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O čem jednala rada městské části

53. jednání dne 31. 10. 2016
Rada MČ po projednání schválila:
• uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prostor Obec-
ního domu jazykové škole Superb Learning;
• uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prostor Zázemí
Ďáblického parku hudební škole Yamaha;
• dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební zakázku „Přístavba
a dostavba ZŠ“;
• návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha-Ďáblice
a společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.;
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor klubovny Vlny Spolku
Parkán.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• rezignaci paní Mgr. Barbary Tranové na funkci členky redakce Ďáblic-
kého zpravodaje.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s účastí Základní školy a Mateřské školy, U Parkánu 17, Praha 8 – Ďáb-
lice na projektu „Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnos-
tech“;
• s uzavřením smlouvy o převodu správy majetku mezi MHMP a MČ
Praha-Ďáblice;
• s případnou výstavbou lehké celoroční haly na pozemcích parc.
č. 1731/6 a 1729/527, které jsou ve svěřené správě MČ Praha-Ďáblice.
Informace pana starosty:
• v ulici Šenovská proběhne měření vibrací;
• o schůzce s realitní, konzultační a poradenskou společností CBRE s.r.o,
která zastupuje mezinárodního logistického klienta ohledně pozemku p.č.
1729/318, který je ve vlastnictví církevní instituce (Rytířský řád Křižovníků
s červenou hvězdou). Předmětem schůzky by měla být především otázka
případné zastavitelnosti tohoto pozemku v blízkosti dálnice, zda by byla
naše městská část nakloněna ke změně využití daného území;
• pan V. Csiemi zaplatil druhou splátku závazku za společnost Spiritex,
a tímto je veškerý dluh vůči MČ Praha-Ďáblice, který vyplývá z plánovací
smlouvy, zaplacen.

54. jednání dne 14. 11. 2016
Rada MČ po projednání schválila:
• převod částky 500.000 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 do
investičního fondu, a to za účelem pořízení nového konvektomatu
a zabezpečovacího zařízení v mateřské škole;
• návrh smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi MČ
Praha-Ďáblice a Mgr. Petrou Vahalovou;
• dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s Č. poštou s.p.;
• cenovou nabídku společnosti Jaroslav Lizner na rekonstrukci bytu č. 4
v ulici Ďáblická 160 v celkové výši 161.200 Kč s DPH;
• rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ na rok 2016;
• na základě žádosti finanční dar TJ stolní tenis Praha ve výši 10.000 Kč.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s uzavřením Memoranda o spolupráci s SK Ďáblice;
• s návrhem tajemníka úřadu na jmenování inventarizačních komisí pro
zajištění inventarizace MČ Praha-Ďáblice za rok 2016;
• s odpisem pohledávky vůči společnosti Pražská Plynárenská Distribuce
a.s. ve výši 12.100 Kč.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• rezignaci paní Jany Uchytilové a paní Jany Kacovské na funkci členky
sociální komise.
Rada MČ po projednání jmenovala:

• paní Mgr. Ditu Tomkovou a Ing. Bronislavu Lomozovou členkami 
sociální komise.
Rada MČ po projednání doporučila:
• zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice schválit přistoupení MČ Praha-Ďáblice
ke Sdružení místních samospráv České republiky.
Rada MČ po projednání vyhodnotila:
• vítězný návrh soutěže o vytvoření loga, logotypu a značky komunitního
centra Vlna – variantu 5b autorky Barbory Sládkové (viz str. 6).
Rada MČ projednala:
• žádost občanů Ďáblic o úpravu linky 202 do původní trasy a předá tuto
žádost/stížnost Komisi pro životní prostředí a dopravu MHMP k dalšímu
řešení.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ

Pozvánka na 16. veřejné zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Vážení spoluobčané, srdečně vás zvu na 16. veřejné zasedání
zastupitelstva naší městské části, které se bude konat 
14. prosince 2016 od 18 hodin v Základní škole 
U Parkánu 17. Vstup do školy je hlavním vchodem.
Týden před zasedáním budete mít k dispozici podklady na
webových stránkách www.dablice.cz –Samospráva – Zastupi-
telstvo MČ – Podklady k jednání, zápisy, záznamy a usnesení
z jednání. Rádi bychom vám tím umožnili nejen lepší informo-
vanost, ale i větší zapojení do dění v naší obci.

Miloš Růžička, starosta MČ

Autobusové zastávky v Ďáblicích
Problematika správy zastávek hromadné dopravy je na celém území Prahy
nejasná. Péči o zastávky má na starosti celá řada správců, proto na celo-
pražské úrovni usilujeme o jejich sjednocení. Zároveň jednáme s Magi-
strátem hl. m. Prahy a ROPIDem o úpravě ďáblických zastávek a instalaci
chybějících příst-
řešků. Zástupci
ROPIDu přislíbili
instalaci interak-
tivních informač-
ních panelů na
ďáblické
zastávky. Zda se
nám podaří při-
mět Magistrát
k instalaci
nových zastávek
a přístřešků, je
v tuto chvíli nejasné. Proto pro příští rok uvažujeme i o variantě instalace
zastávek vlastních, ladících se specifickým rázem Ďáblic. 
Také jsme zahájili jednání s MČ Čakovice o vybudování přístřešků na
zastávce Na Pramenech, která se nachází přesně na hranici katastrů
městských částí. Na ilustraci můžete vidět jeden z návrhů dřevěného
přístřešku od pana Turka, na jehož lavičky se lze posadit již nyní před
komunitním centrem Vlna.

Martin Tumpach
www.dablice.cz
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Ze zápisníku starosty

Rozpočet hlavního města Prahy 
byl schválen

Co to aktuálně znamená pro Ďáblice?
• Pokud mne paměť neklame, nevím o tom, že by v posledních letech
město schválilo svůj rozpočet v takovém (i když relativním) poklidu a že
by byl projednán i schválen bez větších obstrukcí tak brzo. Pro nás to zna-
mená možnost schválit rozpočet Ďáblic pro rok 2017 ještě do konce
tohoto roku. Tím se vyhneme hospodaření v 1. čtvrtletí 2017
s pomocí tzv. rozpočtového provizoria. O tom, že to tak sku-
tečně bude, rozhodne zastupitelstvo Ďáblic na veřejném zase-
dání 14. 12. 2016, pokud navržený rozpočet Ďáblic schválí.
• Jako pražský zastupitel jsem velmi spokojen např. s rozšířením údržby
pražské zeleně a s navýšením podpory grantů – dobrá zpráva pro
aktivní spolky, sociální, sportovní a další organizace.
• Dlouho stagnovaly mzdy pracovníků v sociální a zdravotní péči, které se
ve většině případů dokonce pohybovaly pod republikovým průměrem. 
To se týkalo i Domova pro seniory Ďáblice, který považuji 
za jeden z nejlepších. Mám proto radost, že i z mé iniciativy došlo
k nápravě a podstatnému navýšení mezd.

Další oblastí rozpočtu, kde se již dva roky s kolegy
velmi angažuji, je další posilování spolupráce vedení
Prahy a městských částí:
• Pro rozpočet Ďáblic byla vyčleněna, stejně jako již v minulém
roce, částka 19.426.000 Kč, což je více než dvojnásobek výše
obvyklé v minulých letech (viz také DZ č. 10/16).
• V rozpočtu byla dále vyčleněna historicky nejvyšší částka v kapitole 
rezerva pro městské části, a to ve výši 1,27 miliardy Kč, zejména 
na investiční projekty.

• Pro rok 2017 byl konečně uznán požadavek, který jménem městské
části již několik let předkládám a který jako starostové malých městských
částí společně prosazujeme od komunálních voleb 2014. Jde o posílení
finanční podpory provozu základních škol, které MČ zřizují. 
Došlo ke zvýšení příspěvku na žáka z původních 1360 Kč 
na 2000 Kč, což je podle našeho názoru stále málo, ale v rámci 
vyjednávání dobrý kompromis.

Víte, že jedna z nejmodernějších výjezdních základen
Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy – tedy
„pražské záchranky“ – je umístěna nedaleko Ďáblic
u polikliniky Prosek? 
• To je pro občany Ďáblic výborná zpráva. Tak blízkou, a pro nás 
ideálně dopravně umístěnou, výjezdní skupinu každá městská
část a čtvrť rozhodně nemá.
• Během celého roku také s uspokojením sleduji velmi aktivní rozšiřování
a zkvalitňování služeb “záchranky” a stále rostoucí důvěru v tuto
pražskou organizaci. Je správné, že tato organizace, která každý den
zachraňuje zdraví i životy mnoha Pražanům (včetně těch z Ďáblic), získá
finanční prostředky ve výši cca 276 mil. Kč, což je o 10% více
oproti roku 2016.

Modernizace a rozvoj sportovního areálu Ďáblice
pokračuje – poděkování
Listopadové zastupitelstvo hl. m. Prahy také schválilo finanční dotaci
400.000 Kč na vybudování nové střechy šaten SK Ďáblice. Podklady
a žádost pro projednání „na městě“ zpracoval pan Michal Mošnička,
předseda SK. Myslím, že je to další důkaz výborné spolupráce naší obce
a SK jako provozovatele sportovního areálu, i důkaz stále probíhajícího
rozvoje celého areálu. DĚKUJI!

Miloš Růžička, starosta
foto Martin Tumpach

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
dovolte, abych také touto cestou, s blížícím se koncem roku 2016, poděkoval všem, kteří nezištně
myslí na své Ďáblice a kteří myšlenkou, nápadem, svou odborností, manuální pomocí, zábavou
i modlitbou pomáhají tvořit přátelské vztahy, vzájemnou úctu, důvěru a náladu obyvatel, 
žijících na úpatí vrchu Ládví již tisíce let. Nezapomeňte, aktuálně jsme to právě MY.

Přeji všem klidné a požehnané vánoční svátky!

S úctou Miloš Růžička, starosta
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Z pera místostarosty
• I když není velký ďáblický hřbitov na našem katastru, obyvatelům Ďáblic
není lhostejný, a to je dobře. V současné době probíhá oprava kubistické hřbi-
tovní zdi, vybudované před 1. světovou válkou dle projektu architekta Vlasti-
slava Hofmana. Nezbytné práce na obnově zdi probíhají na základě schválení
Národním památkovým ústavem i památkáři z Magistrátu hl. m. Prahy.
• Vzhledem k nesouladu stávajících inženýrských sítí s projektovou doku-
mentací došlo na Blatech ke zpoždění prací oproti původnímu schvále-
nému harmonogramu. Dokončení díla je plánováno ke dni 15. 12. 2016.
S investorem i stavebníkem jednáme z pozice budoucího správce přede-
vším o nutnosti správného dodržení všech stavebních postupů a zajištění
vjezdu do lokality v průběhu stavby adekvátní stavebním podmínkám.
Zároveň děkujeme obyvatelům dotčeným stavbou za shovívavost a trpěli-
vost s dočasným omezením dopravní obslužnosti.
• Všemi dotčenými orgány byl po mnoha komplikacích schválen zákaz
tranzitního průjezdu vozidel nad 3,5 t Ďáblicemi. Příslušné dopravní zna-
čení bude nainstalováno do konce roku. Zároveň byly vybudovány zpoma-
lovací polštáře na ulici Šenovské a v těchto dnech vznikají podobné
polštáře v ulici Hřenská. K dotazům ze strany veřejnosti na jejich šíři
odkazujeme na technické podmínky Ministerstva dopravy, uvádějící šíři
prahu 1,5 – 2,0 m. Vzhledem k problematickým otřesům okolí ulice
Šenovské při průjezdu těžkých vozidel a autobusů jsme zvolili šíři prahu
1,9 m a objednali certifikované měření míry vibrací. Na Hřenské pak
využíváme maximální šíře 2,0 m.
• Zintenzivnili jsme jednání s Hygienickou stanicí i Magistrátem hl. m.
Prahy ohledně řešení hluku z dopravy v Ďáblicích. Na základě několika jed-
nání jsme objednali výpočet hluku z dopravy v identických místech před 
1. 1. 2001, měření v aktuálním období a celkovou hlukovou studii, včetně
návrhů opatření. Po jejím vyhodnocení se zaměříme na realizaci návrhů.
• V průběhu podzimních měsíců probíhaly opravy výtluků na ulicích v naší
správě a započaly práce na opravě chodníků. Případné další zjištěné
závady, prosím, zasílejte i s fotem a s co nejpřesnější lokalizací na
posta@dablice.cz. Výtluky na Ďáblické a Šenovské jsme nahlásili přísluš-
ným správcům společně se žádostí o opravu v co nejkratším termínu.
Závěrem bych chtěl všem popřát příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho pohody do dalšího roku. Martin Tumpach

Odvodnění Ďáblic
Zejména v době přívalových dešťů dochází k zaplavování ulic Na Štam-
berku, U Parkánu a přilehlých objektů památkové zóny „Staré Ďáblice“
(viz foto). Na nedostatečnou kapacitu dešťové kanalizace Ďáblic upozor-
nil již projekt se souborem opatření odvodnění Prahy-sever z roku 2007
(dále jen generel). Podle generelu se kritická situace bude zhoršovat
s pokračující výstavbou v obci, s rozšiřováním zpevněných ploch a s pro-
dlužováním stok dešťové kanalizace.
Generelem navržené řešení počítá s vybudováním dvou retenčních nádrží
s řízeným odtokem do Mratínského potoku, odkloněním sběrače Čenkov-
ská-Myslivecká (území na západ od ulic Říjnová-Sadařská včetně) do
nového sběrače procházejícího rozvojovým územím na severovýchod 
od ulic Statková/Šenovská a s dalšími navrženými opatřeními (viz obr. 1).
Pro nedořešené majetkoprávní vztahy k pozemku pod budoucí retenční
nádrží vyšly nazmar náklady vynaložené v letech 2006–2008 na projekční
a inženýrskou přípravu části B, procházející retenční nádrží B. V letech
2010/2011 sice došlo k realizaci řešení havarijní situace odvodnění hasič-
ské zbrojnice, ale toto částečné řešení jen dočasně zmírnilo kritický stav
zaplavování tohoto objektu.
S ohledem na prostup dešťových vod i do kanalizace splaškové nás dnes
v Ďáblicích začíná trápit i tato kanalizace, dimenzovaná na 5 tisíc obyva-
tel. Dle upozornění PVS (Pražská vodohospodářská správa, a.s.) do doby
zkapacitnění čerpací stanice odpadních vod Chřibská není možno napojit
další objekty na splaškovou kanalizaci.
Restitucemi vyjasněné majetkoprávní vztahy k pozemkům potřebným pro
budoucí retenční nádrže a podzemní sběrače dnes dávají větší naději
posunout odvodnění Ďáblic z dosavadního mrtvého bodu blíže ke zdár-
nému cíli.
Neměli bychom promarnit možnost jednat s právoplatnými vlastníky
předmětných pozemků, a to i v souvislosti s dalším ďáblickým traumatem
– odhlučněním Cínovecké radiály, a měli bychom iniciovat u odpověd-
ného investora – MHMP spuštění tohoto složitého, nákladného a časově
náročného investičního procesu. V potřebě řešit odvodnění Ďáblic a způ-
sobu řešení byla na jednání zástupců MČ Praha-Ďáblice a PVS koncem
listopadu t.r. shoda. Jednání s dalšími zainteresovanými stranami začínají.

Radimír Rexa, foto Michael Vlach

Obr. 1: Výhledový stav dešťové kanalizace dle Generelu odvodnění Praha-sever

Obr. 2–4: Zaplavení ulice U Parkánu, procházející památkovou zónou „Staré Ďáblice“, 
po přívalovém dešti v roce 2016
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Jak probíhá přístavba školy
V průběhu podzimu došlo v ďáblické základní škole k vybudování vnitřní
kanalizace a části podlahy pod novou přístavbou, přeložce větve podla-
hového vytápění, výměně původních světlíků a jejich provizorního ople-
chování na zimní období, provedení hydroizolační clony zdiva, k betonáži
rušeného světlíku na chodbě před šatnami a k armování, bednění a beto-
náži 2. nadzemního podlaží.

V jedné z učeben staré
části školy byla provedena
demontáž původní podlahy
a následné prověření stavu
nosných trámů pod podla-
hou, jejichž stav vyhověl
požadavkům bezpečného
užívání. Následně bude
(nejen) v této učebně polo-
žena podlaha nová.
Rád bych uvedl na pravou
míru i některá tvrzení,
povětšinou zachycená mezi
řečí v ďáblických restaurač-
ních zařízeních:
• V učebnách pod tělo-
cvičnou jsou nevyhovu-
jící akustické
podmínky, způsobující
problémy s kvalitní
výukou. Z hodnot namě-

řených nezávislou odbornou firmou vyplývá, že realizovanými úpravami
došlo ke zvýšení vzduchové neprůzvučnosti stavební konstrukce a namě-
řená hodnota splňuje požadavek na stavební vzduchovou neprůzvučnost
stropní konstrukce mezi výukovými prostory a tělocvičnou. Z porovnání
výsledků měření hladiny kročejového hluku před a po úpravě vyplývá, že

i v tomto případě došlo ke
zlepšení (poklesu kročejo-
vého hluku). Naměřená
hodnota splňuje požada-
vek na normovanou hla-
dinu akustického tlaku
kročejového zvuku pro
stropní konstrukce mezi
tělocvičnou a výukovými
prostory. Z porovnání kmi-

točtového průběhu hladiny kročejového hluku před a po úpravě vyplývá,
že kromě očekávaného dalšího poklesu u středních a vyšších kmitočtů,
došlo i k poklesu hladin kročejového hluku, což by mělo být subjektivně
pozorovatelné jako částečné omezení „dunění“ podlahy tělocvičny. Jsme
v průběžném kontaktu s novým panem ředitelem ZŠ a v tuto chvíli
nemáme žádné stížnosti zaměstnanců na akustiku předmětných prostor.
Přesto se budeme problematikou tělocvičny i nadále zabývat s cílem
dosáhnout postupně dal-
ších možných zlepšení.
• Na stavbě se pouze
bourá a nic nestaví.
Zastaralá část budovy se
musela zbourat, aby vznikl
prostor pro novou stavbu,
vyhovující všem moderním
předpisům pro výuku.
Pokud se půjdete ke škole
v těchto dnech podívat,
můžete na vlastní oči vidět
„růst“ nové křídlo budovy.
Některé práce současně
probíhají na interiérech
a technických sítích uvnitř

budovy. Tam vzniklo během
letního období několik
zcela nových, moderně
vybavených učeben, které
mohou žáci v tomto škol-
ním roce již využívat.
• Práce jsou příliš
hlučné a prašné. Kvůli
dodržení velmi napjatého
časového harmonogramu
jsme museli operativně,
v řádu několika dnů, změ-
nit ruční bourání za stro-
jové. Také jsme se nemohli
vyhnout hlučné instalaci
pilotů. Vše samozřejmě
probíhalo mimo dobu
výuky. Za dočasné omezení
komfortu se omlouváme.
Ovšem k některým pracím
bohužel neexistuje tichá
alternativa.
• Projekt byl vytvořen mladým, nezkušeným architektem. Projekt
přístavby vznikl v renomovaném architektonickém ateliéru K2 a na jeho
realizaci se podílelo několik zkušených odborníků v širokém věkovém roz-
pětí. Ateliér potvrdil své kvality také před renomovanou odbornou poro-
tou v architektonické soutěži na řešení ďáblického náměstí
s multifunkčním obecním
domem (jejich práce se jen
velmi těsně umístila druhá)
a na základě referencí pro-
jektu ďáblické školy již byli
osloveni k projektování
další školy v jiné městské
části.
• Žáci nemají k dispo-
zici prostory pro těles-
nou výchovu. Žáci mají
k dispozici tělocvičnu
v budově školy, využívají
místní fotbalové hřiště
a v blízké době by měla
vzniknout poblíž fotbalo-
vého hřiště i krytá hala,
která bude žákům ZŠ rov-
něž k dispozici.
• Mobilní toalety na
stavbě jsou umístěny
pod nasáváním vzdu-
chotechniky, která šíří
zápach do prostor
školy.
Mobilní toalety stavby jsou
umístěny na ploše býva-
lého hřiště při ulici Na
Terase, 25 m od okraje
budovy školy.
• Ke stavbě není zajištěna možnost příjezdu vozidel IZS (inte-
grovaný záchranný systém). Příjezd vozidla IZS ke stávajícím budo-
vám je dle předpisů zajištěn, což mimo jiné kontroluje i stavební úřad
a policie.
• Na stavbě někdo ve večerních hodinách krade materiál. Kvůli
koordinaci prací probíhá přísun i odvoz některých materiálů i ve večerních
hodinách.
Termín dokončení prací zůstává nezměněn. Tedy na nové moderní pro-
story školy se žáci i učitelé mohou těšit k začátku příštího školního roku.

Martin Tumpach, foto Pavel Veselý
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Předvánoční setkání seniorů
V překrásném čase nastávajícího adventu jsme se s manželem zúčastnili
vánočního posezení, pořádaného pro naše občany – ďáblické seniory.
Roky utíkají a i my už patříme k těm, kteří se chodí v tomto čase potěšit
a poslechnout si program, který pro nás připravily členky sociální komise.
Rozhodně bylo na co se dívat! Svěží a milé bylo taneční vystoupení dívek
pod vedením paní Hany Jozové Dluhošové. Velmi působivé bylo též
vystoupení nadaného mladého houslisty Šimona Tomka a Kateřiny Přibá-
ňové, která překrásně zazpívala vánoční koledy. Během krásného odpo-
ledne nám k poslechu a zpěvu hrál pěkné písničky dle našeho přání,
a i jiné ze svého bohatého repertoáru, pianista a zpěvák Radim Linhart.
Ďábličtí občané měli též možnost zúčastnit se soutěže o nejchutnější
vánočku, která se pak rozkrájela, a společně jsme ji ochutnali. Opravdový
dík patří panu Václavu Tomkovi, který jako jediný upekl výtečnou vánočku.
Také paní Daniela Tůmová přišla mezi nás s ukázkami svých rukodělných
prací (nyní s vánoční tematikou) a pozvala zájemce do komunitní kavárny
Vlna, kde má každý možnost vyzkoušet si své schopnosti a vyrobit si malý
dárek. Poznali jsme také nového ředitele ZŠ pana Josefa Buchala, který
nám nastínil program výstavby školy nyní i do budoucna. Adventního
odpoledne se zúčastnil i zástupce našeho starosty Martin Tumpach a poz-
ději i sám starosta Miloš Růžička.
Během veselého odpoledne se po celou dobu o nás s úsměvem vzorně
staraly paní Barbara Tranová, paní Dita Tomková, paní Bronislava Lomo-
zová, paní Jana Kohoutová, paní Tatjana Zapletalová a paní Lydie Veselá.
Bohatě vyzdobené stoly s vynikajícím občerstvením, které bylo neustále
doplňováno. Vynikající punč, džusy, káva, čaj, super cukroví, lahodné chle-
bíčky. Naši senioři a seniorky ochutnávali a moc dobře se bavili. Za tu péči
všem členkám sociální komise patří uznání a dík! Jsem ráda, že jsem
měla možnost strávit zde překrásné a příjemné odpoledne. Za sebe
i všechny seniory děkuji a přeji všem krásný adventní čas.

Jarmila Myslivcová, foto Martin Tumpach

Komunitní centrum Vlna má své logo
V září naše městská část vyhlásila soutěž o logo nového komunitního
centra Vlna, do které své návrhy zaslalo 14 účastníků. Jedna obálka
bohužel dorazila pozdě a nemohla proto být do soutěže zařazena. 
Pětičlenná výběrová komise složená z odborníků z oblasti grafického
designu vybrala tři nejzdařilejší návrhy, které později schválila rada MČ na
svém zasedání. První místo v soutěži získal návrh paní Barbory Sládkové,
která byla následně pověřena vypracováním logomanuálu pro širší využití
loga. Komise odměnila také práci Davida Cíglera a Kateřiny Heisslerové,
jejichž návrhy se umístily na druhém a třetím místě. Rada MČ děkuje
všem autorům za jejich účast v soutěži. Všechny návrhy jsou zveřejněny
na stránkách dablice.cz v sekci Záměry a projekty MČ ve složce Soutěž
o logo komunitního centra.

Barbara Tranová

Komunitní
centrum

VLNA

Vítězný návrh č.1

Vítězný návrh č.2

Návrhy z druhého a třetího místa

Při návštěvě Mikuláše 
mezi ďáblickými dětmi 
zavládla ve Vlně andělská
a čertovská nálada. 
Na její atmosféru se můžete podívat ve Fotogalerii
na webu naší městské části: www.dablice.cz Foto Pavel Veselý
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Cestopisná přednáška
v Ďáblické knihovně
Je moc dobré, že jsme informováni ve svých
mobilních telefonech o dění v obci. Tak jsem
také dostala pozvánku na akci do knihovny
s názvem Cesta z Indie do Evropy. I když mi
jméno hosta Pavel Dobrovský nic neříkalo, 

16. listopadu večer jsem spolu s několika dal-
šími zájemci navštívila naši knihovnu. Dnes už
vím, že jsem se rozhodla správně, neboť večer
s promítáním fotografií z půlroční cesty z Indie,
přes Pákistán, Afghánistán a Írán do Turecka byl
jedinečný. Pan Dobrovský, nadšený mladý cesto-
vatel, mi dokázal přiblížit svět Orientu nevšed-
ním způsobem a zanechal ve mně přesvědčení,
že v těchto zemích žijí lidé svůj obyčejný život,
potýkají se se svými všedními starostmi. Mají
svou víru, různá náboženství. Potvrdilo se mi to,
co si již dávno myslím, a pan Dobrovský to svým
vyprávěním doložil, že média se nás snaží ovliv-
ňovat, vnucují nám názory politiků a děsí nás
každý den, abychom žili ve strachu a obavách
z dalšího vývoje ve světě. Zamlčují, že existuje
normální život ve vzdálených zemích, který je ve
své podstatě podobný našemu. Neděje se to jen
v naší evropské části planety. Stejně tak v Ori-
entu ukazují média zvlčilost a negativní jevy
západní civilizace a vyvolávají tak vědomě
nenávist jedné části populace vůči druhé. Tak
jako mají v Kašmíru na hranicích mezi Pákistá-
nem a Indií, jak nám vyprávěl pan Dobrovský,
den nenávisti vůči sousední zemi, tak my

všichni prožíváme kvůli mediálním kampaním
takové dny nenávisti vůči sousedům. Ten mladý
člověk v naší knihovně, který byl na svých toul-
kách dokonce i ohrožen na životě, vyslal posel-
ství. Je třeba cestovat, poznávat lidi, ne
prostřednictvím cestovních kanceláří, ale
osobně, s batůžkem na zádech a otevřenou
myslí. A to je vzkaz mladým lidem, kteří ještě

zatím mají tu velkou šanci propojovat lidi ve
světě svým osobním poznáváním.
Děkuji naší paní knihovnici Táně Zapletalové, že
takový večer u nás zorganizovala, a panu Pavlu
Dobrovskému za nevšední zážitek.

Táňa Dohnalová

Právě jsem se vrátil z naší knihovny v Ďáblicích,
kde se 16. 11. 2016 pořádal večer s cestovate-
lem a novinářem Pavlem Dobrovským, který
velmi působivým způsobem a s použitím nepře-
berného počtu fotografií ze svých cest, vyprávěl
o své šestiměsíční cestovatelské výpravě. Cesta
pana Dobrovského začínala v Indii, dále pokra-
čovala přes Pákistán, Afghánistán, Irán, aby
svou poutavou přednášku zakončil v místech,
kde se stýká Evropa s Asií, tedy v Turecku.
Pravda, ocenili jsme komorní a vlídné prostředí
naší knihovny, i když lze předpokládat, že při
působivější reklamě by zřejmě o další zájemce
nebyla nouze. Přednáška podle ohlasů na místě
se všem líbila a věříme, že podobných akcí se
bude konat v budoucnu více.
Po cestě z přednášky večer domů jsme nahlédli
do nově zbudovaného kulturního střediska

Vlna, kde mládež tancovala v rytmu reproduko-
vané hudby a v další místnosti – kavárně jsme
viděli hodně hostů, takže i ve Starých Ďáblicích
určitě nemusí platit, že zde „lišky dávaj dobrou
noc“. Pavel Matouš

Jménem Obecní knihovny Ďáblice bych 
touto cestou ráda poděkovala kolektivu
pracovníků firmy Star Production s.r.o. za
zapůjčení projektoru na besedu se zná-
mým publicistou, cestovatelem a foto-
grafem Pavlem Dobrovským.

Tatjana Zapletalová

Pozvánka na předvánoční setkání
s redaktory Ďáblického zpravodaje, 
které se uskuteční ve čtvrtek 15. 12. 2016
v místní knihovně od 16 hodin.
V neformální atmosféře si budeme povídat 
o životě, o zpravodaji, zkrátka  o všem možném,
jak to sousedé dělávají.
Blížící se konec roku vám zpříjemníme nejen
malým pohoštěním, ale i voňavým svařáčkem.

Těší se na vás členové redakce ĎZ

Redakce zpravodaje hledá 
nové členy a přispěvatele
Sledujete dění v obci? Máte zkušenosti
s redakční prací? Píšete rádi? Chcete se podílet
na tvorbě Ďáblického zpravodaje? Pokud na
některou z těchto otázek odpovíte kladně,
ozvěte se na zpravodaj@dablice.cz.
Chtěli bychom spolu s vámi připravovat zpravo-
daj, který si každý rád přečte. Rádi zveřejníme
i vaše texty, chcete-li svým sousedům cokoli
sdělit. Pokud se chcete, naším prostřednictvím,
na něco zeptat nebo máte jakékoli náměty
a připomínky, zavedli jsme pro vás na webu
novou rubriku Názory a polemiky.

Redakce Ďáblického zpravodaje vyhlašuje
soutěž o nejkrásnější vánoční výzdobu
v obci. Své fotografie či tipy prosím posí-
lejte na zpravodaj@dablice.cz. V ledno-
vém ĎZ vás seznámíme s výsledky.
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Milí čtenáři zpravodaje,
za několik dnů nás všechny přivítají nejočekávanější svátky v roce. Přejeme vám, aby
jejich průběh byl klidný, bez spěchu, stresu, prožitý v rodinném kruhu nebo s přáteli. 
Pokud se vám v uplynulém roce něco nepovedlo, pohlížejte zpět se shovívavostí, naopak 
do příštího roku s nadějí, že bude lepší než ten letošní. A zachovejte nám přízeň.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejí Hana Macháňová, Jana Ouředníčková, 
Jana Rexová, Pavel Niebauer a Jan Bouček.

Kouzelné Vánoce, splněná přání,
láska a přátelství zdarma jsou k mání.
Kuchyni provoní vanilka, skořice,
děvčata házejí za hlavu střevíce.
Za okny stromečky barevně září,
děti i rodiče šťastně se tváří.
Na plotně kapr se už pěkně smaží,
ať se nám příští rok všem dobře daří.
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Podzim u druháčků 
ve školní družině
Máme za sebou tři měsíce školního roku a dru-
háčci ve školní družině jsou plni dojmů
a nových zážitků. V září jsme přivítali tři nové
spolužáky a zároveň dočasně novou paní
vychovatelku Alenu Dražilovou. Stále se sna-
žíme s dětmi trávit co nejvíce času venku. A jeli-
kož nám počasí přálo, stihli jsme navštívit
všechna ďáblická hřiště. Již tradičně jsme také
navštívili Výstavu drobného zvířectva v místním
statku, kde si děti mohly prohlédnout zejména
různé druhy králíků a holubů.
Stejně jako minulý rok i v letošním roce se mají
děti v družině stále na co těšit. Zapojili jsme se
například do družinové soutěže ve výrobě
„barevných draků“, při které děti předvedly
svoji fantazii. Během podzimních procházek 
po okolí školy děti nasbíraly kaštany a různé
přírodniny, které použily při tvoření z dýní.
A zatímco někteří tvořili a dlabali, jiní využili
možnost zahrát si stolní tenis, který máme
v letošním roce k velké spokojenosti všech dětí
před naší družinovou třídou.
Náš první větší výlet se uskutečnil v říjnu, kdy
jsme s předplacenou vstupenkou navštívili zoo-
logickou zahradu. Na rozdíl od minulého roku
jsme tentokrát měli počasí jako na objednávku
a pláštěnky jsme konečně mohli nechat doma.
Po obědě si děti vzaly batůžky a vyrazili jsme
společně na autobus. Cesta do ZOO netrvala
dlouho, přesto se děti nemohly dočkat. Hned za

branami ZOO jsme si udělali společnou fotku
a hurá za zvířátky. První zastavení jsme měli na
ostrově lemurů, kde jsme se ocitli mezi volně se
pohybujícími zvířaty a lemury jsme měli téměř
na dosah. Hlavní přání dětí byl pavilón goril
a šelem, a tak jsme se vydali k tučňákům, dále
okolo orlů a supů, přes vodní svět a opičí
ostrovy, až jsme dorazili k tolik očekávaným
gorilám nížinným. Zde nás čekalo krásné pře-
kvapení v podobě gorilího samečka Ajabu, který
se nečekaně narodil koncem dubna. Od goril se
dětem nechtělo a na jejich zvídavé otázky nám
přišla odpovídat zaměstnankyně ZOO. Tak jsme
se kromě jiného dozvěděli, že Ajabu znamená
v překladu zázrak. A protože čas je neúprosný
a blížila se doba odjezdu, stihli jsme navštívit už
jen pavilon šelem a museli se vydat směrem
k východu, na autobus a zpět do školy. Vrátili
jsme se s malým zpožděním, za to plni krásných
zážitků.
V listopadu nás čekala ještě jedna změna, kdy
nastoupila nová vychovatelka slečna Magda-

léna Bínová, kterou si nejen děti velmi rychle
oblíbily. Společně jsme již stihli navštívit divadlo
Jiskra a zahájili jsme ozdravný cyklus návštěv
Solné jeskyně v Letňanech, kam pojedou přihlá-
šené děti celkem pětkrát.
S našimi druháčky nás čeká ještě mnoho zají-
mavých akcí, nyní už se však těšíme na spo-
lečně strávený adventní čas a hlavně na Vánoce.

Za ďáblickou školu Jana Rychetníková, 
vychovatelka druhých tříd ŠD

Podzimní dění z pohledu
Motýlků
Dne 18. 10. jsme se s naší třídou Motýlků vydali
na nedaleký zámek Ctěnice. Probíhala zde
výstava o Večerníčku, který slavil 50. naroze-
niny. Než nám začala prohlídka v prostorách
zámku, prošli jsme si přilehlý zámecký park, 
kde jsme mohli obdivovat barevný podzim 
na krásně zbarvených stromech.

Prohlídka začala v lese Krakonoše, kde jsme se
mohli setkat se samotným Krakonošem, s jeho
pomocnicí sojkou a velkým nepřítelem Trauten-
berkem. Dále jsme se podívali mezi pohádkové
postavičky Maxipsa Fíka, Makovou Panenku,
Křemílka a Vochomůrku, o kterých právě čteme
v mateřské škole před poledním odpočinkem.
Další místnost patřila Bobu a Bobkovi, kde jsme
se mohli postupně vystřídat v jejich velkém klo-
bouku a dívat se na pohádku.
Naši prohlídku jsme zakončili ve třídě Macha
a Šebestové, kde jsme si mohli vyzkoušet, jak
funguje kouzelné sluchátko. Na rozloučenou
každý dostal novinovou čepičku, kterou nosil
sám Večerníček. Na zámku se nám velice líbilo
a už se těšíme, až sem zavítáme na jaře
a pořádně se proběhneme v parku.
Dne 4. 11. naši školku navštívil jako každý rok
sokolník, který s sebou měl na ukázku opět
několik dravců. Z dětí se stali malí sokolníci
a z učitelek se stala skoro potrava pro ty nej-
větší dravce, některá z nás měla možnost setkat
se tváří v tvář s orlem mořským nebo výrem
velikým. Každý rok je tato akce pro nás velkým
zážitkem a proto se už těšíme na příští rok.

Za ďáblickou školu Kristýna Nežerná, 
učitelka MŠ – třída Motýlků

Předškoláci z Ptáčků
Ve čtvrtek ráno, 10. listopadu, měly děti důvod
se radovat. Padal sníh. První letošní sněhová
nadílka. Kdo z dospělých si pamatuje tu radost
ze zasněžených zahrad a ulic? Při pohledu na
malé děti, které se snaží udělat sněhuláka nebo
alespoň kouli i z miniaturního množství sněhu,
si možná všichni zavzpomínáme. Děti ze třídy
Ptáčci se však mohly těšit i na další zajímavé
zážitky. Čekala je cesta do Divadla Karla Hac-
kera v Kobylisích na představení „Na salaši zase
straší“. Cestování městskou dopravou už před-
školáčci zvládají bez problémů, a jak se mají
chovat v divadle, už také vědí. Vtažené do děje
pomáhaly zahnat zlou divoženku a fandily
hodné víle, která se snažila zachránit baču
Ondru a Juru. Dobro nakonec zvítězilo nad zlem
a spokojené děti všem nakonec zatleskaly. Malí
Ptáčkové se vrátili do školky plní dojmů – ze
sněhu, cestování i divadla. A co je ještě čeká?
Setkání s Mikulášem, přípravy na vánoční
besídku, pečení perníčků, napsat dopis Ježíš-
kovi... To je pro malé hlavičky spousta starostí.
Mikulášská nadílka – co když přijde i čert?
Vánoční besídka – nepopletu vystoupení, tane-
ček? A co Ježíšek? Přijde? Nadělí? Pomáhejme
dětem prožívat jejich radosti i starosti a uží-
vejme si, že můžeme být při tom.

Za ďáblickou školu Alžběta Mošničková 
a Iveta Fraňková, učitelky MŠ – třída Ptáčků

Malí pekaři z Berušek
Přišel podzim, na stromech dozrávala jablíčka
a my jsme s dětmi v naší třídě přemýšlely, co
udělat s jablíčky, která spadnou ze stromu
a nikdo je nesklidí.
Rozhodly jsme se, že z nich upečeme závin. Děti
přinesou jablíčka a paní učitelky vše ostatní.
A bylo ujednáno. Pečení jsme naplánovaly na
17. října.
Na čtyřech stolcích byly talířky se struhadly při-
pravené pro děti, které se už nemohly dočkat,
kdy se konečně začne. Vytvořily jsme čtyři sku-
pinky po šesti dětech a upozornily je na to, že
struhadla jsou ostrá a musí dávat velký pozor
na svoje prstíky. Holčičky i kluci se těšili, až si
svá jablíčka pěkně nastrouhají. Mezitím paní
učitelky připravily na vál dvě těsta, která děti
posypaly moukou a rozválely válečkem.
A co bavilo naše Berušky nejvíce? Sypat na
těsto nastrouhaná jablíčka a skořici s cukrem.
Na závěr dostaly trochu cukru se skořicí 
do dlaně, aby si mohly trochu zamlsat.
Závin jsme společně s dětmi položily na plech,
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potřely vajíčkem a poprosily jsme naše paní
kuchařky, jestli nám naše dobroty dají upéct.
Hotové dílo provonělo celou školku a všichni
jsme se těšili, až ochutnáme.
Děti si odnesly kousek závinu domů v krabičce,
kterou si předtím samy vyrobily. V naší třídě
máme děti tříleté i pětileté, ale pečení bavilo
všechny děti stejně a všechny byly na svoje dílo
dostatečně pyšné.
Štrůdlování se nám vydařilo, užily jsme si
s dětmi hezké a zábavné dopoledne.

Za ďáblickou školu Aranka Hanousková 
a Markéta Rendlová, 

učitelky MŠ – třída Berušek

Deváťáci vybírají 
střední školu
Listopad byl pro žáky naší deváté třídy měsícem
průzkumu v oblasti středních škol. Deváťáci se
nyní nacházejí v období, kdy se rozhodují
o svém budoucím povolání. A jelikož již nemají
mnoho času, přihlášky na střední školy se
odevzdávají do 1. března 2017, navštívili jsme
dvě zajímavé akce, které by jim s výběrem
mohly pomoci.

Ve středu 2. listopadu se zúčastnili Jarmarku
řemesel a služeb, který se již tradičně konal
na Střední škole COPTH. Tato akce měla za cíl
seznámit její účastníky se středními školami
a odbornými učilišti v Praze, které poskytují
vzdělání v oborech s výučním listem, ale i matu-
ritní zkouškou. Naši ďábličtí žáci si během
návštěvy mohli na vybraných stanovištích prak-
ticky vyzkoušet jednotlivá řemesla: od upečení
vlastních palačinek, uvázání kytice, rovnání
vlasů, vyřezávání až po měření odbornými příst-
roji či letování spojů.

Druhou událostí, kterou jsme si s deváťáky
nenechali ujít, byl 21. ročník Scholy Pragen-
sis, přehlídka pražských středních a vyšších
odborných škol. Školy zřizované hlavním měs-
tem Prahou i jinými subjekty zde prezentují
nejen svá zařízení, ale i výsledky své práce. Naši
deváťáci, tedy potencionální zájemci o studium
na vybrané škole, se mohli v pátek 27. listopadu
v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí (obory,
mimoškolní aktivity, atd.) a zároveň měli i mož-
nost porovnání s jinými školami. Během dvou-
hodinového rozchodu v Kongresovém centru si
mohli pohovořit se studenty či vyučujícími SŠ,
kteří byli také na jednotlivých stáncích.
Žáci hodnotili obě akce jako přínosné, někteří si
svou již vybranou střední školu prozkoumali
podrobněji, jiní získali přehled o nabídce. A já
věřím, že jejich výběr bude správný.

Za ďáblickou školu Eliška Svobodová, 
učitelka ZŠ

Diary of a Local Foreigner
aneb Deník místního cizince
Přinášíme pravidelný text ďáblického občana
a učitele angličtiny ze zdejší školy Tamáse
Besskó, který nás ve svých anglicky psaných
fejetonech seznamuje se svou životní cestou
a zážitky nejen z Ďáblic. Český překlad článku
naleznete na www.dablice.cz/denik-mistniho-
cizince.

Ďáblice has some wonderful people as you
could read last week and I can’t stop writing
about them. Take this other person in his 40s
many of you know and maybe meet every day.
Yes, I am pretty sure you all have direct experi-
ence with him, or at least heard about him. You
will instantly find out who he is. You can regu-
larly meet him walking his small black dog
around. Interestingly almost everyone is saying
hello to him, many even stop for a little talk or
just exchange some words. You may not know
though that he is obsessed by biking (oh, yeah
another Czech sport fun). Used to play basket-
ball at an earlier age and achieved nationwide
result but had to stop because of some injury.
So it is biking now. I need to say it is not the
way I imagine biking. A lot of biking. He rides

more kilometres a year than what I do by car
and don’t forget that I go to Budapest a couple
of times every year. Needless to say that unlike
me, he likes riding his bike uphill. It means like
kilometres up on a road you don’t even would
like to walk up. And on the top of all, he enjoys
it even though he has been twice hit by care-
less drivers. I believe for many of us he is
a symbol of Ďáblice, living here with his wife
and teenage daughter doing all he can for
them, among other things he enjoys doing the
shopping, cooking, keeping the place clean and
tidy. We have been sharing the same office in
the school for several years and before I began
my career here, he had been there the only
male teacher for ages. Oops, you know now,
don’t you? Actually he has been teaching there
for so many years that some of his students are
the kids of some of his ex-students. Almost
taught my wife too. Funny. For me he is the
symbol of the school in Ďáblice. You can have
the feeling that he has always been there.
When last year so many teachers left I thought
that if he leaves too, the school will stop exis-
ting and we can close it forever. His knowledge
of his subjects is undoubtedly wide and deep
and don’t think he is satisfied and goes on by
some routine. He keeps learning new things
and if you have any question regarding History
or Geography including contemporary issues, he
always has the answer. And believe me I often
have hard questions. Kids sense and respect
this kind of knowledge and it is not the only
reason why he is adored and liked by our stu-
dents. As far as I can see he has an extremely
healthy way of communication with his stu-
dents. He treats them as equal partners, never
loses his temper and his patience and experi-
ence comes through every day. OK I could go
on like this for hours. Next time maybe. Anyway
I have also learned a lot from him during our
conversations (of course limited by my Czech)
and I am really happy I know this wonderful
citizen of Ďáblice.
I wish Merry and peaceful Christmas to all of
you and a happy 2017.
As usual, feel free to send your feedback, or
question or just say hello here: zpravodaj-
bess@gmail.com
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Ďáblický uličník – 4. část

Dražetická
Ulice se nachází v severozápadní části obce
zvané kdysi „K Chabrům“¹. Vznikla roku 2003²
a její název souvisí s řádovým zbožím Rytíř-
ského řádu Křižovníků s červenou hvězdou (viz
ulice Borotická, ĎZ 10/2016, str. 10). V řádo-
vých urbářích se nazývají povltavské statky
(Borotice, Dražetice, Županovice) „v Horách“,
neboť v nich mělo převahu lesní hospodářství.
I zpráva z r. 1610 líčí tyto vsi jako „zálesní“.³
Zikmund Winter o Dražeticích píše: „R. 1610 za
Boroticemi přes vršek velká ves špitální byla
Drašetická o 15 osedlých. Každý sedlák byl
povinen na lovy choditi a dříví z lesa splavovati.
Bývalo splavovati rok co rok do Prahy 83 vory
dříví z lesů špitálských.“4 Dnes jsou Dražetice
součástí obce Borotice, známá je Pískovna 
Dražetice s motokrosovou tratí, kde se konají
závody i pro vozíčkáře5.

Ďáblická
Viz Ďáblický zpravodaj 9/2016, 
strana 10.

Hořínecká
Původně bezejmenná ulice byla r. 1922 pojme-
nována Žižkova podle husitského vojevůdce
a politika Jana Žižky z Trocnova. V r. 1971 pak
byla přejmenována na Hořínecká podle obce
Hořín, ležící ve středních Čechách jihozápadně
od Mělníka6 (název by měl tedy správně znít
Hořínská). Část Hořína dostali Křižovníci již
v r. 1233. V listinách jejich řádu lze najít, že 
„2. březen 1357 Bernard z Vrbna prodal za 221
kop grošů pražských velmistru a konventu špi-
tálu svatého Františka svůj podíl na statcích ve
Vrbně (Wyrbna), Hoříně (Horzim),...které držel
zákupným právem.“7 Také J. F. Beckovský píše,
že „roku 1788 náležely k Ďáblicům dva domy
v Hoříně...v sousedním okrese mělnickém.“8

Obcí Hořín vede cyklotrasa č. 2 Praha – Kralupy
n. Vlt. – Mělník – Litoměřice – Ústí n. L. –
Děčín, která prochází přes technickou památku
Zdymadlo Hořín. Zdymadlo bylo vybudováno na
konci 19. století v souvislosti s otevřením měl-
nického lodního překladiště a regulačními pra-
cemi na Labi jako laterální kanál Mělník –
Vraňany, který zkrátil lodní cestu po Vltavě. Pře-
konávaný spád je 8,5 m a zdymadlo je tak nej-
vyšší plavební stupeň v úseku Praha – Mělník.
Dílo projektoval v secesním stylu František 
Sander.9

Hřenská
Ulice v letech 1922–1971 nesla název Jeroný-
mova po Jeronýmovi Pražském, upáleném
r. 1416 v Kostnici, českém mysliteli a reformáto-
rovi, chráněnci a příteli Jana Husa. Ulice byla po
připojení Ďáblic k Praze přejmenována na Hřen-
ská podle severočeské obce Hřensko.10 Ta se
nachází na Děčínsku v místech, kde řeka Labe
opouští území Čech a je zde hraniční přechod
mezi Čechami a německým Saskem. Obec ležící
v údolí řeky Kamenice při jejím ústí do Labe je

prvně písemně zmíněna roku 1475. Hřenskem
procházela pobočka důležité komunikace Česká
stezka, která spojovala od raného středověku
Čechy a Sasko.¹¹ S obcí je historicky spjata
i lodní doprava. Labe bylo od středověku využí-
váno jako důležitá dopravní cesta ze Saska do
Čech. Na jejím počátku byl dovoz soli, doložen
je už v polovině 12. století. Plavení dříví a zboží
stálo v 15. století u vzniku obce Hřensko. Zdejší
voraři a lodníci se vydávali na obtížné plavby po
neregulovaném toku Labe do Drážďan, Magde-
burku a Hamburku. Výnosný byl zvláště obchod
s obilím, které se dováželo z Poohří, v Hřensku
se skladovalo v panské sýpce a poté rozprodá-
valo obyvatelům okolních vsí ve Šluknovském
výběžku a v Sasku. Z Hřenska se vozilo dříví,
smůla, prkna, šindele a stavební materiál.
V obci se vybíralo clo a daně, stála zde četná
skladiště na převážené zboží, fungovaly tady
čtyři pily a vznikly i dva mlýny. V blízkých
lomech se těžil pískovec, který opracovávali
zdejší kameníci. Stavěly se tu menší čluny. Od
poslední čtvrtiny 19. století se v Hřensku rozvíjel
cestovní ruch. Postavena byla řada hostinců,
hotelů a penzionů.¹² V současnosti je Hřensko
vstupní branou do Národního parku České Švý-
carsko. Malebná obec se zcela soustřeďuje na
cestovní ruch. S nadmořskou výškou 115 m
n. m. je nejníže položenou obcí České republiky.
Je také výchozím místem pro výlety na Pravčic-
kou bránu, největší přírodní skalní most
v Evropě, a do pískovcových soutěsek řeky
Kamenice.13

Humenecká
Ulice se nachází v severozápadní části obce,
v části zvané kdysi „K Chabrům“14, a vznikla
roku 2003. Je pojmenována zřejmě podle

zaniklé vísky Humenec, řádového zboží Rytíř-
ského řádu Křižovníků s červenou hvězdou (viz
Borotická, ĎZ 10/2016, str. 10), nikoliv tedy
podle obce Humenec ležící východně od Bene-
šova, jak uvádí Pražský uličník15. Humenec stá-
val na sever od Hloubětína (dnešní ulice
V Humenci) mezi Satalicemi, Kbely a Vysočany.
Je zmiňován poprvé v roce 1207 spolu s Hlou-
bětínem jako majetek řádu německých rytířů,
vykoupen byl r. 1233 královnou Konstancií
a darován v r. 1235 křižovníkům. Při dvoře 
stávala tvrz, která v 15. století i se vsí zpustla,
obě úplně zanikly v 16. století.16

Jana Rexová
Zdroje:
1/ http://archivnimapy.cuzk.cz/men_c/VS-IV-15/VS-IV-
15-1_index.html
2/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 3. díl,
str. 45
3/ Kniha památní na sedmisetleté založení českých kři-
žovníků s červenou hvězdou, str. 282
4/ Dr. Zikmund Winter, Pam. arch. XIV. 1889: „Zprávy
o ‘statcích špitálských konec mostu v Starém Městě Praž-
ském'
5/ http://www.quad.cz/2016/piskovna-drazetice-handy-
cup.html
6/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1. díl,
str. 215
7/ http://monasterium.net/mom/CZ-NA/RKr/fond?
8/ PhDr. Miloslav Wimmer a kol.: ĎÁBLICE, str. 22
9/ Wikipedia
10/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 
1. díl, str. 224
11/ http://www.hrensko.info/cz/okoli/ceska-silnice/
12/ http://turistika.ceskesvycarsko.cz/cile/hrensko
13/ Wikipedia
14/ http://archivnimapy.cuzk.cz/men_c/VS-IV-15/VS-IV-
15-1_index.html
15/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 3.
díl, str. 58
16/ Některé zaniklé osady u Prahy. Památky archaeolo-
gické a místopisné. 1902, roč. 20, čís. 1, s. 72



Dopis Ježíškovi?
První adventní neděli jsem v pozdní večerní
hodině shlédla dokumentární film o posledních
měsících života muže, který se ke svému blíží-
címu se skonu postavil čelem mentálně
i duchovně. Doprovázela ho rodina i personál
hospicu. Sama jsem pocítila stárnutí vlastních
rodičů i vážné nemoci v rodině. Pochopila jsem,
že na smrt je třeba se připravovat. Jsem již
důchodkyně a snažím se zpomalovat stárnutí
svého těla. Můj zájem o procvičování svalů
a kloubů pod odborným vedením mě přivedl do

„prima skupiny žen stejného náhledu“. Všem
nám je okolo 60 let. Každá z nás poznala, co to
je pracovat v zaměstnání a při tom pomáhat
svým rodičům, kteří ve svém pokročilém věku
ztráceli síly. 
Současná doba možná našim dětem nedovolí,
aby nám v případě potřeby mohly dosloužit
stálou péčí (nejistota zaměstnání, hypotéka).
S kamarádkami jsme se shodly, že se chceme
včas zapsat do domova pro seniory. Pan sta-
rosta Veselý i paní starostka Ševčíková se sna-
žili připravovat stavbu domu pro seniory
v Ďáblicích. V době vedení Ďáblic panem

Růžičkou o podobné snaze nic nevíme. Vol-
ných míst v domech seniorů se nedostává.
Vzhledem k tomu, že na webu naší MČ nenaj-
deme lehce dostupnou mapu Ďáblic, kde
bychom uviděli místo, kde naši zastupitelé plá-
nují například denní stacionář či domov
seniorů, obracím se v adventním čase v této
veledůležité věci na ďáblické zastupitele
i seniory formou tohoto dopisu. Jsme to jen
my, malá skupinka žen, které cítí nejistotu, zda
beze stresu důstojně dožije svoje dny v Ďábli-
cích? Nebo je nás více?

Milada Stroblová

M
lá

de
ž 

so
bě

11

Ahojky všichni
Dlouho se články redakce Mládeže sobě
vĎáblickém zpravodaji neobjevily, a to
proto, že nebylo o čem psát. Ale blíží se
Vánoce a mě napadlo napsat článek, tedy
rozhovor, s cukrářem sídlícím vĎáblicích.
Vloni jsem byl v cukrárně La Felicita
vĎáblické 96/59. Letos jsem zavítal do jiné
části Ďáblic, skoro až Čakovic, a to do loka-
lity uČerveného mlýnku do cukrárny
Buchalovi. Mluvil jsem s majitelem panem
Františkem Buchalem.

Jaké zákusky nabízíte?
Máme pestrý výběr zákusků, mezi ty nej-
známější patří věnečky, větrníky, laskonky,
špičky, štafetky a žloutkové řezy.
Pečete vánoční cukroví a vánočky?
Pečeme 14 druhů tradičního máslového
vánočního cukroví, které je potažené pra-
vou čokoládou. Plníme ho třemi druhy
džemu – jahodovým, meruňkovým a mali-
novým, dále plníme ořechovou náplní, oře-
chovým máslem, čokoládovou, nugátovou,
kokosovou a pařížskou náplní. Děláme
i trochu netradiční cukroví, a to žloutkové
třené – vypadají jako piškoty, ale mají úplně
jinou chuť.
Vánočky pečeme, nejvíce máslové a tra-
diční, nejdříve ze 4, pak ze 3 a nakonec ze 
2 pramenů. (historii vánočky naleznete na
našich webových stránkách v sekci
Vánoce).
Do kdy je nutné si objednat na Vánoce?
Vánoční cukroví je potřeba objednat 
do 7. 12., vánočku až do 20. 12.
A od kdy je možné si vánoční cukroví
vyzvednout?
Vyzvedávat můžete od 19. do 23. 12. 
Silvestrovské zakázky vám po telefonické
domluvě vydáme 30. nebo 31. 12.
Prodáváte i chlebíčky či obložené mísy?
Chlebíčky děláme, nejčastěji šunkový, vajíč-
kový, hermelínový a herkulesový. Také
obložené mísy na přání klientů, uděláme
vám i jednohubky, zvané kanapky.
Jaké nabízíte pití?
Mezi teplé nápoje patří káva, čaj, horká
čokoláda z prášku nebo z pravé čokolády.
Mezi studené nápoje patří džusy, kofola,
jupíky...
Vedete speciální sezónní zboží?

Letní: zmrzliny, zmrzlinové poháry, tirami-
sový pohár, ledová káva, letní koktejly.
Zimní: horká čokoláda, teplé jablko, každý
pátek většinou pečeme tažený závin.
Na Velikonoce: mazance, jidáše, modelo-
vané slepičky, zajíčky atd.
Proč jste otevřeli cukrárnu zrovna v této
lokalitě?
Naše výrobna se nacházela od roku 1994 až
do roku 2013 na Jižním Městě. Tam jsme
vyráběli jen ozdoby na dorty. Proto jsme
s manželkou hledali lokalitu, kde je možné
si koupit volnou parcelu a vybudovat na ní
výrobnu nejen ozdob na dorty, ale i výrobnu
dortů. Cukrárna byla otevřena 5. 9. 2013.
Cítíte se víc být občanem Ďáblic nebo
Čakovic?
V obou městských částech vycházím s oby-
vateli úžasně. Na různých akcích býváme
vĎáblicích iČakovicích. (Pozn. red.: cuk-
rárna je zčásti vĎáblicích i vČakovicích.)

Slyšel jsem, že jste se letos zúčastnili 
soutěže Cukrář roku.
Ano. Dokonce jsme už po třetí za sebou
vyhráli s taženým závinem. Dvakrát to byla
cena roku, ta nám letos utekla o bod, ale
zase jsme vyhráli cenu odborné poroty.
Další částí soutěže bylo udělat dort na téma
700 let Karla IV. Vytvořili jsme hrad Kar-
lštejn v měřítku 1:350. Před porotou na let-
ňanském výstavišti jsme dělali
i čokoládovo-malinovou pěnu, k níž jsme
servírovali malinový koktejl, druhým
zákuskem byl netradiční perník s jablky
(recepty i fotografie jsou na našich webo-
vých stránkách).
Jak jste se dostal k cukrařině?
Na základní škole jsem přemýšlel, čím bych
chtěl být. V 7. třídě jsem si uvědomil, že mě
to táhne k cukrařině. Tak jsem se po
základce rozhodl jít studovat střední školu
v Hloubětíně.
Na vašich webových stránkách jsem se
dočetl, že děláte kurzy. Smím se zeptat
jaké?
Pořádáme kurzy modelování z marcipánu,
mléčné hmoty a glazury. Také dělám před-
nášky pro školy o cukrařině.
Jak si mohu objednat dort, zákusek nebo
něco jiného u vás v cukrárně? Jaká je ote-
vírací doba?
Objednat si vše můžete buď osobně, nebo
telefonicky. Speciální dort nejlépe 1 týden
předem (s ozdobami, jedlou fotkou nebo
figurkou), jednodušší a klasický dort stačí
i den předem. Naše otevírací doba je od
pondělí do neděle od 10 do 18 hodin. Více
informací naleznete na našich webových
stránkách www.cukrarna-
buchalovi.cz nebo
www.buchalovi.cz/index.php.

Foto Michal Moučka

Všechny recepty, fotografie a další zajíma-
vosti z článku naleznete na našich webo-
vých stránkách v sekci Vánoce
(www.mladey-sobe.webnode.cz). Dále
pro vás máme vtipy, křížovky, přesmyčky či
hádanky.

Nejen dětem, ale i rodičům a všem čtenářům
ĎZ, přeje krásné prožití vánočních svátků

a šťastný nový rok redakce Mládeže sobě
a její šéfredaktor Matěj Vondřich
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Informace z SK Ďáblice

Známe půlmistry podzimní sezóny
Podzimní část sezóny je minulostí a my známe vítěze! 
Jsou to kluci ze starších žáků, ročníky 2002 a 2003, 
kteří pod vedením trenérů Petra Shíbala a Aleše Svárovského ztratili
pouze dva body za remízu, jinak všechny zápasy vyhráli. 
Obdobné výsledky mají kluci ze Starší přípravky, ročník 2006 trenéra
Michala Kafky. Klukům samozřejmě gratulujeme a přejeme i v jarní části
sezóny hodně sportovních úspěchů. Hezké druhé místo má i Mladší
dorost pod vedením trenéra Pavla Mihálika. 
Co se týká Mužů „A“, tak zisk 13 bodů v nejvyšší pražské soutěži je pro-
stě málo, i když soutěž je těžká. Zklamáním je také umístění Mužů „B“,
kteří sice hráli hezký fotbal, ale šest zápasů skončilo prohrou, i když vždy
jen o jednu jedinou branku.

Dotace 400 tisíc Kč na opravu střechy
Získali jsme mimořádnou dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy na řešení
havarijních stavů, a to na odstranění azbestové krytiny a položení nového
střešního pláště v přední části objektu SK Ďáblice. Požadovanou projekto-
vou dokumentaci, včetně položkového rozpočtu, jsme zpracovali 
v průběhu letních prázdnin z vlastních prostředků.

Multifunční hala v areálu SK Ďáblice
SK Ďáblice v součinnosti s MČ Ďáblice a panem starostou Růžičkou 
podala žádost o přidělení grantových prostředků z Magistrátu hl. m.
Prahy pro výstavbu lehké multifunkční haly. O vývoji tohoto velmi zajíma-
vého investičního záměru vás budeme informovat.

Michal Mošnička, SK Ďáblice
foto Pavel Veselý

SK Ďáblice – tabulky po podzimní části 2016/17

Muži – tým „A“trenér: Martin Průša
tým skóre body

1 FK Motorlet Praha s.r.o. "B" 46:19 37
2 Třeboradice 35:13 37
3 ČAFC Praha 48:27 33
4 Uhelné sklady Praha 46:27 27
5 FK Dukla Jižní Město z.s. 36:22 25
6 ABC Braník, o.s. 30:24 24
7 Sportovní klub Zbraslav 26:22 22
8 Sokol Královice 36:34 22
9 SK Horní Měcholupy 31:29 22
10 SK UNION Vršovice 20:26 22
11 Fotbalový klub Újezd nad Lesy 28:33 16
12 Admira Praha "B" 29:38 15
13 SK Ďáblice z.s. 22:49 13
14 FC ZLIČÍN 20:39 10
15 Sokol Cholupice 19:41 8
16 FC Háje 7:36 6

Muži – l. B třída trenér: Jirka Černý
tým skóre body

1 Sokol Kolovraty 55:12 34
2 Jižní Město Chodov – fotbalový klub, o.s. 51:29 26
3 Sportovní klub Třeboradice "B" 31:20 23
4 Spartak Kbely z.s. 31:22 23
5 FC TEMPO PRAHA, o.s. "B" 40:32 21
6 FC Háje Jižní Město "B" 34:40 18
7 ČZU Praha 21:30 18
8 SK Ďáblice z.s. "B" 28:25 17
9 SK UNION Vršovice "B" 23:32 17
10 TJ ABC Braník, o.s. "B" 24:31 15
11 SC Xaverov Horní Počernice a.s 27:37 11
12 Tělovýchovná jednota SOKOL BENICE 19:32 11
13 Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice 21:35 10
14 SK GORDIC Praha Kačerov, z.s. 16:44 8

St. dorost – l. A třída trenér: Pavel Mihálik
tým skóre body

1 ČAFC Praha 92:13 39
2 FC Přední Kopanina 60:29 30
3 Sportovní klub Libuš 838, o.s. 44:21 30
4 FK Klánovice, o.s. 37:19 28
5 SK UNION Vršovice "B" 50:39 27
6 FC Slavoj Vyšehrad, a.s. 81:26 25
7 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice – Praha 8 o.s. 52:30 22
8 SK Ďáblice z.s. 33:29 22
9 Sportovní klub Čechie Smíchov 43:51 21
10 Tělovýchovná jednota Sokol Stodůlky 24:22 15
11 Fotbalový klub Újezd nad Lesy 23:44 13
12 Tělovýchovná jednota Sportovní kluby Satalice 29:55 10
13 T.J. Junior Praha 13:68 7

Ml. dorost – l. A třída trenér: Pavel Mihálik
tým skóre body

1 FK Dukla Jižní Město z.s. 62:8 33
2 SK Ďáblice z.s. 57:10 28
3 SK Aritma Praha, z.s. "B" 51:15 21
4 FC Přední Kopanina 33:23 17
5 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice – Praha 8 o.s. 31:26 14
6 Sportovní klub Střešovice 1911 "B" 28:31 12
7 FK Union Strašnice z.s. 29:35 12
8 Tělovýchovná jednota PRAGA 16:30 12
9 Fotbalový klub Újezd nad Lesy 25:42 12
10 Tělovýchovná jednota Sokol Stodůlky 26:45 12
11 T.J. Junior Praha 21:34 11
12 Sportovní klub Dolní Chabry 7:87 0

St. žáci – l. A třída trenér: Petr Shíbal
tým skóre body

1 SK Ďáblice z.s. 49:11 28
2 Fotbalový klub Újezd nad Lesy 52:10 23
3 Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. "C" 44:13 23
4 FC Háje Jižní Město, z.s. "B" 41:13 21
5 Tělovýchovná jednota Sokol Stodůlky 40:26 18
6 Sportovní klub Zbraslav 20:24 16
7 Sportovní klub Střešovice 1911 "B" 23:34 10
8 FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN 21:44 8
9 Sportovní klub Dolní Chabry 24:49 8
10 SK Aritma Praha, z.s. "B" 17:59 3
11 Tělovýchovná jednota Březiněves 7:55 0

Ml. žáci – 2. třída trenér: Tomáš Miko
tým skóre body

1 Fotbalová Akademie Alexe Zbura s.r.o. 102:28 30
2 T.J. Junior Praha 57:23 25
3 SK Ďáblice z.s. 70:25 22
4 ČAFC Praha 57:27 21
5 Sportovní klub Libuš 838, o.s. 42:56 21
6 SK Slovan Kunratice z.s. 46:31 16
7 TJ ABC Braník, z. s. oddíl fotbalu 67:60 15
8 Tělovýchovná jednota Sokol Královice 32:51 15
9 SK Slavia Praha – fotbal a.s. DÍVKY 37:45 13
10 SK UNION Vršovice 38:66 11
11 "SPORTOVNÍ KLUB MODŘANY" 33:63 4
12 SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4 13:119 1

St. přípravka l hřiště trenér: Michal Kafka
tým skóre body

1 SK Ďáblice z.s. 145:34 31
2 Bohemians Praha 1905, a.s. 162:56 28
3 Fotbalový klub Meteor Praha VIII 138:63 26
4 Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice 112:67 24
5 Sdružení AC SPARTA PRAHA DÍVKY 87:69 19
6 Tělovýchovná jednota Březiněves 127:111 18
7 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice – Praha 8 o.s. 89:96 14
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8 Sportovní klub Třeboradice 59:108 9
9 ČAFC Praha 75:154 9
10 Fotbalová a Sportovní Akademie Praha 5, z.ú. 62:148 7
11 Tělovýchovná jednota PRAGA 55:138 5
12 SK Slavia Praha – fotbal a.s. DÍVKY 57:124 2

St. přípravka – 2 hřiště trenér: Martin Vlček
tým skóre body

1 Fotbalový klub Újezd nad Lesy 279:103 30
2 Tělovýchovná jednota Čechie Dubeč 246:144 24
3 Sportovní klub Zbraslav 203:152 24
4 Sokol Kolovraty 267:193 21
5 TJ Sokol Řepy 232:193 16
6 FC TEMPO PRAHA, o.s. 278:175 15
7 FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN 177:209 12
8 SK Ďáblice z.s. 144:224 12
9 HÁJE – SOS, o.p.s. 115:161 6
10 T.J. Junior Praha 141:221 4

Ml. přípravka – 2 hřiště trenér: Petr Štajnc
tým skóre body

1 SK UNION Vršovice 409:84 27
2 FC TEMPO PRAHA, o.s. 231:194 19
3 Sportovní klub Střešovice 1911 248:239 19
4 SK Ďáblice z.s. 266:159 18
5 Tělovýchovná jednota Sokol Stodůlky 219:172 14
6 FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN 241:243 12
7 TJ ABC Braník, z. s. oddíl fotbalu 219:359 12
8 Sportovní klub Dolní Chabry 164:258 6
9 Fotbalová a Sportovní Akademie Praha 5, z.ú. 173:294 3
10 Sportovní klub Zbraslav 115:283 3

Ml. přípravka – l hřiště trenér: Ondřej Mošnička
tým skóre body

1 SK UNION Vršovice 265:33 33
2 SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY 178:102 25
3 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice – Praha 8 o.s. 182:73 24
4 SK Hostivař 135:73 24
5 SK Ďáblice z.s. 137:133 19
6 Tělovýchovná jednota Březiněves 118:134 16
7 Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice 142:128 15
8 FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN 111:116 12
9 HÁJE – SOS, o.p.s. 75:13 10
10 "SPORTOVNÍ KLUB MODŘANY" 36:127 9
11 Sportovní klub Třeboradice 62:163 9
12 Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. 22:247 0

Dárek pro zdraví z ďáblické lékárny
Bývá již obvyklé, že kromě tradičních dárků nacházíme v posledních letech
pod stromečkem i takové, které pomáhají zlepšit naše zdraví, ať je to imu-
nita, bolavé klouby, nebo třeba paměť. Vybrat ten nejvhodnější může být
pro nás těžké, proto jsem se zeptala naší dlouholeté ďáblické lékárnice,
PharmDr. Jany Bártové, které zdravotní doplňky ze svého sortimentu by
doporučila pro jednotlivé věkové kategorie našich spoluobčanů.
Doplňků stravy je v dnešní době nabízena celá řada a je těžké, zvlášť
pro laika, se v nich přesně orientovat. Obecně se jedná o přípravky,
které mohou udržovat tělo v optimálním zdraví, doplňují vitamíny, mine-
rály, stopové prvky apod.
Rozdělit je podle vhodnosti pro jednotlivé věkové kategorie není lehké
a jednoznačné, mnohé je možné užívat bez ohledu na věk, s přihlédnu-
tím např. k pohlaví, stravovacím návykům, zdravotnímu stavu a kondici.
Mezi užitečné určitě patří:
Omega 3 – rybí olej pro zdravé srdce, mozek a zrak, pro podporu imunity.
Ginkgo Biloba – zlepšuje funkci mozku (paměť, pozornost, koncentraci,
myšlení, má též antioxidační účinky).
Koenzym Q10 – pro podporu srdce a cév, pro dodání energie.
Lecithin – příznivě ovlivňuje paměť a ostatní funkce mozku, napomáhá
snížení hladiny cholesterolu a lipidů v krvi a játrech.
Vápník+Hořčík+Zinek – kombinace tří nejdůležitějších minerálů, často
spolu s vitamínem D a K1. Nepostradatelné v těhotenství, pro vlasy,
pleť, kosti a zuby, svaly. Hořčík snižuje únavu a vyčerpání, zinek podpo-
ruje imunitu, normální plodnost.
Hlíva ústřičná – obsahuje beta-glukany a významně přispívá k normální
funkci imunitního systému.
Lutein – složka očí (žluté skvrny), pro udržení dobrého zraku.
Velkou skupinu tvoří přípravky, které pomáhají udržovat zdravé klouby,
podporují jejich
pohyblivost, přispí-
vají ke zdraví chru-
pavky. Do této
skupiny lze zařadit
např. Condrosulf, 
GS Condro, Proenzi,
Klokan, Colafit,
Kamzík...
Pro muže bychom
doporučily: Proste-
nal Forte, No-Pro-
stal, Prostamol Uno
– přírodní doplňky
stravy, které pomáhají udržet správnou funkci močového ústrojí a zdra-
vou prostatu.
Nejdéle používané doplňky stravy, a tím také nejvíce v povědomí veřej-
nosti, jsou přípravky vitamínové a multivitamínové. Světová zdravot-
nická organizace uvádí, že deficit vitamínů a minerálů v současné stravě
je 50–60%.
Můžeme nabídnout různé formy vitaminu C (šumivé, cucavé s ovocnou
příchutí pro děti, s prodlouženým účinkem – postupně se uvolňující).
Multivitamínové přípravky pro děti a dospělé, v této době např. v oblíbe-
ném vánočním balení s dárky (Marťánci s čelovkou, Simpsons v kufříku,
s budíkem), Geriavit, či želatinové tablety Spectrum ve dvojnásobném
balení.
Většina přípravků je dostupná ve vánočním balení – s dárkem či přida-
nými tabletami.
Vybírat můžete také ze svátečně balených kosmetických přípravků, čajů
ve vánočních kazetách...
Sortiment je tedy velmi široký, vyráběný celou řadou firem. Vybrala jsem
jen malý průřez nabídkou. Snad jsem vás alespoň trošku inspirovala.
Rádi každému individuálně poradíme!
Prostě – přijďte se podívat a vybrat dárek pro své blízké. Jsme tady pro
vás od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin, každé úterý do 18 hodin.

PharmDr. Jana Bártová, 
ptala se Jana Ouředníčková
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Sběr použitých rostlinných olejů a tuků 
od občanů na území hl. m. Prahy
Hlavní město Praha uzavřelo 3. 11. 2016 smlouvu se společností Viking
group s.r.o., která bude zajišťovat na všech 20 sběrných dvorech
hl. m. Prahy sběr použitých potravinářských olejů a tuků. Na každém
sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálepkou označující, že jde o nád-
oby určené k odkládání olejů z domácností. Podmínkou je, aby byly v uza-
víratelných obalech, například PET lahvích, uzavřených kbelících nebo
kanystrech.
Tato služba je na území hl. m. Prahy novinkou a doufáme, že ji občané
budou hojně využívat, jelikož použitý potravinářský olej a tuk je cennou
komoditou. Sebraný olej a tuk je po vytřídění a vyčištění využíván jako
druhotná surovina v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při
výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví
jako složky pro náhražku ropných maziv. Taktéž v dřevařském průmyslu
pro podobný účel zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný
výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro
výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití
oleje pro výrobu ekologické energie. Sbíráním tohoto odpadu je ušetřeno
životní prostředí a kanalizační síť před nežádoucím zanesením. Odpad je
zpracován a transformován na celou škálu ekologicky šetrných výrobků.
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/novinky_a_pilotni_pr
ojekty/prazane_mohou_odevzdavat_pouzite.html

Kam s ním? Co s olejem z fritovacího hrnce nebo pánve?
Na každém sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálepkou označující, že
jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských olejů z domác-
ností. 
Jak sbírat kuchyňský olej?
Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků jídla byly v uzavíratelných oba-
lech avšak v žádném případě ne skleněných, ale pouze v plastových oba-
lech: PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech. 
Co z toho bude mít občan?
Ušetří své peníze a hlavně své životní prostředí. Sběr a přistavení nádob
je ze strany Viking group s.r.o. totiž realizován zdarma a město navíc získá
finanční odměnu dle vysbíraného množství, kterou může investovat do
dalšího rozvoje městského odpadového systému.
Proč sbírat a nevylévat olej do kanálu? 
Sbíráním tohoto odpadu je šetřena už tak těžce zkoušená kanalizační síť
před nežádoucím zanesením. Současná praxe při jeho zbavování vedla
k dvěma nežádoucím jevům: 
1. Vyhazováním PET láhví s olejem do komunálního odpadu, dochází
často k otevření či narušení láhve a jejímu vylití. Olej pak je roznášen

v okolí kontejnerů, které je jím znečištěno a je zdrojem nepříjemného
zápachu. 
2. Vyléváním použitého oleje do záchodů či umývadel dochází k postup-
nému ulpívání oleje na stoupačkách nebo v odpadových trubkách
a následnému přilepování nečistot – vlasů, chlupů aj. na stěnách. Snižuje
se průchodnost a v krajním případě může dojít až k ucpání stoupaček
a kanalizace. 
A co na to hlodavci?
Čisté kanály a stoupačky se nebudou určitě líbit hlodavcům! Jejich kolo-
nie sužují život občanů Prahy a zvyšují náklady na deratizaci.
Jedinečná možnost a pět much jednou ranou! 
Nyní mají Pražané jedinečnou možnost se preventivně bránit ucpané
stoupačce, mastnému kanálu, spokojeným hlodavcům, loužím tuku
u popelnic – to vše na straně jedné a na straně druhé poskytnout použitý
olej pro další ekologické využití. Váš olej je zpracován a transformován na
celou škálu ekologicky šetrných výrobků, které odlehčují přírodě
a našemu městu od zamoření ropnými produkty. 
Pojďme šetřit!
Ušetřete svoje a společné kanalizační systémy, svoje peníze a přispějte
svým kuchyňským olejem ke zlepšení kvality životního prostředí ve vašem
městě.
Tato služba je na území hl. m. Prahy novinkou a doufáme, že ji občané
budou hojně využívat. Děkujeme Vám všem, že třídíte.

Plánek sběrného dvora v areálu ďáblické skládky 
Sběrný dvůr Praha Ďáblice
je otevřen ve všední dny od
8.30 do 17 hodin, v sobotu
od 08.30 do 15 hodin.
V neděli a ve svátky je uza-
vřen. Připomínáme, že sou-
částí sběrného dvoru je také
kontejner na bioodpad.
Kontakt přímo na sběrný
dvůr je 283 911 111.

Pozvánka do Centra Ďáblice – sokolovny
Zimní Šach Ping – 10. 12. 2016 od 9 hodin (prez. do 8.50 hodin).
Tradiční dvojboj ve stolním tenisu a šachách. Turnaj pro veřejnost.
Startovné 140 Kč (pro předem přihlášené 120 Kč). Informace na www.cen-
trumstolnihotenisu.cz v kalendáři akcí nebo na telefonu 731 387 168.
Vánoční turnaj ve stolním tenisu pro mládež – 17. 12. 2016 
od 9 hodin (prez. do 8.45 hodin). Turnaj mládeže okresní a rekreační
úrovně v několika věkových kategoriích. Od 9 hodin kategorie nejmlad-
šího žactva (2006 a mladší), staršího žactva (2002 a mladší) a dorost
(1999 a mladší) a od 14 hodin (po dohrání dopoledních kategorií) mladší
žactvo (ročník 2004 a mladší). Jde o třetí turnaj ze série turnajů Velké
ceny Centra stolního tenisu Ďáblice. Startovné 100 Kč. Informace na
www.pinecvpraze.cz nebo na telefonu 727 834 421.
Vánoční rodinný turnaj ve stolním tenisu – 21. 12. 2016 
od 18 hodin. Turnaj rodinných dvougeneračních dvojic. Hraje se systé-
mem dvouhra dětí, dvouhra dospělých a čtyřhra. Startovné 200 Kč za
tým. Informace na www.centrumstolnihotenisu.cz v kalendáři akcí nebo
na telefonu 731 387 168.
Vánočněnovoroční rodinný trojboj – 28. 12. 2016 od 18 hodin.
Turnaj rodinných dvougeneračních dvojic. Bude rozšířeno i o kategorii
MIX (libovolně složené dvojice). Zveme všechny, kdo neodjíždí mezí Váno-

cemi a Novým rokem na hory a zůstávají v Praze. Kategorie: 1. dvouhra
stolního tenisu, 2. závody RC modelů aut na vysílačku a 3. hod míčkem.
V kategorii 1 bude zvlášť turnaj dětí a zvlášť dospělých. V kategorii 
2 budou také hodnoceny zvlášť děti a zvlášť dospělí. V kategorii 3 budou
hodnoceny dvojice. Vítězem se stává tým s nejnižším součtem pořadí 
(v případě shodného součtu rozhoduje absolutně nejlepší umístění, které-
hokoli člena týmu v kterékoli disciplíně). Startovné 200 Kč za tým. Infor-
mace na www.dablovepraha.cz nebo na telefonu 731 387 168.
Grand Prix TTC Praha OPEN 4. 1. 2017 od 18.00 hodin. Otevřený
a náborový turnaj mládeže okresní a rekreační úrovně pro kategorie nej-
mladšího, mladšího a staršího žactva. Startovné 50 Kč. Systém turnaje
bude upraven dle počtu účastníků tak, aby každý odehrál nejméně 
4 až 5 dvouher. Informace na www.centrumstolnihotenisu.cz v kalendáři
akcí nebo na telefonu 731 387 168.
Novoroční turnaj ve stolním tenisu pro mládež – 7. 1. 2017 
od 9 hodin. Turnaj mládeže okresní a rekreační úrovně v několika věko-
vých kategoriích. Od 9 hodin kategorie nejmladšího žactva (2006
a mladší), staršího žactva (2002 a mladší) a dorost (1999 a mladší) a od
14 hodin (po dohrání dopoledních kategorií) mladší žactvo (ročník 2004
a mladší). Jde o čtvrtý turnaj ze série turnajů Velké ceny Centra stolního
tenisu Ďáblice. Startovné 100 Kč. Informace na www.pinecvpraze.cz
nebo na telefonu 727 834 421
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Kalendář akcí
13. prosince od 16 hodin Školní vánoční jarmark – ZŠ U Parkánu

14. prosince v 18 hodin 16. veřejné zasedání zastupitelstva – 
ZŠ U Parkánu

15. prosince v 16 hodin Setkání s redaktory Ďáblického 
zpravodaje – knihovna MČ

Nově otevřená kavárna v komunitním centru VLNA vám nabízí příjemné
posezení v milém domácím prostředí spolu s vašimi přáteli a dětmi.
Součástí Komunitního centra Vlna je i klubovna pro uspořádání pravidel-
ných i jednorázových, soukromých, komerčních i nekomerčních setkání
a akcí.

Denně je pro Vás připravujeme: zeleninovou polévku s domácím
chlebem • quiche/sladké a slané koláče • palačinky slané i sladké
• čerstvé limonády a koktejly • dortíky a koláče bez výčitek svědomí,
umíme to i bez mouky a cukru • používáme zdravé ingredience 
a suroviny

Pravidelný program:
Pondělí: Yamaha – rytmika pro děti – 8.30–17 hodin
Úterý: Jóga pro děti 15–16 hodin
Středa: Šikovné ruce – tvoření pro všechny 14–17 hodin, 
Jóga 20.15–21.15 hodin

Akce:
16. prosince v 16 hodin Cesta k mé hvězdě (suchý pastel)
19. prosince v 16 hodin Vánoční zpívánky se Zuzkou Treskou
pro děti (do 17.30)
19. prosince v 18.30 hodin Vánoční zpívánky se Zuzkou Treskou
pro dospělé
20. prosince v 16 hodin Přítlaková kresba (pastelky)
6. ledna v 16 hodin Volání vysněných dálek (tempera, pastel, tuž)
13. ledna v 16 hodin Barevné pohádkové pohlazení (tuž, pastelky)
20. ledna v 16 hodin Milý pan Obraz (akrylové barvy)
31. ledna v 16 hodin Malování pohlednic (zentangle, pastelky)

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

Program na prosinec 2016
a leden 2017
Prosinec: pondělí 13.30–15, 18–21, středa 19–21, čtvrtek 13.30–15,
19–21, neděle 13–15 hodin. Neděle 25. 12. a pondělí 26. 12. zavřeno.
Leden: pondělí 13.30–15, 18–21, středa 19–21, čtvrtek 13.30–15, 
19–21, neděle 13–15 hodin. Neděle 1. 1. zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
12. 12. Ing. Václav Přibáň: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
9. 1. Ing. Václav Přibáň: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
16. 1. RNDr. Jiří Jiránek, CSc.: Ztracený svět stolových hor.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí od
18.30 hodin:
5. a 19. 12. Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.
2., 23. a 30. 1. APOLLO 10, APOLLO 11.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Prosinec: pondělí, čtvrtek 13.30–15; středa, čtvrtek 19–21; neděle 13–
15 hodin. Pondělí 5. a 19. 12. 20–21 za jasného počasí. Přístupné bez
objednání. Neděle 25. 12. a pondělí 26. 12. zavřeno.
Leden: pondělí, čtvrtek 13.30–15; středa, čtvrtek 19–21; neděle 13–15
hodin. Pondělí 2., 23. a 30. 1. 20-21 za jasného počasí. Přístupné bez
objednání. Neděle 1. 1. zavřeno.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami – po oba měsíce. Venuše – za
dobrých podmínek po oba měsíce.
Noční obloha: Měsíc – od 5. do 15. 12., nejlépe okolo 7. 12.; od 1. do
13. 1., nejlépe okolo 5. 1. Uran – za dobrých podmínek po oba měsíce.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po oba měsíce. Hvězdokupy, 
mlhoviny, galaxie – za bezměsíčných večerů po oba měsíce. 
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení
hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky aj.).

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu 18–19 hodin mohou hvězdárnu navštívit předem objed-
nané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi,
školy). Program: pozorování oblohy, příp. promítání filmů spojené s pro-
hlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

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

POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 11. 12. v 10.15 hodin – O lovci Orionovi a býku Zlobíkovi
(zimní pohádka).
Neděle 22. 1. v 10.15 hodin – O lovci Orionovi a býku Zlobíkovi
(zimní pohádka).
Za jasného počasí 11–12 hodin 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.




