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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
jednou za 4 roky dostáváte do rukou mimořádné vydání našeho Ďáblic-
kého zpravodaje. Mimořádné je v tom, že je posledním číslem právě skon-
čeného volebního období (2014–2018) a současně se stává úvodním
číslem nově zvolené samosprávy naší městské části (MČ).
Předkládáme zprávu o ustavujícím jednání nového zastupitelstva s pře-
hledem všech zastupitelů, kteří budou naplňovat svůj mandát v nastupují-
cím volebním období (2018–2022). Ustavující jednání zvolilo nové vedení
městské části – tedy starostu, zástupce starostymístostarostu, radu měst-
ské části a poradní orgány zastupitelstva, tedy finanční a kontrolní výbor.
V návaznosti na toto rozhodnutí zastupitelů bude nová rada MČ sestavovat
a volit své poradní orgány – tedy odborné komise a dále redakci a redakční
radu Zpravodaje. Budeme rádi, pokud získáme návrhy na členství v těchto
komisích také od vás, čtenářů Zpravodaje. Uvítáme jak další dobrovolníky
pro zajištění různých kulturních, sportovních a dalších společenských akcí,
tak zkušené odborníky z oblastí projektového řízení, investic, dopravy, legis-
lativy, sociální péče a ochrany životního prostředí. Těšíme se na spolupráci.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval za důvěru, kterou jste v komunál-
ních volbách projevili jak mně, tak mým kolegům. Těším se na další 
spolupráci a setkávání.

S úctou Miloš Růžička, starosta

1. ustavující veřejné zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice  
5. listopadu 2018
Složení slibů členů zastupitelstva Městské části Praha-Ďáblice.
Paní tajemnice konstatovala, že žádný člen zastupitelstva neodmítl složit
slib ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo MČ po projednání jmeno-
valo paní Mgr. Simonu Dvořákovou, pana Ing. Radimíra Rexu, CSc. a pana
Mgr. Ing. Martina Tumpacha ověřovateli zápisu ZMČ.

Určení zapisovatele zápisu. Zastupitelstvo MČ po projednání jmeno-
valo paní Markétu Köhlerovou zapisovatelem zápisu ZMČ.

Volba návrhového a volebního výboru. Zastupitelstvo MČ po pro-
jednání zvolilo volební a návrhový výbor ve složení: Mgr. Jiří Kříž, David
Prokeš, DiS. a Ing. Jindřich Pavel. Ustanovilo tajemníkem komise tajemnici
úřadu MČ Mgr. Renatu Henych.

Volba starosty, místostarosty a členů RMČ. 
Zastupitelstvo MČ po projednání:
• schválilo zvolení jednoho místostarosty;
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Ing. Miloš Růžička
starosta (STAN)

Ing. Jan Hrdlička
zástupce starosty (STAN)

Ing. Tomáš Dvořák
radní (STAN)

Mgr. Simona Dvořáková
radní (STAN)

Ing. Ludvík Tesař, Ph.D.
radní (STAN)

Mgr. Ilona Blažková
zastupitelka (STAN)

Michal Klímek
zastupitel (STAN)

Mgr. Jiří Kříž
zastupitel (STAN)

PhDr. Ing. Marek Pěkný
zastupitel (VOLBA 2010)

Ing. Jindřich Pavel
zastupitel (STAN)

David Prokeš, DiS.
zastupitel (VOLBA 2010)

Ing. Radimír Rexa, CSc.
zastupitel (OOOD)

Markéta Stránská
zastupitelka (STAN)

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zastupitel (VOLBA 2010)

Michael Vlach
zastupitel (OOOD)
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• určilo, že pro výkon funkce starosty a místostarosty MČ bude 
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn;
• zvolilo starostou v tajné volbě pana Ing. Miloše Růžičku v počtu 
11 platných hlasů;
• zvolilo místostarostou v tajné volbě pana Ing. Jana Hrdličku 
počtem hlasů 9;
• zvolilo za členy Rady MČ Praha-Ďáblice  v tajné volbě tyto kandidáty:
Mgr. Simonu Dvořákovou – 12 hlasů, Ing. Tomáše Dvořáka – 11 hlasů,
Ing. Ludvíka Tesaře, PhD. – 10 hlasů.

Zřízení finančního a kontrolního výboru a volba jejich členů.
Zastupitelstvo MČ po projednání:
• zřídilo Finanční výbor a Kontrolní výbor – oba výbory budou pětičlenné.
Finanční výbor:
kandidát počet hlasů
Ing. Jindřich Pavel (STAN) 9 předseda
Ing. Ludvík Tesař, Ph.D. (STAN) 13
Michal Mošnička (STAN) 12
Ing. Mgr. Martin Tumpach (VOLBA 2010) 14
Ing. Radimír Rexa, CSc. (OOOD) 14
Tajemnice FV: Ing. Miroslava Koubová – 
vedoucí finančního odboru ÚMČ Praha-Ďáblice 
Kontrolní výbor:
kandidát počet hlasů
Mgr. Jiří Kříž (STAN) 14
Ing. Martin Vodvářka 14
Mgr. Jitka Kolářová (VOLBA 2010) 15
Bc. Hana Mráčková (OOOD) 14
Tajemnice KV: Ing. Bronislava Lomozová – 
zaměstnanec finančního odboru ÚMČ Praha-Ďáblice.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo návrh výše
odměn neuvolněným funkcionářům ve výši 1 690 Kč; schválilo nenáro-
kový souhrn odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
jako maximální souhrn odměn za 3 různé funkce: člena rady – 6 758 Kč,
předsedy výboru, komise nebo člena zvláštního orgánu – 3 379 Kč, člena
výboru, komise nebo člena zvláštního orgánu – 2 816 Kč.

Pověření tří členů zastupitelstva k ověřování zápisů ze zasedání
ZMČ. Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo ověřovateli zápisů pro rok 
2018–2022 paní Mgr. Simonu Dvořákovou, pana Ing. Radimíra Rexu,
CSc. a pana Mgr. Ing. Martina Tumpacha.

Pověření dvou členů ZMČ k podepisování doložky dle § 43 odst.
1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném
znění. Zastupitelstvo MČ po projednání pověřilo paní Mgr. Simonu Dvo-
řákovou a pana Ing. Tomáše Dvořáka.
Diskuze. Paní Beranová informovala o sportovních úspěších dcery. Pan
Macháň vznesl dotaz na zdravotní stav pana Haleše. Ing.Rexa informoval
o předání petice na úřad a dále vyjádřil nespokojenost s průběhem před-
volební kampaně. Pan Prokeš požádal o informaci o způsobu předání
funkce nově zvolenému místostarostovi. Ing. Růžička odpověděl na před-
chozí dotazy a informoval o dopisu pana Jelínka v souvislosti s pronáj-
mem budovy bývalé radnice.

Kompletní zápis se zvukovým záznamem najdete 
na www.dablice.cz – Samospráva – Zápisy a usnesení ZMČ

Z pera bývalého místostarosty
• Zahajujeme práce na vybudování chybějícího chodníku v Zářijové ulici.
• Z důvodu zamezení zdržování problematických osob byla odstraněna
lavička z parčíku u zastávky K Letňanům. Naopak do „třešňovky“ pod
hvězdárnou instalujeme umělecky ztvárněnou lavičku k rozjímání 
i odpočinku.
• Na ďáblickém webu jsme zefektivnili Hlášení závad a nepořádku.
V sekci Chci si zařídit – Životní prostředí – Hlášení nepořádku a závad
přibyly odkazy na správce osvětlení, vodovodů, kanalizace, silnic a zůs-
tává formulář pro přímý kontakt našeho úřadu.

• Byly opraveny chodníkové žlábky na odvod vody v ulici Kokořínská
s využitím litinových mřížek vyšší kvality s předpokladem delší trvanlivosti.
• Máme projekt na estetickou úpravu stání kontejnerů na tříděný odpad.
V první fázi se bude jednat o stání na Kostelecké, v ulici K Lomu, na
Koníčkově náměstí s přihlédnutím k ochraně před požárem kontejnerů
a vybudování nového stání na konci ulice U Červeného mlýnku.

Martin Tumpach

Vážení Ďábličtí,
od počátku listopadu nepokračuji ve výkonu funkce místostarosty. 
Vzhledem k výsledku voleb je v současné době složení rady městské části
i obsazení funkcí starosty a místostarosty plně v kompetenci hnutí STAN
a ti nominovali svého místostarostu. Se zástupci STAN jsme jako Volba
2010 absolvovali čtyři povolební jednání, kdy naše návrhy případné vzá-
jemné budoucí spolupráce nebyly, až na působení ve výborech, přijaty.
Důvody ukončení spolupráce byly bohužel částečně i osobní. Naopak
návrh zástupců STAN na obsazení jednoho místa neuvolněného radního
Volbou 2010 jsme odmítli. V takovém rozložení nejsme schopni na správě
a rozvoji Ďáblic smysluplně pracovat. 
Nezbývá tedy než respektovat volební výsledek. Na ustanovujícím zase-
dání zastupitelstva mě zástupci OOOD nečekaně navrhli jako kandidáta
na starostu. Moc si vážím takové důvěry. Přesto jsem v následujícím hla-
sování podpořil Miloše Růžičku, jehož setrvání ve funkci považuji za plně
legitimní. Nové vedení obce je složené ze zkušených lidí a věřím, že se
svých funkcí chopí svědomitě.
Nikdy jsem se necítil jako politik a předvolební i povolební zákulisní jed-
nání je něco, co neumím. Vždy jsem se považoval především za správce
Ďáblic a svoji práci jsem vykonával dle nejlepšího vědomí a svědomí. 
Rád jsem pomohl tam, kde bylo třeba, pokud to alespoň trochu bylo
v mých silách. Tyto tři roky na ďáblické radnici mi daly mnoho zkušeností
a nepočítaně vzpomínek. 
Chtěl bych moc poděkovat všem z vás, kteří mě v mém úsilí podpořili.
Těm, kteří mi ve volbách svým hlasem vyjádřili důvěru, skvělému týmu
zaměstnanců úřadu, zkušenějším kolegům z vedení obce za jejich rady
i veřejně aktivním sousedům za mnoho konzultací a tipů na všechna
možná témata. Pokaždé, kdy jsem si sám sobě kladl otázku, zda mi to
zde ještě stojí za to, našel se někdo z vás, kdo mi řekl: „jsme rádi, 
že tě tu máme“. Vaše názory mi často byly podporou a motivací 
do další práce.
Naše sdružení nezávislých kandidátů Volba 2010 získalo tři zastupitele
a chceme dál pro Ďáblice pracovat ve výborech a komisích. Vzhledem
k rozložení zastupitelstva vnímáme naši roli především v předávání infor-
mací ze samosprávy obyvatelům Ďáblic a od obyvatel Ďáblic samosprávě.
Budeme konstruktivní, byť hlasitou opozicí. Budete nás vídat v Ďáblickém
zpravodaji a na Twitteru https://twitter.com/zastupitel.
Stále platí, že se s vámi kdykoli rád potkám a jsem otevřený vyslechnout
si vaše názory, podněty a připomínky. Jaké to v Ďáblicích v budoucnu
bude, je na nás všech.

Martin Tumpach

Do redakce nám přišel text Ing. arch. Davida Chromíka o multi-
funkční hale. Vzhledem k tomu, že téma nové sportovní haly
vyvolává mnoho otázek, dohodli jsme se s vydavatelem ĎZ, 
že se v příštím Zpravodaji budeme této problematice více 
věnovat, abychom přinesli pohled na halu z více úhlů. 
Vyzýváme tímto vás, ďáblické občany, o zaslání názorů 
či připomínek na tuto stavbu. -red-
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O čem jednala rada městské části
109. jednání dne 8. 10. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s uzavřením nájemní smlouvy s neziskovou organizací S.O.K., z. s.,
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor (dolního sálu) v OD 
Ke Kinu do 31. 8. 2019;
• s nabídkou společnosti SINRECO, spol. s.r.o. na provedení služby „Tech-
nický dozor stavebníka na akci: Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH
Ďáblice“, vč. stanoviska k projektové dokumentaci a zajištění podkladů
pro vydání kolaudačního souhlasu za částku 57 600 Kč bez DPH;
• s nabídkou pana Ing. Arch. Víta Čermáka – společnost ORESTA spol.
s r.o. na provedení služby „Autorský dozor stavebníka na akci: Stavební
úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice“ za částku 1200 Kč bez DPH;
• s uzavřením nájemní smlouvy s neziskovou organizací DDM Praha 8
Spirála, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor (horního sálu)
v OD Ke Kinu do 17. 6. 2019;
• se změnou sídla pro zapsaný spolek Dětský klub Maata – 
nově Květnová 553/52, Praha-Ďáblice.
Informace radních a pro radní:
• paní tajemnice informovala o umístění bankomatu – bylo prověřeno,
avšak ČSOB tuto lokalitu nemá v plánu, žádost MČ byla zamítnuta.

110. jednání dne 22. 10. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s uzavřením nájemní smlouvy se společností Česká pošta, s. p., jejímž
předmětem je pronájem nebytových prostor o výměře 149 m2 v novém
Obecním domě Ďáblice za částku 11 801 Kč měsíčně;
• s podnájmem společnosti Chirurgie Praha 8 s.r.o. zastoupené
MUDr. Kneiflem v pronajatých prostorech sloužících k podnikání na
základě nájemní smlouvy uzavřené mezi MČ Praha-Ďáblice a společností
ANGIO CHIRURGIE s.r.o. zastoupené MUDr. Kneiflem;
• s uzavřením smlouvy o provedení uměleckého výkonu – koncertní
vystoupení Radůza s kapelou;
• s uzavřením dodatku č. 2 k pojistné smlouvě se společností Česká pod-
nikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, kterým dojde k pojiš-
tění autobusových zastávek.
Rada MČ po projednání schválila:
• předložený návrh Kroniky MČ Praha-Ďáblice za rok 2017;
• kolektivní smlouvu MČ Praha-Ďáblice uzavřenou s OS státních orgánů
a organizací, ZO při Úřadu MČ Praha 8, zastoupenou předsedkyní výboru
ZO paní Janou Mikovou ve znění, které je nedílnou součástí tohoto usne-
sení i se všemi přílohami;
• uzavření dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancova-
ného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu;
• program 1. ustavujícího zasedání ZMČ.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• žádost odboru evidence majetku MHMP o projednání odejmutí
pozemku parc. č. 203/5, jehož součástí je budova č. p. 735 ve vlastnictví

HMP a funkčně souvisejících pozemků parc. č. 203/6 – společný dvůr,
parc. č. 203/3 – manipulační plocha, vše k. ú. Ďáblice, ze svěřené správy
městské části v Zastupitelstvu MČ Praha – Ďáblice;
• žádost o udělení souhlasu s umístěním vyhrazeného parkovacího místa
pro ZTP v ulici Chřibská.
Rada MČ po projednání pověřila:
• pana starostu podpisem Prohlášení o přistoupení ke Smlouvě (Rámcová
smlouva na poskytování mobilních služeb elektronických komunikací se
společností Vodafone Czech Republic, a. s.) o centralizovaném zadávání
na odbor veřejných zakázek MHMP.
Informace radních a pro radní:
• pan místostarosta informoval o žádosti k vyjádření k záměru stavby
nové trasy vedení 400 kV (podél skládky) – ČEPS.

111. jednání dne 29. 10. 2018
Rada MČ po projednání schválila:
- rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ na rok 2018.

112. jednání dne 5. 11. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem
„Kontejnerová stání Ďáblice“;
• s výběrem společnosti Ing. arch. Magda Říhová jako dodavatele veřejné
zakázky „Rekonstrukce Obecního domu v Praze 8 – Ďáblicích“ v celkové
hodnotě 1 840 000 Kč bez DPH;
• s uzavřením dohody o ukončení nájemního vztahu (prostor v budově
č.p. 339/14) se společností Česká pošta, s. p. ke dni 31.12.2018;
• s prodloužením nájemní smlouvy panu Š. L. do 31. 12. 2019;
• s prodloužením nájemní smlouvy paní A. V. do 31. 12. 2019;
• s přechodem nájmu z důvodu úmrtí nájemce s uzavřením nové nájemní
smlouvy s paní S. A. od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• vydané souhlasné stanovisko na akci „Rozšíření optické sítě T-Mobile
v ulici Osinalická na pozemku parc.č. 657/1“;
• žádost MHMP – odbor hospodaření s majetkem o stanovisko k uvažo-
vanému výkupu pozemku parc. č. 1686/15 v k.ú. Ďáblice o výměře 
251 m2 od vlastníka pozemku, společnosti ACTON s.r.o., do vlastnictví
hl. m. Prahy.
Informování radních:
• Ing. Tumpach informoval radní o poptávaném plošném odstranění
zeminy a náletů, tzv. „šintování“ z prostorů úhlu pozemní komunikace
a obruby a seznámil radní s cenovými nabídkami firem;
• Ing. Dvořák informoval o úniku vody na rohu ulice U Parkánu a na
padající tašky ze střechy objektu ve vlastnictví Křižovníků. Ing. Dvořák
zašle foto a pracovníci MČ budou kontaktovat vodárny a majitele
objektu;
• Ing. Růžička informoval o dopisu pana Jelínka.

Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ
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Říjen v klubu seniorů...
Hned na začátku měsíce jsme se pustili do
práce a na první říjnové schůzce jsme vytvářeli
pod dohledem Dany Tůmové krásné vánoční
dekorace. Andělíčci z malinkých korálků nám
dali pěkně zabrat, ale výsledek byl úchvatný
a mnohým z nás zvedl sebevědomí. 
V podobném duchu probíhal i další pátek, kdy
jsme pro změnu vyráběli dušičkovou výzdobu
na hroby. Hotové věnce si nezadaly s obdob-
nými od profesionálů, pořizovací náklady však
byly mnohem nižší, než u věnců kupovaných.
Nebylo však jen veselo, zcela nečekaně nás
navždy opustila Alenka Švejdová, jedna
z prvních členek naší seniorské organizace.
Zástupci klubu se s ní rozloučili v úterý 23. 10.
2018 v motolské obřadní síni a za všechny dali
Alence na poslední cestu kytici lilií.
Milá Alenko, odešla jsi tak náhle, že řada z nás
tomu stále nemůže uvěřit. Stála jsi u zrodu
ďáblické seniorské organizace a v klubu jsi
neposeděla do té doby, dokud před každým
nestála voňavá káva. Před několika týdny jsme
s tebou oslavili krásné 75. narozeniny, pochut-
návali si na báječném štrúdlu, který jsi přinesla,
a nikdo z nás netušil, že to bude tvá poslední
oslava. Děkujeme za všechen čas, který jsi
s námi strávila, za pohodu a humor, který jsi
kolem sebe šířila. Budeš dál žít v našich vzpo-
mínkách a navždy zůstaneš patronkou našeho
klubu.
Poslední říjnový pátek jsme již tradičně popřáli
zářijovým a říjnovým jubilantům.
Naše oslavenkyně nezklamaly a pohostily
všechny přítomné vynikajícími dortíčky.
Ochutnali jsme také francouzský cibulový koláč
a zazpívali si za doprovodu harmoniky Jarmilky
Myslivcové. Také jsme pokračovali ve výrobě
korálkových ozdob a dušičkových věnců, které
jsme dodělávali ještě v neděli v odpoledních
hodinách.
I když nás někdy dostihnou smutné dny, sna-
žíme se dívat dopředu, a tak návrh na společ-
nou dovolenou u moře v příštím roce padl na
úrodnou půdu. V příštích týdnech se budeme
věnovat výběru destinace v termínu mimo
hlavní sezónu, kdy jsou příznivé ceny i počasí.
Zájezd povede zkušený průvodce, který nám
pomůže řešit případné drobné komplikace
během pobytu. Pokud budete mít zájem přidat
se k naší seniorské skupině a stát se „účastníky
zájezdu“, bližší informace vám poskytneme
každý pátek od 15 hod. v klubu seniorů 
v OD Ke Kinu.

Jana Ouředníčková, Klub seniorů Ďáblice, 
foto Blanka Šťastná 

...a jeho 1. narozeniny
Ve středu 15. 11. 2017 v podvečerních hodi-
nách jsme se sešli v KC Vlna na ustavující
schůzi první novodobé seniorské organizace
v Ďáblicích, abychom za přítomnosti notáře
odsouhlasili stanovy a zvolili své legitimní
zástupce. První krok pro vznik klubu seniorů byl
učiněn. O další administrativu, včetně zápisu do
rejstříku, se již postaral právník zastřešující
organizace Senioři ČR, a my se mohli věnovat
příjemnějším záležitostem. První společnou akcí
bylo předsilvestrovské setkání ve Vlně, kdy jsme
měli příležitost se poprvé oťukat, zavzpomínat
na časy minulé, rozvinout své plány do
budoucna. Hned počátkem nového roku jsme
navštívili zasedání Rady MČ, abychom požádali
zástupce obce o zapůjčení prostor pro naše pra-
videlné schůzky a seznámili je s programem
a cíli naší nové organizace. Na výběr toho moc
nebylo, jediné vhodné a volné prostory byly
v přízemí starého Obecního domu, které již
využíval keramický kroužek a rukodělná dílna,
zároveň zde bylo skladiště nepotřebných věcí.
Prostředí nic moc, ale kde nic není, ani čert
nebere. Postupně se však vše začalo měnit
k lepšímu: za pomoci Míši Ničové z Vlny, lek-
torky rukodělné dílny Veroniky a dalších se vše
uspořádalo tak, abychom měli k dispozici přija-
telný prostor, my sami jsme z domovů nanosili
skleničky, hrnky, staré příbory a další a další
věci, které nám v klubu ještě poslouží.
A co se během roku v klubu odehrálo? Opravdu
mnoho. Společně jsme oslavili několik desítek
narozenin našich členů, zorganizovali posezení
s hudbou k MDŽ, připravili pohoštění pro jarní
setkání seniorů v základní škole, uspořádali
závod v kroketu. Nezapomenutelná byla dia-
mantová svatba manželů Jeřábkových za účasti
pana starosty i letní opékání buřtů před Vlnou,
opět za doprovodu hudby. Aktivně jsme se
zapojili do akce Zažít město jinak a zúčastnili se
volebního klání. K Mezinárodnímu dni seniorů
jsme si vlastními silami připravili společný oběd
v klubovně a zazpívali si u harmoniky. V říjnu
jsme tvořili dušičkovou výzdobu i krásné korál-
kové ozdoby, poprvé společně sdíleli smutek
nad odchodem naší kamarádky Alenky Švej-
dové. V průběhu prvního roku se k nám
postupně přidávali další ďáblické seniorky
a senioři, dnes je nás již přes padesát. Ale co je
ze všeho nejdůležitější, každý z nás získal
spoustu nových přátel. Nikdo z nás se už
nemusí cítit osamělý, můžeme se podělit o sta-
rosti i radosti.
Těším se na každou schůzku, na každou z dam
i pánů a vždy odcházím domů šťastná, oboha-

cená o společné zážitky. Oslava prvních naroze-
nin proběhne v pátek 16. 11. 2018 od 15 hod.
v přízemí OD Ke Kinu. Přijďte se mezi nás 
podívat.

Jana Ouředníčková

Pozvánka
Ďáblický klub seniorů zve maminky s dětmi 
na společné tvoření vánočních ozdob z korálků,
které se uskuteční v sobotu 17. listopadu 
od 13 hod. ve výtvarném ateliéru v OD Ke
Kinu. Kouzelnými andělíčky, zvonečky a hvěz-
dami můžete obohatit vánoční atmosféru vašich
domovů nebo obdarovat rodinu a přátele. 
Bude vybírán drobný příspěvek na materiál.

Daniela Tůmová

Kdo je Radůza
V úterý 20. listopadu od 20 hodin vystoupí
v sále nového Obecního domu Ďáblice na dnes
již vyprodaném koncertě se svými písněmi
Radůza, umělkyně, jejíž umělecká dráha připo-
míná některé „pohádkové“ životopisy.

Na ulici ji v roce 1993 objevila Zuzana Nava-
rová a již tři dny na to zpívala ve svatyni čes-
kých zpěváků, v pražské Lucerně. O pár týdnů
později zde pak triumfovala jako „předsko-
kanka“ slavné americké písničkářky Susanne
Vega, o šest let později měla stejnou čest při
koncertě Mikea Oldfielda. Od té doby vydala
několik velmi úspěšných sólových alb, která bez
jakékoliv reklamy lámou rekordy v prodejnosti,
získala několik zlatých Andělů a bodovala také
v anketě Zlatý slavík. Díky své jedinečnosti
a originálním písním, čerpajícím především
z české tradice, zaujala i publikum v zahraničí,
například v Polsku a ve Francii.
Tentokrát nám se svou kapelou představí průřez
dosavadní tvorbou. Zazní nejen písně z nového
alba Muž s bílým psem (říjen 2018), ale i pís-
ničky z prvních desek. Radůza se zvládne
doprovodit na několik hudebních nástrojů, její
zpěv hřmí, ale i jemně vypráví dojemné příběhy. 

Zpracovala Simona Dvořáková 
s použitím www.raduza.cz
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Halloween ve škole
Třídy 9.A a 9.B uspořádaly dne 31. října 2018
halloweenský program pro první i druhý stupeň
naší základní školy. Programy prvního a dru-
hého stupně se lišily svými aktivitami. Mladší
spolužáci z prvního stupně navštěvovali stano-
viště, kde žákyně 9. ročníku děti nalíčily hallo-
weenskou tematikou. Tuto tematiku měly
i omalovánky, které si děti mohly dobrovolně
vybarvovat. Poté byla diskotéka a děti se mohly
vyfotografovat s kamarády ve fotokoutku. Pro
druhý stupeň byla připravena diskotéka a dvě
aktivity. Tou první bylo vymýšlení strašidelného
příběhu a druhou vymýšlení slovíček v anglič-
tině na téma anglosaského svátku Halloween.
Po celou dobu programu bylo k dispozici sladké
občerstvení, ale nejdůležitějším bodem bylo
vyhlašování nejlepších masek od prvního do tře-
tího místa. Odměnou za nejlepší masku byl
lahodný bonbon.

Nikoleta Domdjoni, Aneta Žežulková, 
žákyně IX.A

Halloweenské tvoření 
ve školním klubu
První větší akcí, která probíhala od 15. do 
19. 10. 2018 v našem školním klubu, bylo hal-
loweenské tvoření. Žáci napříč všemi ročníky,
jenž zavítali do školního klubu, si vytvářeli hal-
loweenskou dekoraci, akci poté završili společ-
nou výrobou vyřezávaných dýňových lampiček.
Hotové výrobky si děti odnášely, ale zvládly jimi
i vyzdobit školní jídelnu a vstupní halu. Jak je to
bavilo, posuďte sami dle fotek.

Jana Hradilová, vedoucí školního klubu

Na zdravé Vlně
Třetí říjnový týden jsme ve školní družině věno-
vali zdravému stravování. Využili jsme nabídky
komunitního centra Vlna a během celého týdne
se děti ze všech oddělení školní družiny vystří-
dali na akci, kterou vedla nutriční terapeutka
paní Pavlína Matysová.

A protože bylo celý týden pěkné počasí, vařili
jsme venku pod širým nebem. Na úvod jsme si
povídali o tom, co a jak správně jíst, jak by
měla taková zdravá svačinka vypadat a pak už
hurá do práce. Ukázalo se, že je mezi námi
spousta šikovných kuchtíků, kteří dokáží strou-
hat, krájet, míchat, zdobit. Na vlastnoručně při-
pravené zdravé svačince si pak každý kuchtík
pochutnal. S sebou domů si děti odnášely nejen
nové zkušenosti a vědomí, že si dokáží tako-
vouto svačinku i samy připravit, ale také recept
a to hlavní, kuchařskou vařečku.

Vychovatelé školní družiny

Výlet Broučků 
za zvířátky do ZOO
Chladné a mlhavé počasí nás neodradilo, a tak
jsme se vydali na dopolední výlet do pražské
zoologické zahrady.
Celý týden jsme si v mateřské škole povídali
o zvířátkách, která chováme doma, a jak se
o ně staráme. Proto naše první kroky vedly do
dětské zoo, která se nachází v dolní části areálu
zahrady. Její dominantou je venkovský statek
s dvorkem, odkud nás už z dálky vítaly ovečky
svým bečením. Také jsme zde viděli mnoho
domácích zvířat – slepice, králíky, kravičky, pra-
sátka, kozy, i lamy a nutrie. K některým z těchto
zvířat mohly děti vstoupit a pohladit si je. Na
statku byly umístěny i hmyzí domečky a úly, kde
jsme se dozvěděli, jak včeličky žijí, jak přezimují
a jak jsou pro nás i pro přírodu užitečné.
V blízkosti statku leží malý rybník s různými
druhy ryb, do kterého vtéká potok. Na jeho bře-
zích právě snídaly kachny a husy.

Přes dětské hřiště jsme se dostali ke gibonům
a plameňákům, kteří už z dálky zářili svou
typicky růžovou barvou. Mohli jsme vidět jejich
ranní očistný rituál, jak si čistí zahnutým zobá-
kem peří a roztahují svá obrovská křídla. Děti
byly překvapeny jejich rozpětím a vždy je oce-
nily potleskem.
Měli jsme veliké štěstí, že zrovna paní ošetřova-
telka čistila domečky dikobrazí rodince, a tak
jsme je mohli pozorovat v jejich výběhu při 
snídani.
Želvy obrovské vypadaly jako kameny, které se
pomalu pohybují a spásají trávu.
Velmi se nám líbil pavilon šelem a plazů. Pozo-
rovali jsme zde velké i malé kočky z celého
světa – lvy, tygry, levharty obláčkové nebo
například kočky rybářské, ale i desítky velevzác-
ných plazů – anakondy, jedovaté chřestýše
nebo leguány.

Na zpáteční cestě nás rozveselily skotačivé
a hravé opičky, a pak nám už jen tučňáci zamá-
vali na cestu a my plní zážitků odjížděli do
školky.
Na shledanou zase brzy se zvířátky.

Za ďáblickou školu Lenka Burianová, 
učitelka MŠ – třída Broučci

Štrúdlování v Beruškách
Našim předškolákům jsme slíbili, že si upečeme
jablíčkový štrúdl. Jednoho slunečného podzim-
ního dne jsme se pustili do pečení. Každé dítě
přineslo z domova jedno jablíčko a o ostatní se
postaraly paní učitelky.
Po svačině jsme se s chutí pustili do práce. Paní
učitelky jablíčka nakrájely a děti je u stolečku
společně opatrně strouhaly na hrubé kousky.
Nejvíce děti bavilo nasypat na rozválené těsto
jablka se skořicovým cukrem. Následně jsme
těsto opatrně zavinuli a hotové štrúdly jsme dali
do předem připraveného pekáčku. V pekáčku
odpočívající štrúdly jsme dále potřeli vejcem
a poprosili jsme paní kuchařku o jejich upečení.
Za malou chvilku se celou mateřskou školou
vinula sladká lahodná vůně a děti se těšily, až si
každý z nich odnese domů pro své rodiče
sladké překvapení.

Za ďáblickou školu Aranka Hanousková 
a Markéta Rendlová, učitelky MŠ – 

třída Berušky

Tulení výprava 
za sv. Václavem
Každý rok 28. září slavíme svátek sv. Václava,
patrona naší země. Naše třída Tuleňů se roz-
hodla, že mu letos bude věnovat celý týden.
Vyprávěli jsme si o něm celý příběh a zdůraznili
si důležité postavy a momenty v jeho životě.
Naučili jsme se písničku „Boleslav, Boleslav 
překrásné město“ o Staré Boleslavi, kde byl 
sv. Václav zavražděn rukou svého bratra Bole-
slava. Děti předškolního věku ztvárnily sv. Vác-
lava na koni, kde použily různou techniku
zpracování. Mladší děti vybarvovaly vodovými
barvami naši českou vlajku.
Protože byl sv. Václav nejen knížetem, ale i rytí-
řem, který chtěl vše vyřešit mírně a zbytečně
neprolévat krev, seznámili jsme se s hrou se
zpěvem „Na rytířstvo“. Tato hra sklidila u dětí
velký ohlas.
Učili jsme se také galantnosti mužů k ženám –
chlapci pouštěli dívky první do dveří, vysunuli
jim židličku, aby se na ni jako první posadily
apod. Myslím si, že je to v dnešní době obzvlášť
důležité.
Ve čtvrtek jsme uspořádali výlet na Václavské
náměstí k soše sv. Václava na koni. Jeli jsme
autobusem a metrem, což byl pro děti další
velký zážitek. U sochy sv. Václava jsme si znovu
zopakovali důležité informace o něm. Ukázali
jsme si i 4 sochy, které stojí kolem sv. Václava:
sv. Ludmilu – babičku sv. Václava, sv. Anežku,
sv. Prokopa a sv. Vojtěcha. Udělali jsme nějaké
fotky a pokračovali do parku u Hlavního nád-
raží. Zde se děti nasvačily a poté jsme se šli
podívat na Hlavní nádraží, jak je krásně opra-
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vené. Tam jsme obdivovali erby, které byly uvnitř
kopule.
Nejvíce však děti zaujaly vlaky, které tudy pro-
jížděly. Zastavili jsme se také u sochy Nicholase
Wintona, který zachránil 669 židovských dětí
a odvezl je vlaky z nacistického protektorátu
Čechy a Morava do Británie. Opět jsme se zde
vyfotili a dětem vše přiblížili. Na konci našeho
výletu si děti za odměnu mohly ještě pohrát na
blízkém hřišti. Pak už nás čekala jen jízda do
školky a vytoužený oběd.
Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu.
Hurá!

Za ďáblickou školu Markéta Matysová, 
učitelka MŠ – třída Tuleni

Oslavy 100 let republiky 
v ďáblické škole
Kulaté 100. výročí vzniku samostatného Česko-
slovenska si letos připomínala celá republika
a v ďáblické škole jsme navázali na naši tradici,
vznik ČSR jsme si připomněli (nejen) u národ-
ního symbolu – u školní lípy.
Škola byla slavnostně vyzdobena, celý týden
předcházející 28. říjnu připravovaly paní
kuchařky ve školní jídelně menu inspirované
dobovými prvorepublikovými recepty, a když
oslavy ve čtvrtek 25. října 2018 vrcholily slav-
nostním shromážděním žáků a zaměstnanců na
rynku před školní budovou, přišli někteří žáci
i kolegové v dobovém oblečení.
Shromáždění bylo tradičně zahájeno nástupem
státní a obecní vlajky na tóny husitského cho-
rálu Ktož jsú boží bojovníci. Ředitel školy
Mgr. Bc. Josef Buchal v krátkém úvodním pro-
slovu vyzdvihl význam státního svátku, histo-
rické souvislosti připomněl Mgr. Tomáš Novotný.
Vrcholem programu byl poslech ukázek auten-
tické korespondence dvou mladých lidí, do
jejichž života zasáhly události první světové
války, jež bezprostředně předcházela vzniku
samostatného státu Čechů a Slováků. Tyto
ukázky průvodním slovem velmi citlivě doplnila
paní vychovatelka Markéta Skalová.
Následně zazněla píseň Jiřího Voskovce a Jana
Wericha Když jsem kytici vázala v podání žáků
VIII.B Kateřiny Přibáňové (zpěv) a Jakuba
Petráška (kytarový doprovod). V průběhu
skladby odnesly dvě členky Školní žákovské rady
květinu k nedalekému památníku věnovanému
ďáblickým obětem obou světových válek.
Slavnostní shromáždění ukončily tóny českoslo-
venské státní hymny.

Tomáš Novotný

Dne 23. 10. 2018 se třída III.A vypravila na
cestu po stopách české státnosti do centra
Prahy. Cílem bylo seznámit žáky s nejvýznam-
nějšími památkami. Cesta vedla od Prašné
brány okolo Stavovského divadla a Karlovy uni-
verzity na Staroměstské náměstí. Pokračovala
Karlovou ulicí na Karlův most, Malostranské
náměstí, okolo budovy Poslanecké sněmovny
a Senátu na Pražský hrad. Každý žák měl při-
pravené stručné informace o některé památce,
osobnosti nebo nejvyšší státní instituci.

Zdeněk Rajtr, třídní učitel III. A

Druháčci v Duhové zahradě
První úterní výlet družinových druháčků v tomto
školním roce byl do Duhové zahrady v DDM
Přemyšlenská. Na jednotlivých stanovištích jsme
plnili zábavné úkoly a za každý splněný jsme si
vybarvili jednu barvu duhy. A tak jsme si zkusili
vyrobit náramek z vlastnoručně vyrobených
papírových korálků, jako klauni na Staroměst-
ském náměstí jsme vyráběli a do světa pouštěli
obří bubliny, hráli kuželky, hmatem poznávali
různé předměty. A na závěr, kdo prošel všemi
stanovišti a měl vybarvenou duhu ve všech bar-
vách, které má správná duha mít, si šel vybrat
jeden z pěti míchaných drinků. Odpoledne ve
Spirále na Přemyšlenské se nám jako vždy velmi
líbilo.

Vychovatelky a asistentka druhých tříd

Druhý oborový den
Zdravý životní styl
Druhý oborový den jsme měli sraz v osm hodin
ve třídě 8.A. Po shromáždění všech dětí z naší
oborové skupiny jsme měli prezentaci o tom, co
je to zdravý životní styl. V prezentaci jsme se
dozvěděli, že do zdravého životního stylu patří
nejen zdravé a pravidelné stravování, ale také
například sport, potřeba spánku aj. Prezentace
trvala přibližně hodinu. Po ukončení prezentace
jsme se začali balit a odebrali jsme se do šatny.
Poté jsme se vydali na autobusovou zastávku.
Autobusem jsme jeli na Ládví a dalším autobu-

sem do Bohnic. Pokračovali jsme pěšky až
k našemu cíli, což byla posilovna Fitfuture. Tam
jsme měli jednu hodinu kruhového tréninku.
Jako první jsme se převlékli do sportovního
oblečení a přezuli jsme si boty. Když jsme vešli
do tělocvičny, už se tam připravovalo vše
potřebné na kruhový trénink. Měli jsme dva tre-
néry, kteří nás nejprve seznámili s jednotlivými
cviky z kruhového tréninku. Bylo tam, myslím,
celkem deset cviků, například skákání přes švi-
hadlo, boxování na místě, nebo kliky. Po našem
tréninku jsme si udělali ještě pár koleček kolem
tělocvičny. Když skončil trénink, šli jsme se opět
převléknout. Pak už jsme jeli zpátky do školy. Ve
škole jsme šli na oběd a tím končil náš druhý
oborový den. Celý oborový den se mi moc líbil.
Hrozně moc mě bavil kruhový trénink, ráda
bych si to někdy zase zopakovala.

Natálie Domdjoni, VI.B

Netradiční sportovní hry
Dne 19. října se uskutečnil 2. oborový den
a naše oborová skupina se vydala na softbalové
hřiště. Ráno v 9.45 hodin jsme měli sraz před
školou a odtud jsme se vydali na softbalové
hřiště Jourds. Jakmile jsme dorazili na místo,
ujal se nás hlavní trenér pan Ondřej Stroner.
V první polovině oborového dne jsme si vysvět-
lovali pravidla hry, známé týmy, největší úspě-
chy, výstroj atd. V druhé polovině jsme se
přesunuli na hřiště, kde se k nám přidali dva
hráči Jourds, a vyzkoušeli jsme si základy hry
(např. nahrávky, odpálení a chytání míčků). 
Na konec oborového dne jsme si zahráli zápas
v softbale.

Karolína Wiesnerová, IX.A

Významná místa českých dějin
Dne 19. října 2018 se konal druhý oborový den,
v jehož rámci se členové skupiny Významná
místa českých dějin vydali na exkurzi do Sezi-
mova Ústí, kde jsme navštívili vilu Edvarda
a Hany Benešových.
Předtím jsme se ale sešli ve škole, kde jsme si
s žáky 8. a 9. tříd ujasnili témata jejich oboro-
vých prací. Poté jsme se již věnovali tématu 
druhého oborového dne – prohlédli jsme si
fotoalbum s autentickými fotografiemi ze života
prvních dvou československých prezidentů
a jejich blízkých, zhlédli jsme dvě videa věno-
vaná historii vily v Sezimově Ústí a následovala
krátká diskuze o některých klíčových okamži-
cích v politickém životě Edvarda Beneše.
Pak jsme se už vydali do Sezimova Ústí. Spo-
lečně s paní průvodkyní jsme se prošli rozlehlou
zahradou obklopující vilu a dozvěděli se řadu
zajímavostí. Zahrada bývala velkou chloubou
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manželů Benešových a snad každou návštěvu
vily začali její procházkou. Následně jsme se
rozdělili do dvou skupin, mladší žáci si prohlíželi
interiér vily a starší žáci zpracovávali pracovní
listy. Poté se role prohodily. Během prohlídky
jsme mohli obdivovat účelně, ale zároveň ele-
gantně a noblesně zařízené interiéry. Mohli
jsme spatřit oblíbené křeslo E. Beneše, tzv.
ušáka, zajímavě řešenou knihovnu, jakož i pre-
zidentovo úmrtní lože a mnoho dalšího. Vila nás
zaujala i svým zevnějškem. Působí, jako by sem
byla přenesena z jižní Francie (velká okna, pís-
kově žlutá hladká omítka, salla terrena, zelené
okenice, galerie, nízké střechy,…), a přesto je
do krajiny zasazena velmi citlivě a její ráz nikte-
rak nenarušuje. Rovněž jsme se zastavili u vyvý-
šeného místa zvaného Kazatelna, odkud prý
v 15. století promlouval během svého působení
v jižních Čechách Mistr Jan Hus. Zde se nechal
po své smrti pochovat E. Beneš a o mnoho let
později i jeho žena.
V infocentru jsme viděli řadu dobových před-
mětů s tematikou života ve vile a první repu-
bliky, zhlédli jsme i několik videosekvencí
věnovaných událostem spjatých s životem 
2. československého prezidenta a na závěr jsme
si pročetli učební listy.
Myslím, že se druhý oborový den vydařil, žáci si
mohli odnést spoustu nových informací
a v neposlední řadě přispěl k tomu, aby si naši
žáci uvědomili, že o dějinách je potřeba uvažo-
vat komplexně a v mnoha souvislostech. A to

zejména ještě předtím, než přijmeme za svůj
nějaký názor, případně než budeme kohokoliv
a cokoliv hodnotit, soudit.

Tomáš Novotný

Zoo Ústí nad Labem, kterou založil 
Heinrich Lumpe v roce 1908
Naše letošní druhá výprava za ohroženými
druhy zvířat v ZOO ČR nás zavedla do Ústí nad
Labem. Zoo se nám líbila. Je blízko Labe a ve
svahu. Hned u vchodu nás přivítali tuleni a díky
naučným panelům jsme zjistili, kteří jsou nej-
ohroženější. Zoo chová hodně druhů zvířat –
rosomáky, levharty, irbise nebo jeleny bělohubé.
A připravují se prostory pro tučňáky brýlové. Je
tu hodně dětských hřišť a prolézaček a modely
zvířat, dokonce i kostry dinosaurů!
Víte, co je to projekt Tarsius? Je zaměřen na
výzkum a ochranu ohroženého primáta
nártouna filipínského – Tarsius syrichta.

Kdo straší školní strašidlo?
Se sedmnácti žáky z prvních a druhých tříd jsme
v úterý 23. 10. 2018 zažili dobrodružné a tro-
chu tajemné pátrání po školním strašidle. 
Odpoledne jsme zahájili ve školní knihovně
předčítáním z knihy Zuzany Pospíšilové. Naše
školní strašidlo, stejně jako to z knihy, nechá-
valo po škole různé vzkazy, vydali jsme se tedy
po jeho stopách, které nás provedly školou od
půdy až do sklepa. Po cestě se nám přihodilo
pár podivných věcí, ale nakonec jsme se všichni

sešli v knihovně i s pokladem, který byl ukrytý
v jídelně pro náročné strávníky. Aby našemu
školnímu strašidlu nebylo smutno a nevyvádělo
tolik neplech, namalovaly mu děti kamarády. 
Na cestu domů jsme se ještě naučili písničku
o strašidle.

Olga Koudelková, Julie Martasková

Exkurze 5.A do Prahy
25. 10. se vydala 5.A na poznávání Prahy.
Ačkoliv se počasí rozhodlo nás v Praze nevítat,
odolali jsme a dobře jsme udělali. Na Václav-
ském náměstí jsme si prohlédli opravené
Národní muzeum, sochu našeho patrona sv.
Václava, památník Jana Palacha a Jana Zajíce
a hotely po obou stranách 750 metrů dlouhého
náměstí. Překročili jsme „příkop“ a pokračovali
k Obecnímu domu. Překvapila nás dlouhá
fronta před Českou národní bankou. V suterénu
Obecního domu jsme si prohlédli model Obec-
ního domu a také jsme nahlédli do restaurací.
Pod Prašnou bránou jsme se ohlédli za Hybernií
a Celetnou ulicí došli k Muzeu čokolády, kde si
každý koupil něco „na zub“. Podívali jsme se
do Ungeltu, na Staroměstském náměstí na
Mistra Jana Husa, šlápli jsme si na poledník
a svědomitě spočítali kříže, které symbolizují 
27 popravených českých pánů. Orloj nám apoš-
toly „neposlal“, ale i tak se nám líbil. V Kaprově
ulici jsme naši prohlídku pro tentokrát skončili,
ale určitě se do centra Prahy ještě vrátíme.

PaedDr. Božena Horáčková, třídní učitelka 5.A



Odvozy k lékaři, na rehabilitace 
a do nemocnice Bulovka

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. 

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
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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 nachá-
zejí 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 navště-
vují některý z okolních plaveckých bazénů,
mohou požádat o příspěvek na plavenku. MČ
hradí 50 % ceny uvedené na účtence do maxi-
mální 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



Halloween ve Vlně
Halloweenské odpodne letos připadlo na
sobotu 3. listopadu. Dýně jsme dlabali ostošest,
Vlna byla plná nechutných dobrůtek a v klu-
bovně mohly děti strašidelně tvořit. Tento rok
jsme měli pro naše hosty i příjemné překva-
pení – čarodějnou hudební skupinu Medúzy.
Doufáme, že jste si tento den užili stejně jako
my a že si jej, i když tento svátek nepatří mezi
české tradice, za rok znovu zopakujeme. 

Tým Vlny 

Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy ve věku od 8 do 13 let (individu-
álně 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 trénin-
kový robot Donic. Pro přípravku máme dva ministoly.
Od září 2018 funguje 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.
Rekreační oddíl přijímá nové členy bez ohledu na věk, pohlaví a výkon-
nost. Hrajeme každé pondělí mezi 17. až 21. hodinou. Zorganizována
dlouhodobá soutěž jednotlivců v rámci oddílu a jednorázové turnaje
dvouher a čtyřher.

Registrovaný oddíl přijímá nové hráče výkonnosti okresní a krajské úrovně
– muže i ženy. Ďáblové Praha pořádají nábor dětí do klubu Správňáci.
Členům klubu zajistíme informovanost o všech akcích Ďáblů Praha
a slevu na každou z těchto akcí ve výši 50% startovného.
Sobota 10. 11. 2018 – Podzimní turnaj ve stolním tenisu 
pro děti a mládež.
Připravujeme:
9. 12. Závody RC modelů aut na vysílačku
15. 12. Šach Ping – dvojboj ve stolním tenisu a šachu pro veřejnost
16. 12. Střelecké závody pro děti ze vzduchovky
19. 12. Vánoční turnaj čtyřher stolního tenisu pro veřejnost
20. 12. Vánoční rodinný turnaj dvougeneračních družstev ve stolním tenisu
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).10

Ďáblice tančily 
v rytmu swingu
Parket Obecního domu Ďáblice zažil v pátek 
26. října svoji taneční premiéru.
Akce nazvaná Ďáblice v rytmu swingu nás pře-
nesla do časů swingu a charlestonu, a to díky
kapele Swing Mustard, jejíž hudební program
byl okořeněn stepařskými vstupy  nadaných
chovanců paní Andrey Myslivečkové, jejíž studio
Andrea  pravidelně trénuje právě u nás v Ďábli-
cích . Nezůstalo jen při poslechu, neboť pro
diváky byla připravena i malá škola tanečních
kroků, která se stala dalším příjemným zpestře-
ním večera. Dobové kostýmy, róby i účesy
některých návštěvníků dokazují, že proběhla
i důkladná domácí příprava. A to je zkrátka
skvělé! Pojďme se v Ďáblicích scházet na par-
ketu častěji! Co vy na to? 

Míša Ničová, foto TS Andrea



neděle 2. 12. od 16 hodin ADVENTNÍ TVOŘENÍ A VÁNOČNÍ CUKROVÍ JINAK

Výroba adventních věnců a zdravější varianty vánočního cukroví.

středa 5. 12. od 17 hodin MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

Divadýlko O princezně Mlsalce a nadílka v novém Obecním domě 
Ďáblice. 
Cena vstupenky 50,- Kč za dítě (v ceně balíček). Prodej vstupenek ve Vlně.

sobota 8. 12. od 15 hodin VLNĚNÝ JARMARK 

Originální ručně vyráběné dárky, vánoční tvoření pro děti, punč, svařák 
a Ďáblice pospolu.

pátek 21. 12. od 17 hodin VÁNOČNÍ VEČÍREK VE VLNĚ 

Odložte předvánoční shon a přijďte s námi pobejt :)
Diskotéka od 17 hodin pro děti, od 19 hodin pro dospělé.
Vstupné 50,- Kč za osobu.

pondělí 12. 11. od 15 hodin NA ZDRAVÉ VLNĚ 
Beseda a workshop pro seniory 

Vstupné - ZDARMA.

čtvrtek 15. 11. od 15 hodin NA ZDRAVÉ VLNĚ 
Beseda s dermatologem pro školní děti 

Vstupné - ZDARMA.

sobota 24. 11. od 19 hodin KLEVELA 
Premiéra představení Komunitního divadla Vlna inspirovaného historií 
Ďáblic v sále nového Obecního domu Ďáblice.

Vstupné - ZDARMA. Repríza v pondělí 26. listopadu od 19 hodin.

pátek 30. 11. od 18 hodin NE RUKA, TO DUŠE MALUJE 
Vernisáž výstavy malířů malujících 
ústy a nohama

Nechte se okouzlit dovedností těchto 
umělců. Repliky obrazů si také budete 
moci v advetním čase ve Vlně zakoupit 
a přispět tak na další úžasná díla.

pátek 21. 12.2ppá od 1od



Projekt

DEN ČAS KURZ KDE V ĎÁBLICÍCH
PONDĚLÍ 17:30 - 19:30 hodin Komunitní divadlo - zkoušky
ÚTERÝ 

9:00 - 10:30 hodin
10:30 - 12:00 hodin

Počítačová gramotnost pro seniory
- začátečníci
- pokročilí

Obecní knihovna

12:45 - 13:45 hodin Cvičení pro zdravá záda OD Ke Kinu

STŘEDA 13:30 - 15:00 hodin Deskové hry Kavárna KC Vlna

15:00 - 17:00 hodin Šikovné ruce Kavárna KC Vlna

17:00 - 18:00 hodin Jóga s Táňou OD Ke Kinu

ČTVRTEK 14:00 - 18:00 hodin Keramika OD Ke Kinu

PÁTEK 10:00 - 11:00 hodin Jóga s Táňou OD Ke Kinu
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Ďáblický uličník –
23. část
Srpnová
Ulice se nachází v jihovýchodní části obce
s dnešním pomístním názvem Nové Ďáblice, po
staletí nazývané Lom, V lomu (viz ulice K Lomu).
Inspirací pro pojmenování komunikace v r. 2005
podle kalendářního měsíce byly názvy ďáblic-
kých ulic Květnová a Říjnová. Vznikla na poli
č. 303, které podle starých gruntovních knih
a stabilního katastru z r. 1841 patřívalo ke
gruntu čp. 23, Mannerem nazvaným Jeřanovský
(viz ulice Mannerova, Prosincová). V r. 1841 byl
majitelem gruntu Josef Srb, začátkem 20. století
jej koupil František Martin Steyskal i s pol-
nostmi a spojil se svým statkem čp. 24.
V r. 2003 odkoupila výše uvedený pozemek od
restituentů firma EKOSPOL. Při parcelaci na
stavby rodinných domů vznikla i ulice Srpnová.
Zajímavou perličkou je, že ačkoliv se domy
v ulici začaly stavět po r. 2002 a byly zkolaudo-
vány kolem r. 2006, samotná komunikace
(stejně jako Červencová a Zářijová) byla sta-
vebně dokončena až v r. 2015.

Statková
Podle Pražského uličníku „ulice pojmenovaná
roku 1971 vznikla po roce 1962 na části
původní polní cesty zvané ‘Chaberská do polí‘
podle toho, že spojovala Dolní Chabry a Ďáb-
lice. Nešlo nikdy o hlavní spojnici obou dneš-
ních městských částí (tou se stala cesta, která
byla předchůdkyní dnešních ulic Spořické
a Šenovské), a proto si charakter polní cesty
v převažující části svého dnešního rozsahu
zachovala až do současnosti (tedy k roku
1998)“. Na mapě stabilního katastru z r. 1841
je vyznačena tato polní cesta přesně v místech
dnešní ulice a je zřejmé, že byla hraniční cestou
mezi tratěmi polí zvané K Zdibům (na východ
od cesty) a K Chabrům (pole ležící na západ).
Podle pamětníka byla ulice ještě v 60. letech
minulého století hlubokým úvozem. S tím
zřejmě souvisejí názvy okolních polí uvedené
v tereziánském katastru – Bei tiefen weg 
(U hluboké cesty), Gegen Zdib (Ke Zdibům),
Gegen Chaber großes (K Chabrům velké). 

Parcela č. 418, ležící těsně vedle cesty na
západ, patřila v r. 1853 ke statku čp. 1 (koncem
19. st. koupil J. Battista), vzdálenější parcela
č. 416 ke statku čp. 24 (na počátku 20.st. 
vlastnil M. Steyskal). Právě tento pozemek od
svého příbuzného koupil a v r. 1932 zde otevřel
svou cihelnu Ing. František Stejskal. Na obou
pozemcích vznikl po demolici budov bývalé
cihelny v r. 1966 areál Montážního podniku
spojů, v r. 1999 přejmenovaný na Vegacom.
Demolice areálu v r. 2015 předznamenala
záměr postavit zde nové domy na bydlení
a současně rozšířit ulici Statkovou tak, aby
vyhovovala novým dopravním požadavkům.
Poznámka: S názvem ulice a s vlastnictvím
pozemků kolem ní je spjata rodina statkářů
Stejskalových a Steyskalových. Na stížnosti
z r. 1934 adresované okresnímu úřadu jsou
podepsáni František Martin Steyskal z čp. 24
a František Stejskal z čp. 21 (viz ulice Na
Terase). Jak vyplývá ze zápisů v matrikách pro
Libeň, Smíchov a Ďáblice, oba byli potomky
Martina Steyskala (1816 – 1885), starosty
v Libni v letech 1866–1871 a zemského
poslance v letech 1879–1885, a jeho ženy
Marie Světové pocházející z libeňské statkářské

rodiny. Martin Steyskal koupil v r. 1853 statek
v Ďáblicích (čp. 21) a v roce 1875 za 175 000
zlatých velkostatek Zdiby. Ďáblický statek pře-
vedl na svého syna Františka Martina Steyskala
(*1853), starostu Ďáblic v letech 1898(?)–1919
a prodejce pozemků pro velký Ďáblický hřbitov,
po jehož smrti jej zdědil jeho syn František 
Steyskal ml. Ten už se v r. 1934 podepisoval
jako František Stejskal. Jan Václav Steyskal
(*1847), nejstarší syn velkostatkáře Martina
Steyskala, se oženil s Annou Peškovou, dcerou
gruntovníka Jana Peška, majitele ďáblických
statků čp. 28 a 29 a starosty Ďáblic do r. 1889.
Statkář Pešek i velkostatkář Steyskal byli přá-
telé, oba byli členy Hospodářského spolku
okresu Karlín. Spolek pořádal výstavy a téma-
tické exkurze na vybrané statky, často do Ďáblic
a do Zdib. Jejich společný vnuk František Martin
Steyskal (*5.11.1874 na Smíchově) zdědil
grunty dědečka Peška čp. 28, čp. 29 a čp. 24
a v r. 1910 přikoupil statek čp. 23.
Děkuji za cenné podklady a vzpomínky 
p. Václavu Blahoutovi

Jana Rexová
Celý článek i s odkazy najdete 

na http://dablice.cz/dablicky-ulicnik

Otevřený dopis 
Ďáblíku Ďáblickému
Vážený Ďáblíku Ďáblický, vlastně jsem Vaší vel-
kou fanynkou, Vaše komiksy mě vždy pobaví
a jsou pro mě vítaným zpestřením Zpravodaje,
který zábavný vždycky není. Bohužel se mě však
dotkl komiks v říjnovém čísle Ďáblického zpra-
vodaje, kde jste se podle mého velmi nešťastně
navezl do komisí Rady MČ.
Myslíte si vážně, že jenom proto, že byly volby,
všichni lidé, kteří čtyři roky obětavě pracovali
pro obec, najednou ze dne na den skončí? Kdo
si myslíte, že ve spolupráci s KC Vlna připravuje

swingový večer nebo koncert Radůzy a další
akce (Drakiáda, Svatomartinský lampionový
průvod…)? Asi Vás překvapí, že kulturní komise
už v říjnu připravuje akce na prosinec – Miku-
lášskou besídku, Setkání před Betlémem –
a plánuje i první čtvrtletí příštího roku…
A co třeba sociální komise. Myslíte si vážně, 
že sociální komise najednou ze dne na den 
přestala pečovat o seniory? Kdo se podle Vás
stará o nový sociální program pro seniory –
dotované obědy, příspěvek na autodopravu…?
A v ostatních komisích a výborech je situace
obdobná.
Ti, kdo čtyři roky (někteří i déle) věnovali naší
obci stovky hodin svého volného času, jsou

zodpovědní lidé, kteří chtějí zachovat kontinuitu
a chtějí, aby život v Ďáblicích byl i nadále tak
pestrý jako doposud, a proto pracují v komisích
dále tak dlouho, než svou práci budou moci
řádně předat svým nástupcům. Anebo budou
pokračovat další čtyři roky. Naštěstí je těch dru-
hých většina…
Tak třeba Vy osobně taky navštívíte některou
akci v obci a budete se na ní dobře bavit.
Anebo Vy či někdo z Vašich blízkých využijete
služeb sociální komise. Pak si, prosím, vzpo-
meňte na všechny ty lidi, kteří se o tyto věci
zasluhují. Dlužíte jim poděkování.

Simona Dvořáková, Kulturní komise



Ďáblický kalendář 
20. listopadu od 18 hodin – Duševní hygiena pro seniory – 
OD Ke Kinu

20. listopadu od 20 hodin – Radůza (koncert) – sál nového 
Obecního domu Ďáblice

24. listopadu od 19 hodin – Klevela (premiéra komunitního divadla
Vlna) – sál nového Obecního domu Ďáblice

27. listopadu od 17 hodin – Rukodělná dílna – OD Ke Kinu

29. listopadu od 19 hodin – Zborov (filmový klub) – KC Vlna

30. listopadu od 15 hodin – Adventní tvoření – ZŠ U Parkánu

30. listopadu od 18 hodin – Ne ruka, to duše maluje – (vernisáž
výstavy malířů malujících ústy a nohama) – KC Vlna

2. prosince od 16 hodin – Adventní tvoření (adventní věnce)
a Vánoční cukroví jinak (zdravé pečení) – KC Vlna

2. prosince od 18.30 hodin – Adventní koncert – 
kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava

4. prosince od 17 hodin – Rukodělná dílna – OD Ke Kinu

5. prosince od 17 hodin – Mikulášská nadílka – Obecní dům 
Ďáblice

8. prosince od 15 hodin – Vlněný jarmark – KC Vlna

14. prosince od 15 hodin – Vánoční odpoledne pro seniory
a zdravotně handicapované spoluobčany – sál nového Obecního
domu Ďáblice

17. prosince od 18.30 hodin – Víťa Marčík – Setkání před 
Betlémem – sál nového Obecního domu Ďáblice

18. prosince od 18 hodin – Duševní hygiena pro seniory – 
OD Ke Kinu

21. prosince od 17 hodin – Vánoční DISCO (pro děti) – KC Vlna

21. prosince od 19 hodin – Vánoční DISCO (pro dospělé) – KC Vlna

V sobotu 22. prosince v 7 hodin ráno bude možnost přijít do Kaple
Nejsvětější Trojice a sv. Václava na roráty (zpívaná mše). Po mši jsou
všichni zváni na společné posezení a na kávu nebo čaj.

Kácení a řez rizikových stromů 
stromolezeckou technikou. Tel.: 606 527 091

Základní škola a mateřská škola nabízí k pronájmu 
uvolněný prostor ve školní tělocvičně v termínech:
čtvrtek 17.00 – 20.00 hod., pátek 18.00 – 20.00 hod.
Cena pronájmu 450 Kč/hod. 
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Hvězdárna Ďáblice 
Pod hvězdárnou 768, Praha 8, tel.: 283 910 644 
e–mail: hvězdárna. dablice@centrum.cz

Program na listopad a prosinec
Otevírací doba
Listopad: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21, 
čtvrtek 13.30–15.30, 19–21, neděle 14–16 hodin.
Prosinec: pondělí 13.30–15, 18–21, středa 19–21, čtvrtek 13.30–15,
19–21, neděle 13–15 hodin. Sobota 8. 12. 10–12 hodin. Neděle 23.,
pondělí 24. a pondělí 31. 12. zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
19. 11. Marek Kovář: BORNEO – od Lovců lebek až po právo šaría.
26. 11. Ing. Vladimír Novotný: Zajímavosti našeho kalendáře.
10.12. Ing. Václav Přibáň: ZIMNÍ OBLOHA – souhvězdí, 
zajímavé úkazy a objekty.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
5. a 12. 11. Sluneční soustava.
3. a 17. 12. Slunce a stíny.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Listopad: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, pondělí 5. a 12. 20–21, středa,
čtvrtek 19–21, neděle 14–16 hodin za jasného počasí!
Prosinec: pondělí, čtvrtek 13.30–15, pondělí 3. a 17. 20–21, středa,
čtvrtek 19–21, neděle 14–16 hodin za jasného počasí! Přístupné bez
objednání. Neděle 23., pondělí 24. a pondělí 31. 12. zavřeno.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce).
Noční obloha: Měsíc – od 13. do 25. 11., nejlépe okolo 15. 11. (první
čtvrt); od 13. do 24. 12., nejlépe okolo 15. 12. (první čtvrt). Mars, Uran,
Neptun – po oba měsíce za dobrých podmínek. Dvojhvězdy, vícenásobné
soustavy – po oba měsíce. Hvězdokupy, mlhoviny – za bezměsíčných
večerů po oba měsíce.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu a ve čtvrtek 18–19 mohou hvězdárnu navštívit předem
objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny
s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů 
(záleží na počasí).

POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 18. 11. v 10.15 – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici.
Sobota 8. 12. v 10.15 – O lovci Orionovi a býku Zlobíkovi 
(zimní pohádka).
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.
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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 fi nancování s Renault Finance od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018. Renault Finance znamená fi nancování 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

Zvýhodnění až 80 000 Kč
Zimní pneumatiky ZDARMA*

5 let záruka Renault

Limitovaná série Winter Edition
Modelová řada Renault

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

Přijmeme:   

ASISTENTKU 
PRODEJE BYTOVÉHO TEXTILU 

Požadujeme
•    příjemné vystupování
•    zkušenosti s prodejem
•    pracovat ve 12 hodinových směnách

Nabízíme
•    hlavní pracovní poměr
•    platový a kariérní růst
•    zaměstnanecké benefi ty
•    férové jednání
•    práci ve stabilní české společnosti

Kontakt pro zaslání životopisu: 
kalova@silex.cz

www.scanquilt.cz

2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2
017

2018

Vánoční odpoledne 
pro seniory a zdravotně 

handicapované spoluobčany
se koná v pátek 14. prosince od 15 hodin 
v sále nového Obecního domu Ďáblice.

Odpoledne zpříjemní hudba i občerstvení.
Zváni jsou všichni senioři bez omezení věku 

i zdravotně handicapovaní spoluobčané. 
Uvítáme, když svou účast potvrdíte na tel. 283 910 723 

nebo osobně v podatelně úřadu MČ. 
Těšíme se na Vás!

Ďáblický klub seniorů a MČ Praha-Ďáblice 



Váš servisní partner Volkswagen Porsche Praha-Prosek
Liberecká 12, Praha 8  182 00
tel.: +420 286 001 711, e-mail: info.prosek@porsche.cz, www.porsche-prosek.cz

 

Obujte se do zimy s naší aktuální nabídkou zimních pneumatik  

s bezplatnou PneuGarancí. Využijte výhodné servisní úkony s Originálními díly 

Volkswagen®, širokou nabídku Originálního příslušenství Volkswagen® a zimní 

servisní prohlídku vozu v našem autorizovaném servisu.

Naše nabídka platí do 31. 12. 2018.

OBUJTE SE  
DO ZIMY.
ZIMNÍ SERVIS VOLKSWAGEN

299 Kč
Zimní servisní prohlídka:
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