beseda a workshop pro seniory
Vstupné - ZDARMA.

čtvrtek
e 8. listopadu

od 19 hodin

La noche Flamenca
V chladném listopadovém večeru nás rozpálí noc plná žhavého flamenca!
Vstupné - 150,- za osobu, ZTP, senioři, studenti 70,- za osobu.

neděle

11. listopadu od 16 hodin

Svatý Martin a lampionový průvod
I letos budeme ochutnávat první letošní víno, přichystáme speciální pochoutky, s dětmi si
budete moci vyrobit lampion a vyjít společně do průvodu.

čtvrtek 15. listopadu od 15 hodin

Na zdravé vlně - beseda s dermatologem pro školní děti
Vstupné - ZDARMA.

neděle

2. prosince

od 15 hodin

Na zdravé vlně - zdravé vánoční pečení
Vstupné - ZDARMA.

Projekt

DEN
PONDĚLÍ
ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK
PÁTEK

ČAS
KURZ
17:30 - 19:30 hodin Komunitní divadlo - zkoušky
9:00 - 10:30 hodin
10:30 - 12:00 hodin
12:45 - 13:45 hodin
13:30 - 15:00 hodin
15:00 - 17:00 hodin
17:00 - 18:00 hodin
14:00 - 18:00 hodin
10:00 - 11:00 hodin

Počítačová gramotnost pro seniory
- začátečníci
- pokročilí
Cvičení pro zdravá záda
Deskové hry
Šikovné ruce
Jóga s Táňou
Keramika
Jóga s Táňou

KDE V ĎÁBLICÍCH

Obecní knihovna
OD Ke Kinu
Kavárna KC Vlna
Kavárna KC Vlna
OD Ke Kinu
OD Ke Kinu
OD Ke Kinu
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MYSLETE V KLIDU
C8-CrBäÖÛ]:ITÛÖ½ÄüÝÙô«ÝȰ
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www.predplaceny-servis.cz

rßéäËÙ«ĀËôÄüÝÙô«ÝÄÖÙäÄÙ]:Iȭ
PORSCHE PRAHA-PROSEK
<«ÙºǜǝȮǜǣǝǛǛTÙ¨ǣ
b½ȳȭǝǣǡǛǛǜǢǜǜ
www.porsche-prosek.cz
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