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O čem jednala rada městské části

Zprávy z radnice

83. jednání dne 13. 11. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• úhradu příspěvku na svoz a likvidaci komunálního odpadu (TKO) ve výši
poplatkové povinnosti na 2. pololetí 2017 bezhotovostním převodem
z rozpočtu MČ přímo správci poplatku dle seznamu odsouhlaseného správcem poplatku (MHMP)
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s umístěním sídla pobočného spolku Svazu důchodců České republiky,
z. s., IČ: 00408182 na adrese Osinalická č. p. 1069/26, Praha – Ďáblice
(KC Vlna);
• s objednáním provedení analýzy stavu zpracování osobních údajů s cílem
zvýšit stupeň připravenosti na režim ochrany osobních údajů v rámci činnosti
úřadu MČ Praha – Ďáblice od společnosti RELSIE spol. s.r.o. 114 950 Kč
vč. DPH;
• s objednáním PENB (průkazů energetické náročnosti budov) od společnosti chciPRŮKAZ.cz za částku 94 730 Kč bez DPH;
• s objednáním oprav v bytě na Ďáblické ul. č. p. 339 dle položkového
rozpočtu od společnosti L+L rekonstrukce a stavitelství za částku
223 000,58 Kč vč. DPH;
• s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě, jehož předmětem je zpřesnění označení pozemku parc. č. 180 na 180/4 v k. ú. Ďáblice;
• s objednáním opravy vozu CAS25 Liaz pro potřeby JSDH u společnosti
ANZA s.r.o. za částku 554 422 Kč vč. DPH;
• s výběrem dodavatele veřejné zakázky „Vybudování fitparku v Ďáblicích“
– společnosti ONYX wood, spol. s.r.o. za částku 636 115 Kč s DPH;
• s objednáním opravy komunikace u vstupu do MŠ u společnosti FOR STAR
EXPRES s.r.o. za částku 96 932,37 Kč bez DPH;
• s objednáním údržby zeleně u společnosti IRIS Španihel s.r.o. za částku
172 815,83Kč vč. DPH;
• s čerpáním rezervního fondu do výše 900 000 Kč na úhradu potřebného
dovybavení a na údržbu MŠ;
• s objednáním projektové dokumentace pro stavební povolení, vč. rozpočtu a výkazu výměr, pro výběrové řízení na zhotovitele pro objekt
Víceúčelová sportovní hala SK Ďáblice + šatny od společnosti BBV –
projekty, stavby a inženýrská činnost za částku 56 000 Kč bez DPH;
• s poskytnutím mimořádného kompenzačního příspěvku na dítě (L.S. )
v pěstounské péči žijící v blízkosti skládky ve výši 2.500 Kč;
• s uzavřením dohody o pořízení fotografií a videozáznamu stavby a jejich
použití pro reklamní účely se společností VW Wachal a.s.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• informaci o přetíženosti zaměstnance ÚMČ THP s tím, že se bude touto
problematikou zabývat; přípravu návrhu pracovní náplně na přijetí nového
zaměstnance OVS, který by vykonával samostatnou práci jako terénní zaměstnanec;
• informaci paní tajemnice o ukončení výběrového řízení na obsazení
pracovního místa referenta/tky Odboru vnitřní správy, které vyhrála paní
Kateřina Dohnalová s předpokládaným nástupem do zaměstnání ke dni
1. 3. 2018;
• informaci paní tajemnice o uzavření Úřadu MČ Praha – Ďáblice v období
vánočních svátků (27. – 29. 12. 2017).

84. jednání dne 20. 11. 2017
Rada MČ po projednání souhlasila:
• se zahrnutím částky ve výši 200 000 Kč do rozpočtu 2018 a vypsáním
výběrového řízení na nákup nového ozvučení sportovního areálu v Kokořínské ul. pro SK Ďáblice, z.s.;
• s uzavřením smlouvy o zápůjčce nového ozvučení mezi MČ Praha-Ďáblice
a SK Ďáblice, z.s.;
• se spolupořadatelstvím plesu MČ Praha – Ďáblice a SK Ďáblice z.s.,

• s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě mezi MČ Praha – Ďáblice a obcí
Hovorčovice o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ze dne
30. 5. 2012.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• informaci paní tajemnice o výši odměn za výkon funkce neuvolněných
členů zastupitelstva od 1. 1. 2018.

85. jednání dne 27. 11. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• program 23. ZMČ, které se bude konat 20. prosince 2017 od 18 hodin
v budově ZŠ;
• poskytnutí finančních darů.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s návrhem Smlouvy o nájmu nebytových prostor se společností Lekdab
s.r.o, zastoupenou MUDr. Kateřinou Auzkou, jehož předmětem bude užívání
nebytových prostor o výměře 65,30 m2 v budově nového obecního domu
za nájemné 92 726 Kč ročně;
• s návrhem Smlouvy o nájmu nebytových prostor MUDr. Romanou Benešovou s.r.o., jehož předmětem bude užívání nebytových prostor o výměře
78,10 m2 v budově nového obecního domu za nájemné 110 902 Kč ročně;
• s návrhem Smlouvy o nájmu nebytových prostor s MUDr. Tomášem Kneiflem, jehož předmětem bude užívání nebytových prostor o výměře 75,20 m2
v budově nového obecního domu za nájemné 106 784 Kč ročně;
• s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám;
• s uzavřením Příkazní smlouvy s Ing. Janem Hrdličkou, jejímž předmětem je
vykonávat služby spočívající v dozorování staveb, zastupování v reklamačních
řízeních a konzultační činnosti ve stavebnictví a správě nemovitostí apod.;
• s vyřazením majetku MČ Praha-Ďáblice umístěného na adrese:
U Parkánu 765 (JSDH) v celkové částce 76 858,80 Kč;
• s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor se společností Diakonie ČCE-Středisko křesťanské pomoci v Praze, jehož předmětem je zmenšení prostor nájmu a úprava nájemného;
• s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání s panem
Augustinem Gonzalo de la Cruz – jazyková škola Superb Learning na dobu
určitou od 11. 1. 2018 do 23. 5. 2018;
• rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ na rok 2017;
• s návrhem na udělení čestného občanství in memoriam panu Zdeňku
Cornovi, nar. 24. 4. 1921, zemř. 5. 1. 2003, u příležitosti 116. výročí otevření
Základní školy v Ďáblicích a 61. výročí založení Hvězdárny Ďáblice;
• s návrhem rozpočtu i rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti MČ PrahaĎáblice na rok 2018;
• s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na roky
2019–2023;
• s úhradou víceprací souvisejících s autorským dozorem od společnosti
ATELIER K2 na akci: „Dostavba a stavební úpravy ZŠ v Ďáblicích“, a to ve
výši 150 000 Kč bez DPH z důvodu rozdělení stavby na dvě etapy, dořešení
jednotlivých dodávek souvisejících se změnami technologií a složitostí
rekonstrukce jako takové;
• s objednáním materiálu a zhotovení vnitřního obkladu recepce, vč. zhotovení pracovní desky v prostorách budovy ZŠ v rámci akce „Dostavba a stavební úpravy ZŠ v Ďáblicích“ za částku 95 239,10 Kč vč. DPH;
• s návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě pozemků, jejichž
součástí je komunikace včetně chodníků, odvodnění a dopravního značení,
jejichž užívání bylo povoleno kolaudačním rozhodnutím za částku 1000 Kč
vč. DPH od společnosti EKOSPOL, a.s.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• žádost SK Ďáblice o investici do sportovního areálu v Kokořínské ul. ve výši
200 000 Kč na ozvučení areálu, které sníží nežádoucí akustický dosah na
okolní pozemky (aparatura vč. zesilovače, reproduktory, rozvody).
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ
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• Koncem října proběhlo měření hluku z dopravy na vytipovaných místech
v Ďáblicích. Tímto chci poděkovat lidem, kteří poskytli svoje zahrady
k třídenní instalaci citlivých měřicích přístrojů. Denní hlukové limity jsou
v Ďáblicích v předepsané normě. U Akcízu a v Chřibské ulici jsou prokazatelně překročeny noční hlukové limity. Po Magistrátu hl. m. Prahy budeme
požadovat dostatečně účinná opatření k zamezení překračování nočních
hlukových limitů.
• Návrh MČ Praha – Ďáblice na řešení parkování občanů Ďáblic
v modrých zónách Prahy 8 byl v podkladech pro jednání Rady hl. m. Prahy
úředníky Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP doporučen
k zamítnutí z důvodu nesouhlasu MČ Prahy 8, a následně všichni
přítomní radní hl. m. Prahy dne 30. 5. 2017 odhlasovali změnu vymezení
modrých zón bez zapracování našeho návrhu.
• Na konci ulice Květnové (park Na Znělci) pro vás právě roste nový
fitpark, který bude mimo jiné připravený i pro plnění vašich novoročních
předsevzetí.

• Otevřeli jsme nově zrekonstruovanou oblíbenou pěší cestu K Ovčínu,
propojující Ďáblice s Kobylisy.
• Opravili jsme vstup k mateřské školce z Květnové ulice s ohledem
na zachování stříbrného smrku, který svými kořeny stávající chodník
poškozoval.
• Sociální komise uspořádala adventní posezení seniorů, které s punčem
a příjemnou kapelou bylo hezky stráveným odpolednem i pro nás mladší
ročníky. Zároveň šlo o jedinečnou příležitost potkat se s naší novou
půvabnou sociální pracovnicí Mgr. Pavlínou Vermešovou.
• V rámci „vánočního úklidu“ jsme zkontrolovali všechna dětská hřiště
a provedli potřebné opravy, vyčistili lapače splavenin u propusti pod
Cínoveckou a doplnili mulč na pěší propojení ulic K Náměstí a Ďáblické.
• Během podzimu bylo v Ďáblicích vysazeno pět lip, tři sakury, jeden
platan a túje před hřbitovem dostaly zasloužené větší květináče.
Martin Tumpach, foto autor a Pavel Veselý

Pozvánka na 23. veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Vážení spoluobčané, dovolte abych vás pozval na 23. veřejné zasedání zastupitelstva naší městské části – poslední zasedání tohoto
roku, které se bude konat 20. prosince 2017 od 18 hodin
v Základní škole U Parkánu 17. Také letos bude poslední zasedání roku věnováno zejména projednání a schválení rozpočtu
Ďáblic pro r. 2018 a návrhu na dary občanům za celoroční pomoc
a rozvoj občanského života Ďáblic. Týden před zasedáním budete
mít k dispozici podklady na webových stránkách www.dablice.cz –
Samospráva – Zastupitelstvo MČ – Podklady k jednání, zápisy,
záznamy a usnesení z jednání. Rádi bychom vám tím umožnili
nejen lepší informovanost, ale i větší zapojení do dění v naší obci.
Miloš Růžička, starosta MČ

Doba adventní
Na střechy ďáblických domků se sype sníh a jezírko v Ďáblickém háji
pokryla tenká krusta ledu. Nezbývá než vytáhnout zimní kabát, obléct
teplé prádlo a v teplotách pod nulou zakázat dětem olizovat kříž u hvězdárny. Příprava na specifické klimatické poměry znamená v první řadě
zprovoznit v kanceláři měsíce nepoužívané přídavné elektrické topení,
ujistit se se zástupci zimní údržby, že jsou dobře připraveni (koukají na
vás jak na blázna, ale víme, jak to občas chodí), dohlédnout, že ve vodovodních trubkách na obecních pozemcích je vypuštěná voda, začít
používat služební holínky, přestat používat služební skútr, zahalit Ďáblice
do té správné vánoční atmosféry (starou břízu před radnicí by nejspíš tradiční světýlkový kabátek definitivně dorazil, a proto máme letos poprvé
vánoční strom vedle ZŠ U Parkánu), oprášit oblek na nadcházející plesovou sezónu (a připravit játra na nadcházející vánoční večírky).
Adventní období by měl být čas zastavit každodenní shon, navštívit příbuzné a vstřebávat vánoční atmosféru. V době uzávěrky starého rozpočtu,
přípravy nového rozpočtu, v době, kdy je vám předložena aktualizovaná
varianta silničního okruhu, neočekávané povolení prodloužení skládkování a obtížně prokazatelné překračování hlukových limitů to není lehké.
Pokud se pozdě večer v mé kanceláři svítí, nepracuji jako někteří mí kolegové, ale v rámci vánoční atmosféry s očima angorského králíka nakupuji
přes internet dárky. Nicméně většinou se nám ve vzájemné spolupráci
podaří vyjádření, stanovisko, poptávku nebo objednávku včas odeslat
a vrhnout se na další úkol.
Ať už je pod Ládvím sníh, holomrazy nebo slaná břečka, věřte, že sehraný
tým vedení městské části, zaměstnanců úřadu i externích pracovníků, radních i zastupitelů, členů výborů a komisí, „vlněných holek“ z komunitního
centra Vlna, lidí ze ZŠ a MŠ, knihovny i Obecního domu dělá všechno
pro to, abyste se v Ďáblicích cítili co nejlépe.
Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší
do nového roku.
Martin Tumpach

Zprávy z radnice

Z pera místostarosty

Novinky z Osmičky
Pro milovníky bruslení máme skvělou zprávu. Praha 8 otevírá pro veřejnost kluziště vedle bazénu na Ládví. Otevírací doba je ve všední dny od
13 do 21 hodin, o víkendech 9–21 hodin. Děti do 150 cm mohou bruslit
zdarma, větší děti za 30 Kč a dospělí za 40 Kč na 150 minut.
-red-

Už je tady zas předvánoční čas a poslední
číslo Ďáblického zpravodaje roku 2017
V každém vydání se vás snažíme pravdivě informovat o nejdůležitějších
událostech v obci, o kulturních, sportovních, dětských i seniorských
akcích, o všem dobrém a někdy i méně dobrém z našeho nejbližšího
okolí. Z celého srdce vám všem přejeme vánoční pohodu bez shonu
a stresu, radost z dárků, které dostanete i kterými obdarujete své blízké,
a hodně zdraví a spokojenosti v roce 2018.
Redakce
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Ze zápisníku
starosty

Zprávy z Ďáblic

Hluk v Ďáblicích –
situace se zhoršuje –
pozvání na besedu
17. ledna 2018

4

Jak také informuje můj zástupce Martin
Tumpach, koncem října proběhlo měření hluku
z dopravy na vytipovaných místech ulice
Ďáblická a v místech nejbližších ulici Cínovecká
(dálnice D8 směr Teplice).
Po složitém a dlouhém čekání na splnění všech
navzájem se skoro vylučujích podmínek pro
pořízení zákonem uznatelných dat z měření
jsme se tedy v říjnu konečně dočkali a nyní
čekáme na konečné zpracování a vyhodnocení
zjištěných údajů.
Jedno je ale jisté již nyní:
a) Po nezdařeném pokusu změnit zákon
v neprospěch zdraví občanů se “silniční lobby”
podařilo stejného cíle dosáhnout změnou
výpočtu dat ve vztahu k hygienickým limitům
venkovního hluku. Tak došlo k tomu, že mnohé
hlukově problematické silnice a křižovatky už
najednou přestaly škodit zdraví, rázem nebylo
potřeba provádět ochranná hluková opatření
u stávajících, ani tolik projektovat u nových.
Tento problém se nevyhnul ani nám.
b) Asi se opět nepodaří jednoznačně prokázat,
že mnoho dní v roce je ve dne překračován
hygienický limit.
c) U Akcízu a v ulici Chřibská se ale
z naměřených hodnot podaří prokázat, že jsou
překračovány významně noční hlukové limity.
d) Pokud je již dlouho zřejmé a nyní opět
prokázané, že hluk ve velké části Ďáblic je
skutečně problém, je také jisté (alespoň podle
mého názoru), že pokud bude přes Ďáblice
vedena ještě další mezinárodní dálnice s těžkou
tranzitní a kamionovou dopravou, bude to mít
velký vliv na kvalitu života a zdraví ďáblických
obyvatel.
Dále pracujeme na vytvoření mapy hlukové situace na celém území Ďáblic a děláme, myslím,
vše, co je v našich silách, abychom tuto situaci
odvrátili, oddálili nebo alespoň výrazně zmírnili
(viz také informace v mých předchozích
článcích).
Hluk a nebezpečné znečištění ovzduší z auto-

mobilové dopravy v Ďáblicích bude také
tématem besedy, kterou připravujeme na 17. 1.
2018. Bližší informace s pozvánkou budou včas
rozeslány.

Rozpočet Prahy 2018 je schválen –
jeho součástí je take dotace
Ďáblicím
30. 11. 2017 proběhlo jednání zastupitelstva
hl. m. Prahy – mimo jiné na něm byl schválen
rozpočet příštího roku. Své zastoupení v něm
mají mým prostřednictvím i Ďáblice. Předkládám několik informací k rozpočtu Prahy:
• celkové příjmy Prahy = 54,1 mld. Kč;
• prostředky pro dotace městským
částem celkem = 4,52 mld. Kč (navýšení
o 268 mil. Kč); • příspěvek na výkon
státní správy = 810 mil. Kč (navýšení
o 47 mil. Kč) • rezerva pro MČ z výnosů
z hazardu = 175 mil. Kč • fond odměn
učitelů škol zřizovaných MČ = 300 mil. Kč
• rezerva pro podporu činnosti dobrovolných hasičů prostřednictvím MČ =
53 mil. Kč • rezerva pro spolufinancování
projektů EU = 300 mil. Kč • investiční
rezerva pro MČ (z ní byla financována
naše přestavba školy) = 500 mil. Kč;
• dostatečný je také fond pro granty
neziskovým organizacím v oblasti sportu,
zdravotní a sociální prevence.
Shrnuto:
• Po letech odmítání podpořit finančně činnost
městských částí se podařilo nejvíce navýšit
dotace pro městské části v rozpočtech roku
2016 (pro Ďáblice to byl dvojnásobek proti roku
2015) – přesto se daří tuto dotaci dále navyšovat.
• Dotační příjem městských částí se zvyšuje
z 2 900 Kč/obyvatel na 3 000 Kč/ob. Maximálně lze ale získat 5 500 Kč/ob.
• V roce 2018 získáme oproti roku 2017
ještě o necelé 2 mil. více, celkem
cca 21,2 mil. Kč.
O našem rozpočtu viz také pozvánka na prosincové jednání zastupitelstva. Podrobnější informace předložíme v lednovém zpravodaji.

Oprava a přestavba hasičské
zbrojnice může začít
Naše jednání jsou úspěšně u konce. 30. 11.
2017 zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém jed-

nání schválilo pro Ďáblice dvě účelové
dotace v celkové výši necelých 3 mil. Kč:
a) 2,71 mil. Kč na opravu a přestavbu zbrojnice;
b) 240 tis. Kč na hasičské vybavení jednotky.
V přípravě je projektová dokumentace
a výběrová řízení.

Oprava pěší cesty kolem hvězdárny
je dokončena
Oblíbená pěší cesta, která nás již desítky let
spojuje s ďáblickým hřbitovem a nově také
s bytovými domy Nad
Akcízem, je hotova
v celé své délce.
Menší část totiž již
leží na území Prahy 8,
s jejím starostou jsem
se ale domluvil na
spolupráci: poskytli
jsme naše výkresy
a společně zajistili
koordinaci provedení
opravy vybranými firmami. Jedná se o další akci, na kterou se
podařilo získat účelovou dotaci a ušetřit tak
peníze v našem rozpočtu.
Velký dík patří Ing. Janu Hrdličkovi a Martinu Širokému, kteří s opravou cesty pomáhali
od volby materiálů, přes prověření terénu, stavu
žulových obrub a zásob kamenických deponií až
po stavební a finanční dozor stavby. Za každého
počasí, s trpělivostí a osobním nasazením. Bez
nich by výsledek zdaleka nebyl tak dobrý. Všem
uživatelům přejeme mnoho hezkých procházek
ve zdraví a pokud možno bez spěchu.
Pochybovačům, kteří se domnívali, že je cesta
v pořádku a je zbytečné ji opravovat, přikládám
fotografie původního stavu.

Podíl Ďáblic na výnosu z hazardních
her provozovaných v Praze
I přesto, že byla v Praze schválena nulová tolerance hazardním hrám, je po Praze v provozu
ještě celá řada heren (v Ďáblicích již není
žádná). Aktuálně, v rámci přerozdělení výnosu
z hazardu, Ďáblice získaly za období od 1. 4.
do 30. 9. 2017 částku 368 tis. Kč. 50% této
částky je určeno na sport, 50% na oblast
kultury, školství, zdravotnictví a sociální.

Miloš Růžička, starosta MČ
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Ve středu 8. listopadu 2017 již před šestou hodinou odpoledne se začali
scházet první příznivci hudební skupiny Veselá trojka, známé především
z TV Šlágr. Netrvalo dlouho a slavnostně oblečené dámy a pánové zaplnili
bývalou ďáblickou sokolovnu do posledního místa. Při vstupu po „červeném koberci“ do
slavnostně připraveného sálu je
čekalo překvapení
v podobě malého
uvítacího drinku,
který pro ně připravili organizátoři
akce. Tato pozornost umocnila výjimečný ráz celého
večera. V půl sedmé vstoupili na pódium zpěvák a hráč na heligonku
Pavel Krška, Jaromír Kozelek (akordeon) a Miroslav Hrdlička (klávesy)
a publikum je přivítalo bouřlivým potleskem.
Hned při úvodní písni diváci doprovázeli kapelu potleskem v rytmu lidových melodií a bylo jasné, že celý koncert se bude odehrávat v úžasné
atmosféře vytvořené lidmi naladěnými na stejnou notu. Písničky střídaly
oddechové chvilky vyplněné veselými historkami členů kapely i lehce košilatými vtipy a čas plynul rychleji, než bychom si přáli. Během přestávky si
návštěvníci mohli zakoupit CD s novými písněmi, za přítomnosti pořadatelů proběhlo losování vstupenek a tři šťastní výherci si domů odnesli vína
z Moravy. Mnozí využili možnosti vyfotit se na pódiu s členy kapely, kterou do té doby znali jen z televizní obrazovky. Pak jsme společně vstoupili
do druhé poloviny koncertu.
S blížícím se koncem vystoupení se publikum dostávalo víc a víc do varu,
někteří povstali, jiní doprovázeli skupinu máváním rukama nad hlavou,
diváci v předních řadách se spontánně pustili do tance. A muzikanti
neskrývali radost nad tím, že jejich hudba potěšila tolik lidských srdíček.
Co tedy říci na
závěr. V první řadě
poděkovat pořadateli koncertu,
NOVÉMU CENTRU
Ďáblice, za realizaci celé akce,
která udělala velkou radost nejen
ďáblickým příznivcům lidové muziky,
ale i sousedům z blízkého i vzdálenějšího okolí naší obce. A také všem
divákům ve vyprodaném sále, kteří dokázali vytvořit úžasnou atmosféru,
kterou bychom očekávali spíše na koncertu rockové kapely. Děkujeme za
krásný večer a budeme se těšit na další výborně připravené akce.
Jana Ouředníčková

kladně odsouhlasen hlasováním. Nějakou dobu budou nyní probíhat
administrativní záležitosti, schválení nové základní organizace SDČR nadřízeným pražským orgánem, zápis do rejstříku, založení účtu atd.
A nás, ďáblické členy nově vznikajícího klubu, čeká mnoho práce. Zajistit,
kde a kdy se budeme scházet, poradit se nad náplní organizace, aby byla
atraktivní pro co největší počet ďáblických seniorů a jejich sympatizantů,
vstoupit do jednání se zástupci MČ Ďáblice a vyjednat co nejlepší
finanční krytí pro naši činnost. Podporu nám vyslovila také předsedkyně
sociální komise a ďáblická zastupitelka paní Barbara Tranová. O tom, jak
jsme pokročili, vás budeme informovat v příštích číslech Zpravodaje. Držte
nám palce a přidejte se k nám.
Na závěr nám dovolte popřát vám všem šťastné vánoční svátky a hodně
zdraví a optimismu do příštího roku.
Daniela Tůmová, Blanka Šťastná, Jana Ouředníčková

Adventní koncert
se uskutečnil 3. prosince v kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava.
Večer první adventní neděle rozzářil soubor Hipocondria Ensemble –
Marta Fadljevičová, Jan Hádek, Ondřej Michal a Filip Dvořák.

-red-, foto Pavel Šindelář

Zprávy z Ďáblic

VESELÁ TROJKA v ďáblické sokolovně

Volby prezidenta republiky 2018
se uskuteční v pátek 12. ledna od 14 do 22 hodin, v sobotu
13. ledna od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo pak v pátek
26. a v sobotu 27. ledna 2018. V Ďáblicích budeme volit opět ve dvou
okrscích (viz mapka). Více informací se dozvíte v lednovém ĎZ nebo
na www.dablice.cz/volby.

Seniorský klub v Ďáblicích
Ve středu 15. 11. 2017 jsme se v KC Vlna sešli na ustavující schůzi
základní organizace Svazu důchodců České republiky (ZO SDČR) v překvapivém počtu 23 ďáblických občanů. Po úvodním slovu pana Miloslava
Mrštiny, předsedy pražské organizace a zároveň celorepublikového viceprezidenta svazu, který nás pochválil za naši občanskou iniciativu, jsme
mohli přejít k organizačním záležitostem. Nejprve nám sympatický právník svazu, pan Viktor Hatina, vysvětlil stanovy organizace, poté jsme zvolili členy výboru ZO SDČR Ďáblice. Staly se jimi paní Alena Jarošová, Pavla
Dostrašilová, Blanka Šťastná, Alena Švejdová, Marcela Maryšková,
Daniela Tůmová (místopředsedkyně) a Jana Ouředníčková. Nové stanovy
svazu nyní umožňují, že členy svazu mohou být i občané, kteří ještě
nejsou v důchodovém věku, ale ztotožňují se s hlavním cílem SDČR, který
má krásné lidské motto „Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám“.
Po delší diskusi, kdy nikdo nepřijal nabídku na předsednictví, se této role
dočasně ujala Jana Ouředníčková. Návrh na složení výboru byl následně

Okrsek č. 1

Okrsek č. 2
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Ve Vlně na vlně pohody
Když jsme na radnici před 2 lety přijali pracovní název Vlna
pro vznikající nový objekt, který připomínal svým tvarem vlnu,
postavený na místě bývalého „pionýráku“, nebo chcete-li
hospody U krále Holce, netušili jsme, že nám název nejen zůstane,
ale postupně se v něm projeví jeho další dva významy.
V souvislosti s novou stavbou jsme na začátku hovořili o centru setkávání
všech generací „na stejné vlně“ a ono se to postupně stalo skutečností.
Život ve Vlně se rozvlnil naplno, a není to jen díky grantu, který se naší
městské části podařilo získat od Magistrátu hl. m. Prahy, ale také díky dobrému výběru nájemce, který převzal Komunitní centrum Vlna v dubnu letošního roku. Děvčata, která vnesla do Vlny úžasnou atmosféru, si od nás
zaslouží velké poděkování. Nesou na svých bedrech velký díl zodpovědnosti
za plnění podmínek grantu, zajišťují provoz kavárny, klubovny, starají se
o občerstvení návštěvníků při akcích. Samy připravují dobroty, kterými
doplňují již tak příjemný pobyt v komunitním centru. Stále vymýšlejí a realizují nové programy, funguje dobře spolupráce s kulturní komisí a vedením
obce. I když mají pevně stanovenou otevírací dobu, jsou ochotné se přizpůsobit požadavkům návštěvníků. Přestože samy mají své rodiny s malými
dětmi i své soukromé starosti, zvládají vše s úsměvem na tváři a dobrou
náladou. Mluvím o třech zakládajících členkách zapsaného ústavu Vlna,
paní Michaele Ničové, Lucii Sandrové a Miladě Kratochvílové. Dík patří
i brigádníkům a občas zaskakujícímu Martinovi Sandrovi.
Ve Vlně to prostě žije. Běžně se tam konají oslavy narozenin. Ráda tam
chodím na různé programy, všechny je ani nemohu stihnout. Akce střídá
akci, přednášky, cvičení, koncerty, divadlo, promítání fotografií z cest
a mnoho dalšího nám poskytuje komunitní centrum Vlna. Nedílnou součástí se stal „spolek šikovných rukou“. A že jsou to ruce opravdu šikovné,
dosvědčuje příjemně vlněná výzdoba interiéru i venkovních sloupů.
Zvláště nyní, v předvánoční době, ve mně narůstá pocit, že se všichni, malí
i velcí návštěvníci, i ti, kteří všechno připravují, nechávají unášet na vlně
radosti a pohody. Výroba adventních věnců a ozdob, pečení perníčků,
k tomu dobrý punč, to vše patří do našeho komunitního centra. Chystá se
mikulášská nadílka, pečení zdravého cukroví, vánoční jarmark. A tak si
říkám, jak to ta děvčata všechno stíhají? Nevím, musím se jich na to zeptat.
Jedno vím ale jistě. Všechno dělají pro nás, s láskou a nadšením. Moc jim
za to děkuji a přeji jim i nám, ať to nadšení ve Vlně vydrží i nadále.

Táňa Dohnalová, foto Pavel Veselý

Svatomartinský lampionový průvod
V sobotu 11. listopadu do Ďáblic po několika letech opět zavítal svatý
Martin. Pravda, nepřijel sice na bílém koni, zato měl s sebou svůj nepostradatelný vojenský meč a plášť římského legionáře. Jel na svém hnědákovi v čele lampionového průvodu, jehož úkolem bylo najít zimou se
třesoucího žebráka. S pomocí dětí se mu nakonec podařilo žebráka najít
v zahradě KC Vlna. Martin ani na okamžik nezaváhal, svým ostrým
mečem rozetnul svůj plášť na dvě poloviny a jednu polovinu daroval
žebrákovi na zahřátí. Ten se Martinovi poklonil a poděkoval.
Všichni, kteří v hojném počtu přišli a pomáhali hledat žebráka, byli nakonec odměněni ohňovou show. V KC Vlna mohli také ochutnat svatomartinské víno a husí speciality.
Určitě se přijďte příští rok na vlastní oči přesvědčit, zda se legenda
naplnila a Martinův plášť opět dorostl do původní velikosti.

Simona Dvořáková, kulturní komise, foto Pavel Veselý

Pozvání do Vlny na deskové a jiné hry

6

Na posledním výletě v tomto roce jsem dělala anketu mezi našimi
seniory, zda by měli zájem přijít nějaké odpoledne zahrát si společně
s námi různé deskové a karetní hry, prostě co kdo umí a má chuť naučit
nás ostatní. Byl to podle ohlasu seniorů, myslím, dobrý nápad, jak strávit
leckdy pošmourná a nevlídná zimní odpoledne v našem příjemně vyhřátém komunitním centru Vlna. Začínáme od 8. 1. 2018 každé pondělí od
14.00 do 16.00 a zveme k účasti všechny, co si chtějí popovídat a strávit
pěkné odpoledne.
Za sociální komisi Jana Kohoutová a Komunitní centrum Vlna
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Halloweenské odpoledne ve Vlně
V sobotu 4. listopadu měly u nás v komunitním centru sraz všechna strašidla, čarodějnice i nestvůry, aby si mohly vyrobit světýlka z dýní na cestu
do říše duchů. Těm, co nebyli dostatečně namaskovaní, pomohl salón
U havrana k dokonalosti. Ani žaludky strašidel nezůstaly prázdné. Přichystaly jsme pro ně oblíbené nechutnosti jako mumie, uřezané prsty, poháry
hnusu, krvavou polévku a dušší dorty. Jen osazenstvo kavárny bylo natolik zavaleno strašidly, že se nestihlo převléct a zůstalo pouze v civilních
kostýmech běžných čarodějnic, ve kterých působí denně.
Lucie Sandrová

Na adventní setkání seniorů jsme po letech pozvali pana Václava
Vomáčku, který svým širokým repertoárem posluchače vždycky potěší.
Tentokrát zazpíval a zahrál na klávesy v doprovodu svých dvou kolegů
z komorního souboru Pražského salónního orchestru. Jejich oblíbenost
je tak veliká, že jsme toto vystoupení domlouvali pro jistotu již v dubnu.
Nově zrekonstruovaná škola prošla velkou proměnou včetně jídelny, která
je nyní propojená s prostorem vstupní haly. Během příprav setkání jsme
měly trochu pochybnosti, jak zvládneme nový prostor školní jídelny upravit, aby se v něm všichni cítili příjemně. Překvapením pro nás pak bylo,
že jídelna je i pro takovéto slavnostní setkání velice příjemná svou barevností, vzdušností i dobrou akustikou. Všech 51 účastníků se ke stolům
pohodlně vešlo a každý měl kolem sebe dostatek místa. Pro nás, které
jsme v průběhu setkání mezi stoly procházely, abychom doplnily chlebíčky
či cukroví, roznesly kávu, punč a další nápoje, to bylo bez rizika, že mezi
stoly neprojdeme.
Při přípravě občerstvení i vybavení pro stolování jsme se jako každý rok
setkaly s milou vstřícností kuchařek školní jídelny i dalšího personálu
školy. Punč připravený ve školní jídelně byl opět skvělý a sváteční občerstvení, které jsme pro tuto příležitost zakoupily, se s chutí snědlo.
Hezké bylo úvodní houslové vystoupení Šimona Tomka a Kateřiny Přibáňové, žáků 7.B místní školy, v jejichž podání zazněly známé koledy. Příjemnou atmosféru přišli vychutnat a s našimi staršími občany si popovídat
také zástupci vedení obce – starosta Miloš Růžička, jeho zástupce Martin
Tumpach a radní Táňa Dohnalová. Věříme, že i letos přineslo adventní
odpoledne všem přítomným spokojenost a povzbuzení, tak jako nám.

Zprávy z Ďáblic

Adventní posezení v „nové“ škole

Za sociální komisi Lydie Veselá, foto Pavel Veselý

Na Islandu s Pavlem Dobrovským
Kdo přišel na přednášku o nádherném i drsném Islandu, která se konala
v KC Vlna začátkem listopadu, rozhodně neprohloupil. Pavel Dobrovský,
cestovatel, fotograf a novinář, si splnil svůj dětský sen a od 19 let, kdy
podnikl svou první půlroční cestu stopem z Kapského města do Nairobi,
se jeho životní náplní stalo nejen poznávání krásných míst naší planety,
ale i lidí, kteří na ní žijí. Od první minuty všechny posluchače zaujal svým
nadšením a díky krásným fotografiím a barvitému vyprávění jsme se na
dvě hodiny přenesli spolu s ním na ostrov vulkánů, přírodních gejzírů
a vodopádů. Na ostrově, který leží v blízkosti severního polárního kruhu
a je omývaný Golfským proudem, žije jen něco málo přes 300 000 obyvatel, potomků dávných Vikingů.
Největším, a zároveň hlavním, městem je Reykjavík. Díky omezenému
počtu obyvatel zde funguje soukromý genetický registr, kde si místní obyvatelé mohou nechat ověřit, zda nejsou geneticky spříznění, a tím s předstihem zabránit např. sňatku s nevhodným partnerem. Kolem ostrova
vede jediná silnice, tudíž při cestě autem nelze zabloudit, pokud se na
vlastní nebezpečí nepustíte do nitra ostrova. A pak už jsme společně
s Pavlem Dobrovským obdivovali rozsáhlá rozkvetlá lávová pole, připomínající svou barevnou pestrostí korálové útesy, četná místa opředená
místní mytologií, činné i vyhaslé vulkány i nevšední zážitek v podobě
polární záře. Proslulé jsou také místní vodopády i horké gejzíry, na které
narazíte téměř na každém kroku. Island je prostě nádherný a více než
dvouhodinové vyprávění nám ho přiblížilo téměř na dotek.
Děkujeme a těšíme se na příště.
Jana Ouředníčková
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Projekt

Každou středu
v lednu

od 16 hodin

ŠIKOVNÉ RUCE
Speciálně zaměřené na výrobu masopustních kostýmů.

Každé pondělí
od 8. 1.

od 14 hodin

DESKOHRANÍ
Přijďte si společně zahrát různé deskové a karetní hry.

Úterý 16. 1.

od 17 hodin

RUKODĚLNÁ DÍLNA
Masopustní kostýmy (dílna se koná v Obecním domě).

Úterý 23. 1.

od 16 hodin

TRÉNUJ HLAVU-TRÉNUJ TĚLO! Kurz pro seniory.

Úterý 30. 1.

od 17 hodin

DUŠEVNÍ HYGIENA PRO SENIORY

Úterý 6. 2.

od 16 hodin

TRÉNUJ HLAVU-TRÉNUJ TĚLO! Kurz pro seniory.

zprav12_17_Sestava 1 6.12.17 18:16 Stránka 8

Sezóna
2017/2018
je v poločase,
jak dopadla?

Zprávy z Ďáblic

Muži – tým „A“
Pražská teplárenská přebor Prahy
Trenér: Vasil Boev,
vedoucí družstva: Jaroslav Vrtiška.
V minulém soutěžním ročníku jsme prakticky
až do předposledního utkání hráli o záchranu
v pražském přeboru, což se nakonec zásluhou
všech zainteresovaných stran povedlo.
Do nové sezóny jsme vstupovali s přáním
a cílem vyhnout se podobným problémům
a hrát spíše v horní polovině tabulky, než se
strachovat opět o každý bod a o bytí či nebytí
v nejvyšší pražské soutěži.
V průběhu léta došlo ke generační obměně
kádru, někteří dlouholetí hráči ukončili své účinkování v A družstvu, ale podařilo se nám kádr
doplnit. Letní příprava proběhla bez problémů,
výsledky přípravných utkání nám říkaly, že vše
je na dobré cestě... Pak přišlo ale první mistrovské utkání, prohráli jsme doma s mužstvem
H. Měcholup, no a konečným výsledkem na
konci podzimu je 13 bodů a 14. místo.
Bohužel, v tuto chvíli je to opět sestupové
místo, protože z přeboru budou vypadávat
až 4 týmy...
Střídali jsme lepší výsledky s horšími, herně
jsme na tom nebyli až tak špatně, možná jenom
ve třech nebo čtyřech utkáních jsme tahali za
kratší konec, s vedoucími Třeboradicemi jsme
remizovali, porazili jsme druhou Duklu JM,
hezké a také vítězné utkání jsme hráli
s Tempem.
Na druhé straně si ale určitě za klobouk
nedáme druhé poločasy v utkáních s P. Kopaninou, D. Chabry nebo s Admirou B. A totálně
jsme vyhořeli v posledním utkání (a opět zejména ve druhém poločase) v Újezdě n/Lesy...
V konečném výsledku jsme zůstali daleko za
očekáváním, a proto nás čeká ještě teď do
konce kalendářního roku spousta práce! Pro
jarní část sezóny bude jediným cílem opět
záchrana přeboru!

Muži – l. B třída, sk. B
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Trenér: Jirka Černý,
vedoucí družstva: Jaroslav Vrtiška.
Naše B mužstvo má opravdu dobrý podzim!
Nádherné čtvrté místo se stejným bodovým ziskem jako třetí tým tabulky. Co se nepovedlo
našemu týmu A, to se povedlo našemu týmu B.
U hráčů byla vidět bojovnost, a ta znamenala
mnohdy jasné vítězství. Také nám pomohlo, že
se rozstřílel David Procházka. V posledních
kolech nám pomáhal Zdeněk Zmeškal a premiéru v družstva „chlapů“ si odbyl i gólman
starších žáků Ondřej Kalhous. Všem fanouškům
děkujeme za skvělou podporu – hlavně těm,
kteří neváhali a přijeli i na některé venkovní
zápasy.

Liga gentlemanů – 40+

Ml. Dorost

Trenér: Jirka Černý,
vedoucí družstva: Jaroslav Vrtiška.
Tento tým se dal dohromady díky Jirkovi Černému, který se ujal trenérského postu.
Na začátku soutěže jsme obdrželi několik
lekcí/proher, ale potom jsme se rozjeli a na
konci soutěže jsme byli druzí. O druhé místo
jsme hráli v Březiněvsi – bylo to krásné derby
v přátelském/sousedském duchu. Za náš tým
nejvíce minut odehráli David Výborný, bratři
Průšové a Jirka Černý.

Přebor Prahy – Extrafotbal CZ
Trenér: Petr Shíbal, Aleš Svárovský,
vedoucí družstva: Hanka Pazderová.
Podzimní sezóna se nám v celku vydařila.
Hrajeme Pražský přebor a v tabulce jsme na
5. místě, což nás těší. Měli jsme dobré i horší
výsledky, ale kluci to zvládli. Do jarní sezóny
máme ale co zlepšovat. Kluky chválím: snažili
se a bojovali.

Co je to Liga gentlemanů 40+
– Fotbalová soutěž vyhlášená Pražským fotbalovým svazem pro týmy hráčů, u kterých je podmínka dovršení věku 40 let. V podzimní části se
v Praze přihlásilo celkem 11 týmů, které byly
rozděleny do tří skupin. Nejlepší týmy plus
jeden nejlepší z druhého místa se od jara zařazují do první ligy LG40+, ostatní zůstávají
v druhé a třetí lize.
– Zápasy se hrají podle upravených pravidel,
střídání je „hokejové“, takže není vedena statistika odehraných minut.

Starší dorost
Přebor Prahy
Trenér: Pavel Mihálik, Ivan Snítivý,
vedoucí družstva: Lenka Miháliková.
Po podzimní části sezóny se nacházíme na nelichotivém 9. místě tabulky, což je pro nás určitě
zklamání. I když předvedená hra této pozici
úplně neodpovídá. Bohužel, některé zápasy
nám nevyšly úplně podle našich představ, největší problém byl v neproměňování gólových
šancí, které jsme si vytvořili. Když se k tomu přidaly občasné chyby v obraně a chyby gólmanů,
jsme tam, kde jsme. Na toto umístění měla vliv
i zranění, ale na to se nelze vymlouvat. Přes
zimu se budeme snažit co nejlépe připravit a na
jaře zabojujeme o co nejlepší umístění. Kluci
žádný zápas nevypustili, a i když se nedařilo,
rvali se o dobrý výsledek. Poděkování patří trenérům a vedoucí.

St. žáci
Přebor Prahy
Trenér: Roman Hnízdil,
vedoucí družstva: Zorka Fejglová.
Roman Hnízdil, trenér družstva: Převzal jsem
starší kluky po Petru Shíbalovi a mladší po
Tomáši Mikovi. Někteří kluci se už spolu potkali, ale většina se viděla poprvé na soustředění
v srpnu. Můj cíl na podzimní část byl zůstat ve
středu tabulky. Trénovat „přebor“ byla pro mne
velká výzva, ale určený cíl se bohužel nepovedl
i přesto, že jsme po sedmi zápasech
atakovali páté místo... Nakonec jsme ale
nezvládli poslední čtyři utkání, která jsme prohráli! Sešlo se pár aspektů, které se budeme
snažit na jaře eliminovat. Na jaře se popereme
o lepší umístění v tabulce.

Ml. Žáci – třída, sk. B
Trenér: Tomáš Miko,
vedoucí družstva: Monika Voštová.
Tým mladších žáků prošel oproti minulému roku
velkými změnami. První novinkou byla generační obměna kádru. Ke klukům ročníku 2005
se připojili šikovní kluci ročníku 2006. Další
novinkou je vyšší soutěž, kterou jsme v nové
sezóně začali hrát. A také je potřeba zmínit, že
jsme rozšířili i trenérské řady. Nově s námi začal
trénovat trenér Zdeněk Zmeškal.
Navzdory těžší soutěži, a pro mnoho kluků
i nově většího hřiště, než byli doposud zvyklí,
jsme se s podzimní částí popasovali velmi
dobře. Přehrála nás pouze družstva, ve kterých
hráli výrazně fyzicky vyspělejší hráči. Druhá
příčka s tříbodovou ztrátou na prvního ostatně
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St. přípravka – 2 hřiště
Trenér: Martin Vlček, Jaroslav Lehovec,
vedoucí družstva: Jitka Vlčková.
Letos se nacházíme ve zcela jiné situaci oproti
loňskému podzimu, kdy jsme byli jako nováčci
a otloukánci v kategorii starší přípravka někde
na chvostu tabulky. Letos jsme jakožto mazáci,
kteří udělali velký pokrok, nepoznali hořkost
porážky (starší přípravka je na 1. místě tabulky).
Ale přesto zůstáváme na zemi plni pokory před
druhou polovinou soutěže, kde se chceme ještě
zlepšit.

St. přípravka – 2 hřiště
Trenér: Petr Štajnc, Tomáš Vokatý, Matěj
Přenosil, vedoucí družstva: Simona Dianová.
Letošní rok byl pro nás opět radostný. Jednak
po stránce výkonu našich Ďáblíků, kteří ještě
jako mladší přípravka v první polovině roku
skončili v soutěži na druhém místě. Také jako
starší přípravka, kde nastupují i proti o rok starším hráčům, si zatím vedeme také dobře, přezimujeme na druhém místě. Ďáblíci v soutěži
dávají nejvíce gólů a nejméně jich dostávají.
Dále máme radost z toho, že kluci jsou veselí,
na tréninky chodí rádi a dohromady tvoří jeden
spokojený tým. Letos jsme byli opět na letním
soustředění, kde jsme užili hodně srandy, a to
i s rodiči, kterým patří také velké díky, stejně
jako jsme rádi za podporu předsedy klubu, který
investuje nemalé částky za trenérské kurzy.

Ml. přípravka – 1 hřiště
Trenér: Tomáš Kostroun,
vedoucí družstva: Milan Anger.

Náš tým složený z hráčů ročníků 2009 a 2010
vlétl ve své druhé sezóně do soutěže jako uragán. Po podzimní části vedeme tabulku a bohužel nás mnoho týmů v soutěži neprověřilo. Více
těžkých utkání by jistě bylo větším přínosem pro
rozvoj našich chlapců. Postavení v tabulce není
v této věkové kategorii to nejdůležitější. Tím je
viditelný pokrok v herních činnostech. Naši
hráči dokáží aplikovat ve hře prvky, které se
snažíme rozvíjet v tréninkovém procesu.
V našich zápasech se tak stále častěji objevují
kvalitní přihrávky a snaha o kombinaci. Kluci si
zápasy evidentně užívají a dělají nám i rodičům
velkou radost. Naši ofenzivní sílu ukazuje více
jak 200 vstřelených gólů za polovinu sezóny.
Dalším pozitivem je, že tým již netáhnou tři čtyři
hráči, ale opravdu každý hráč je pro tým přínosem. Myslím, že za sebou máme vydařenou
podzimní část sezóny a již se těšíme na zimní
turnaje, kde potkáme kvalitní soupeře, kteří
prověří naši kvalitu. Závěrem bych rád poděkoval klukům za vzorný přístup a radost, kterou
nám dávají a také rodičům za podporu
a obětavost.

Ml. přípravka – 1 hřiště

jsme postupně rozšiřovali a přikupovali další,
aby si mohli zahrát úplně všichni kluci z týmu.

Fotbalová školička
Trenér: Michal Mošnička a asistenti.
Jako každý rok opět máme kolem 25 nových
kluků a to ročníku 2012, se kterými jsme začali
první hry, soutěže a fotbalové krůčky na našem
hřišti. V listopadu jsme se přesunuli do tělocvičny naší ZŠ. Fotbalová školička je otevřený
tým a tak k nám mohou přijít děti i v průběhu
celé sezóny.

Údržba hřiště u Vlny
SK Ďáblice spojilo údržbu hřiště s umělým
povrchem v našem areálu a hřiště u Vlny, na
kterém jsme nechali provést odborné vyčesání
umělého povrchu. Také jsme nechali seřídit
osvětlení hřiště tak, aby minimálně rušilo
sousední obytný dům. Prostředky čerpáme
z finanční dotace na údržbu sportovišť od
Magistrátu hl. m. Prahy, o kterou jsme požádali
a kterou jsme pro Ďáblice získali.
Michal Mošnička

Trenér: Lukáš Horváth,
vedoucí družstva: Aleš Postupa.
Náš první mistrovský podzim výsledkově nedopadl podle našich představ, což souviselo
i s tím, že jsme se ocitli v soutěži, ve které proti
nám nastupovaly týmy složené výlučně nebo
alespoň převážně z hráčů o rok starších. Nicméně herní projev a fotbalový um našich
malých „ďáblíků“ se neustále lepší a lepší
a z toho máme velikou radost, neboť o výsledky
u takto malých dětí ještě zdaleka nejde. Důležitá je radost ze hry, která naším hráčům rozhodně nechybí.

Zprávy z Ďáblic

nejlépe dokládá, že se v Ďáblicích pracuje
s dětmi, napříč všemi kategoriemi, velmi dobře.
V zimní přestávce nás čeká zimní liga, ve které
budeme pilovat naši hru a v jarní části hlavní
soutěže se pokusíme druhou příčku uhájit
a „zaútočit“ na první místo.
Závěrem chci poděkovat klukům za jejich práci
v tréninkových jednotkách. Rodičům za podporu
a férové fandění. Realizačnímu družstva, které
obětuje svůj volný čas a také ďáblickému klubu,
kterého jsme všichni součástí, a kde táhneme
za jeden provaz!

Předpřípravka – bez soutěže
Trenér: Michal, Martin a Ondřej Mošničkovi.
Již sedmým rokem se účastní předpřípravky turnaje Mini Cup, a tak máme s tímto turnajem
letité zkušenosti. Nicméně ani jednou se nám
nepodařilo hned tři turnaje vyhrát a získat 1.
místo. V týmu ročníku 2011 se sešlo hodně
sportovních kluků a to je znát. Podzimní turnaje

Firma zabývající se nakládáním s odpady
přijme pro pracoviště v Praze 8-Ďáblicích,
Ďáblická 791/89 (areál skládky)

Závozník– popelář
Požadujeme:
ukončené základní vzdělání  spolehlivost  ochotu manuálně pracovat
od brzkých ranních hodin  fyzickou zdatnost  nástup: ihned / dohodou
Nabízíme:
možnost dlouhodobé spolupráce  zázemí stabilní společnosti
 stravenky plně hrazeny firmou (1500 Kč/měs.)
 systém firemních benefitů (13. plat, pět týdnů dovolené, dárkové poukazy)
Kontakt: p. Kurka nebo p.Trnka
tel: +420 283 061 381 (384)
E-mail: Petr.Kurka@fcc-group.cz, Radek.Trnka@fcc-group.cz
Dostavte se i osobně od po-pá 8:00 –14:00.

Doručování Zpravodaje



Vážení občané.
V případě, že vám nebude doručen
Ďáblický zpravodaj, vyplňte přiložený formulář
a vhoďte jej do schránky na Úřad MČ.
jméno: .........................................................
ulice: ...........................................................
č.p.: .............................................................
kontakt: .......................................................
(tel. číslo nebo mailová adresa)
Ďáblický zpravodaj jsem nedostal/a
 poprvé  opakovaně

Svou odpověď zaškrtněte.
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Zprávy z Ďáblic

Diary of a Local Foreigner
aneb Deník místního cizince

Slavnostní setkání školy u památné lípy
u příležitosti oslavy státního svátku 17. listopadu
Dne 16. listopadu 2017 se setkali žáci i učitelé u památné lípy na rynku
školy k oslavě státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii.
Oslavu jsme zahájili tím, že vlajková četa přinesla k lípě českou a ďáblickou vlajku. Následně měl proslov pan ředitel Josef Buchal, historické události let 1939 a 1989 připomněl pan zástupce Tomáš Novotný. O svobodě
a demokracii promluvila místopředsedkyně Školní žákovské rady Nikol
Koleva. Na shromáždění byl pozvaný i pan doktor Srdečný, pamětník událostí roku 1939, který ale onemocněl, a tak se zúčastnit bohužel nemohl.
Na školním rynku zazněly tóny písně Jednou budem dál a československá
hymna, kterou společně zazpívali na Václavském náměstí v roce 1989
Karel Gott a Karel Kryl. Shromáždění bylo ukončené symbolickým
cinkáním klíčů a položením svíček k památníčku.
17. listopadu si připomínáme dvě historické události. V roce 1939 byly
nacisty uzavřeny vysoké školy, někteří studenti byli popraveni, mnoho studentů bylo odvlečeno do koncentračního tábora; v roce 1989 končila
událostmi sametové revoluce v Československu vláda jedné strany.
Myslíme si, že je důležité si tento státní svátek připomínat.

Z textů Eriky Šilhové, Lucie Procházkové, Jiřího Krumpa (VI.A) a Amélie
Zítkové (VI.B) vybral a sestavil T. Novotný, zástupce ředitele školy

Základní kola a mate ská 
kola, Praha 8 - áblice, U Parkánu 17
nabízí
ob dy ze kolní jídelny:
výb r z nabídky 2 jíde
jídel
(vdy polévka, hlavní
avní chod
výb r z cca 4 dopl k
chlazeného baru,
oj )
výb r nápo
cena ob da 65 K
chutná domácí strava
rava

Výdej ob da v pracovní dny (krom svátk a kolních prázdnin)
od 11.00 do 11.30 hod.
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Pro uzav ení smlouvy o nákupu ob d kontaktujte vedoucího kolní jídelny Z
Ivana Hannibala, tel. 601 21 48 29 nebo e-mail: jidelna@skoladablice.cz.

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.
Alright, let me continue with the observations of the members of the
Hungarian Facebook group living in Prague. Everyone who goes to the
theatre or a concert for the first time here in Prague is surprised at the
applause at the end of the play or the concert. Say, the quality of the performance was great, the audience is satisfied and there is a thunderous
applause even standing ovation, we Hungarians still miss something. Till
you don’t get used to it of course. So back in Hungary the expression of
admiration is a kind of rhythmical clapping. I mean everybody is clapping
at the same time. (We call it ‘vastaps’ it would be something like ‘iron
applause’ in English.) That is when both the audience and the actors,
actresses and singers feel that the performance was successful. The first
time I asked why they do not do it here, the explanation was that it is
a kind of communist thing that the people had to, sort of were forced to
clap like that after some political leader finished his speech. It was an
easier way to control who is actually not clapping. We had this during the
communist times as well (I guess only at the beginning) but it somehow
remained with us and nobody thinks anything bad about it and it is just
a totally normal everyday practice.
The other thing local Hungarians observe is the huge occurrence of
diminutives you can hear in Czech language. I mean just see how many
possibilities are there (-ka, -ko, -ek, -ík, -inka, -enka, -ečka, -ička, -ul-, unka, -íček, -ínek – checked Wikipedia). This makes the language kind of
cute and funny for foreigners and when you already understand what
kind of things or people they refer to or what kind of different situations
they can be used, it is really interesting.
Anyway this time of the year if more about Christmas and family gatherings not linguistic observations. I wish you all a wonderful and relaxing
Christmas and an outstanding 2018!
As usual, feel free to send your feedback, or question or just say hello
here: zpravodajbess@gmail.com
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Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy ve věku od 8 do 13 let (individuálně
i starší). Tréninky přípravky jsou ve čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin, ostatní
tréninky v pondělí od 15.30 do 17.00, ve středu a čtvrtek od 16.00 do
17.30 hodin.
Tréninky vede trenér licence C. K dispozici tréninkový robot Donic. Pro přípravku
máme dva ministoly.
Rekreační oddíl přijímá nové členy bez ohledu na věk, pohlaví a výkonnost. Hrajeme každé pondělí mezi 15. až 21. hodinou. 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.
Sobota 16. 12. 2017 od 9.30 hodin Střelecké závody pro děti různých
věkových kategorií. Střílí se vzduchovkami pořadatele, nemusíte mít vlastní
vzduchovku.
Sobota 16. 12. 2017 od 14.00 hodin Zimní Grand Prix Ďáblic – závody
RC modelů aut pro děti různých věkových kategorií. Jezdí se s auty pořadatele,
nemusíte mít vlastní.
Středa 20. 12. 2017 od 18.00 hodin Vánoční rodinný turnaj ve stolním
tenisu – turnaj dvoučlenných rodinných dvougeneračních družstev. Hrací systém
bude zvolen podle počtu zúčastněných družstev. Vždy se bude hrát dětská
dvouhra, dospělácká dvouhra a čtyřhra. Účastnit se mohou rodinné dvojice –
rodič – dítě, prarodič – vnuk, synovec – strýc apod.
Středa 27. 12. 2017 od 18.00 hodin Vánoční turnaj čtyřher a dvouher
ve stolním tenisu – turnaj hlavně čtyřher, pro ty, kdo budou mít zájem, proběhne ještě po jeho skončení turnaj dvouher. Hrací systém bude zvolen podle
počtu účastníků.
Středa 3. 1. 2018 od 18.00 hodin Novoroční turnaj čtyřher a dvouher
ve stolním tenisu – turnaj hlavně čtyřher, pro ty, kdo budou mít zájem, proběhne ještě po jeho skončení turnaj dvouher. Hrací systém bude zvolen podle
počtu účastníků.
Sobota 6. 1. 2018 od 9.00 a 14.00 Novoroční turnaj – turnaj ve stolním
tenisu pro děti a mládež okresní a rekreační úrovně. Hraje se o medaile, diplomy
a věcné ceny.
Připravujeme: Ples stolních tenistů – 2. ročník – 17. 3. 2018.
Pronajímáme sál 300 m2 s pódiem 50 m2 na kulturní akce a oslavy.
Centrum stolního tenisu Ďáblice je otevřeno i pro veřejnost – možnost hodinového pronájmu stolu přes on line rezervační systém. Volno pro veřejnost
zejména ve středu a v neděli odpoledne. Možnost pronájmu herny stolního
tenisu na podnikové turnaje.
Kontakt: Ing. Miloslav Fuček – 727 834 421 (www.centrumdablice.cz,
www.centrumstolnihotenisu.cz, www.mladez.ttcpraha.cz, www.ttcpraha.cz,
www.pinecvpraze.cz – turnaje pro děti a mládež)

Zprávy z Ďáblic

Sokolovna v prosinci
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Ďáblický uličník –
15. část

Zprávy z Ďáblic

Na Štamberku

12

V Pražském uličníku je uveden název ulice
takto: „Štamberk (Stammberg – rodový,
dědičný vrch?) jméno snad v souvislosti s dlouhodobou držbou Ďáblic řádem křižovníků s červenou hvězdou, měli zde hospodářský dvůr,
u nějž byli zaměstnáváni uzdravení z řádových
špitálů. – Etymologie názvu převzata od
místního kronikáře, dle něhož se tento tradiční
název vyskytoval již v josefínském katastru
Ďáblic, tedy minimálně od konce 18. století
a jeho oficiální zavedení již k roku 1922, na
plánech Prahy a jejího okolí se však tento uliční
název objevuje až od r. 1971.“
Název Štamberk se objevuje již v gruntovních
knihách vsi Ďáblice, kde je zápis „Jíra Stamberský, jinak Chalupářský řečený, podle gruntovního zápisu v knihách žlutých leta 1612
založených, Folio 143, kupil sobě, Dorotě manželce a dítkám svým chalupu s příslušenstvím
od Václava Stamberskýho“ (mimochodem
r. 1627 prodal Stamberský chalupu s příslušenstvím a se zahrádkou Jiříkovi Svobodovi, kováři
a rychtáři ďáblickému, a manželce jeho ... za
sumu jedno sto kop, které měl splácet Dorotě
Stamberské, od r. 1628 již J. Svoboda, jinak
Chalupecký, splácí Dorotě, vdově po Jiřím Stamberským). PhDr. Milan Harvalík z Ústavu pro
jazyk český na dotaz o původu jména „Štamberský“ odpověděl: „Vaše úvaha (na základě
práce D. Moldanové) o tom, že příjmí
(doplňkové druhé jméno stojící při jménu
křestním, neustálené a dědičně nepřejímané,
předchůdce příjmení) S/Štamberský vychází ze
zeměpisného jména S/Štamberk, je naprosto
správná. První bylo zeměpisné jméno, pak
teprve příjmí, které z něj bylo odvozeno příponou -ský. Velmi pravděpodobná je i hlásková
adaptace německého jména Steinberg
(„Kamenný vrch“) na Štamberk. Vedle vámi
uváděného jména Štampach (ze Steinbach)
o tom svědčí i doklady jako Štampoch (rovněž
ze Steinbach), Štamproch (ze Steinbruch) aj.“
Ve středověku se používal kámen jako jeden
z hlavních stavebních materiálů. Výhodou bylo,
pokud byl k dispozici co nejblíže místu použití.
O Ďáblicích píše Jiří Ignác Pospíchal (velmistr
řádu křižovníků v letech 1694–1699):
„Obzvláštních památek ve vsi se nevynachází,
toliko že tu kostel založení sv. Augustina býval,
jakž indulgentia (odpustky) na týž kostel ukazují, kde stával, žádného znamení se nenachází:
jsou rozličné ve dvoře grunty, odkudž znáti, že
veliké stavení bývalo. Ves v ty vojenské příběhy
všecka v pustotinu přišla, stavení rozbořeno.
Bývala tu veliká věž v prostřed dvora, jak gruntové ukazují, a domnívám se, že z kamení té
věže za času generalmistra Berky (mezi lety
1592–1606) nynější stavení postaveno jest.“
Dá se tedy předpokládat, že kámen ze Štamberku byl použit při stavbě a opravách ďáblického statku a po jeho vytěžení se místo začalo
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používat jako pole. Tomu, že tato praxe byla
obvyklá, nasvědčuje i dokument z r. 1587 „Řád
a nařízení o skále petřínské“, který se nachází
v Národním archívu. V něm se v devíti bodech
ukládají skalníkům povinnosti při těžbě kamene
v klášterních lomech. Hned v prvním bodě se
přikazuje: „Předně svrchu poznamenaní starší
(skalníci) mají do všech verštatův bedlivě dohlídati, aby všichni skalníci a tovaryši jich, verštatův svých nezapieniovali a je vyrovnávali. Tak
aby skála ta k zanečištění nepřišla a formané
neb lidé jezdíc pro kámen stíženi nebyli
a k dědinám vornejm tak, aby se zase síti
mohlo, ty místa přijíti mohly.“ Název pole „na
Stamberku“, resp. „na Stambercu“ se vyskytuje
od r. 1714 v různých zápisech týkajících se vsi
Ďáblice (v gruntovních knihách, tereziánském
katastru i josefském katastru) a jako místní
název i název ulice se dochoval do dnešních
časů. Objevuje se např. v zápisu ze schůze
obecního zastupitelstva z 2. dubna 1927, kde
se v bodě 3. uvádí, že zastupitelé schválili
úpravy ulice a kanalizace „na Štamberku“
s nákladem 35 000 Kč. Nebo v zápisu z obecní
rady 27. července 1937, kde v bodě 2. Různé
stavební záležitosti jednala rada „... ve věci
provisorní boudy, která je postavena na obecním pozemku, proti čp. 13, na Štamberku,...“
(proti dnešnímu čp. 1050, stavebniny
p. Vlacha).
Poznámka: Z r. 1402 je první zmínka o vinici
Topferka, která vznikla za Koňskou branou na
pozemku řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
Těmto místům se podle lomu na řevnické křemence v místech dnešního Národního muzea
říkalo ve 14. a 15. století „na skalnici“, což
můžeme přeložit také jako „na štamberku“.

Št

Na terase
Pražský uličník uvádí, že ulice dostala název
r. 1922 podle polohy ulice na terénním stupni –
terase, vyvýšené vůči vedlejší ulici. Při popisu
historie ulice ji musíme rozdělit na dvě části od
křižovatky, náměstíčka, kde do ulice Na Terase
ústí ulice Prácheňská, Osinalická a ulička
vedoucí od školy. Západní část ulice (směrem
k ulici U Parkánu) probíhala ve své nynější trase
již před r. 1841, jak je patrné z indikační skici
stabilního katastru, zatímco východním směrem
(k Ďáblické) se ulice původně lámala podél stodol a do Ďáblické ústila po dnešní ulici Konětopské. V této podobě tvořila po staletí jižní
okraj obce, za humny, za ní směrem k Ládví byly
jen pole a sady. Záměr parcelace polí podél
uličky byl sice schválen již v r. 1909, ale jak
plyne ze stížnosti z r. 1934 adresované okresnímu úřadu, v níž František Martin Steyskal
z čp. 24 a František Stejskal z čp. 21 upozorňovali, že nebyla radou obce schválena parcelace
jejich pozemků parc. č. 42/1 a 399/12, ve skutečnosti proběhla až ve 2. polovině 30. let.
V r. 1938 již stály na obou pozemcích postavené domy a směrem k Ďáblické vznikla při parcelaci polí parc. č. 42, 43, 49 a 50 nová ulice ve
své dnešní podobě. V mapě pozemkového katastru z r. 1946 je vidět, že Na terase se jmenovala pouze tato nová část ulice od Ďáblické po
náměstíčko (křižovatku), zatímco celá původní
ulice „za humny“ se zřejmě již od zavedení
názvů ulic v r. 1922 nazývala V uličce. Změna
pojmenování obou ulic, jak je známe dnes, byla
schválena až v r. 1971 (viz ulice Na Blatech).
Celý článek i s odkazy najdete
na http://dablice.cz/dablicky-ulicnik

Jana Rexová

Zprávy z Ďáblic
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PRÁVĚ OTVÍRÁME
V DOLNÍCH
CHABRECH

777 21 21 06

OC BILLA – 1. patro

KADEŘNICTVÍ
KOSMETIKA
MANIKÚRA
PEDIKÚRA
MASÁŽE
DEPILACE
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Kalendář akcí

Hvězdárna Ďáblice

10. prosince od 13 do 19 hodin – Vlněný jarmark – KC Vlna

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

13. prosince od 18 hodin – Mikrozrození (dokumentární film) –
KC Vlna
11. – 14. prosince – Sběr starého papíru – kontejner u ZŠ
18. prosince od 17.30 a 19.30 hodin – Setkání před Betlémem
(Divadlo Víti Marčíka) – ZŠ
20. prosince od 18 hodin – 23. veřejné zasedání Zastupitelstva
MČ – ZŠ
5. ledna od 19.30 hodin – Ups and Downs (retro večer) – KC Vlna
11. ledna od 20 hodin – Hlas kontra bass (Music wave) – KC Vlna
16. ledna od 17 do 21 hodin – Masopustní kostýmy
(rukodělná dílna) – KC Vlna
17. ledna od 18 hodin – Hluk v Ďáblicích a obchvat Prahy
(veřejná beseda) – KC Vlna

Pozvání

20. ledna od 9.30 do 15.30 hodin – Rodinné konstelace – KC Vlna
20. ledna od 16 hodin – Tři medvědi a drzá Máša (divadlo pro děti)
– KC Vlna
23. ledna od 19 hodin – Martin Košťál – Tanzanie, Keňa
(cestovatelská přednáška) – KC Vlna
27. ledna od 14 do 17 hodin – Masopust – sraz u radnice
Ďábličtí ochotníci Pojďte s námi založit ochotnické divadlo! Hledáme
zájemce starší 15 let se zkušenostmi i bez k nazkoušení společně vybraných
divadelních her. Hlásit se můžete na: dablicti.ochotnici@email.cz, nebo
volejte Miladu – 604 103 059. Režisér je již připraven. Těšíme se na vás!

Program na prosinec 2017 a leden 2018
Otevírací doba
Prosinec: pondělí 13.30–15, 18–21, středa 19–21,
čtvrtek 13.30–15, 19–21, neděle 13–15 hodin. Neděle 24. a 31. 12.,
pondělí 25. 12. zavřeno.
Leden: pondělí 13.30–15, 18–21, středa 19–21, čtvrtek 13.30–15,
19–21, neděle 13–15 hodin. Pondělí 1. 1. zavřeno.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
11. 12. Petr Adámek: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
8. 1. Petr Adámek: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty.
29. 1. Jiří Kalát, DiS: Stopy vedou do Íránu.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy
v pondělí od 18.30 hodin:
4. a 18. 12.: Apollo 10, Apollo 11.
15. a 22. 1.: Apollo 12, Apollo 14.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Prosinec: pondělí, čtvrtek 13.30–15, středa, čtvrtek 19–21, neděle
13–15 hodin. Pondělí 4. a 18. 12. 20-21 za jasného počasí!
Přístupné bez objednání. Neděle 24. a 31. 12., pondělí 25. 12. zavřeno.
Leden: pondělí, čtvrtek 13.30–15, středa, čtvrtek 19–21,
neděle 13–15 hodin. Pondělí 15. a 22. 1. 20-21 za jasného počasí!
Přístupné bez objednání. Pondělí 1. 1. zavřeno.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce).
Noční obloha: Měsíc – od 1. do 5. 12. a od 23. do 31. 12., nejlépe okolo
26. 12; od 20. do 31. 1., nejlépe okolo 24. 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.).
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POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 10. 12. v 10.15 – O lovci Orionovi a býku Zlobíkovi
(zimní pohádka).
Neděle 21. 1. v 10.15 – O lovci Orionovi a býku Zlobíkovi
(zimní pohádka).
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Renault KADJAR
Vydejte se vlastní cestou

Zvýhodnění až 85 000 Kč
Zimní pneumatiky ZDARMA
5 let záruka Renault
Zvýhodnění až 85 000 Kč platí pro model KADJAR a obsahuje výbavu zdarma, výkupní bonus a bonus 15 000 Kč. Bonus 15 000 Kč je podmíněn registrací vozu do 31. 12. 2017. Výše bonusu při výkupu starého vozu je závislá na modelu, verzi, provedení daného vozu
a na realizaci výkupu starého vozu. Akční nabídka 4 zimních pneumatik o rozměrech odpovídajících danému modelu platí při uzavření kupní smlouvy na nový vůz od 16. 10. 2017 do 31. 12. 2017 při ﬁnancování s Renault Finance. K tomu navíc získáte pojištění
pneumatik zdarma. Platí pro osobní vozidla do 31. 12. 2017 při využití ﬁnancování s Renault Finance při současném uzavření havarijního pojištění u pojišťovny Uniqa. Pojištění se vztahuje na zimní i letní pneumatiky včetně ráfků po celou dobu ﬁnancování. Renault
Finance znamená ﬁnancování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními
záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. KADJAR: spotřeba 3,6–8,0 (l/100 km), emise CO2 99–139 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných
pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
Renault doporučuje


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

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

Poučení

Dle usnesení č. 120/16/ZMČ z 12. 10. 2016 může být příspěvek ve výši 2.500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice od 0 do 15 let
věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti. Podání žádosti je možné pouze od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla
v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené po 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15. – 1. roku následujícího.
Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele.
MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady. (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).
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POtřebujete lehké ovládání?
Jednodušeji už to udělat nešLO.
Nové Polo se snadno ovladatelným
Infotainment systémem.

Již od

292 900 Kč
nebo 4 500 Kč měsíčně*

Pro nové začátky.
Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/polo
* Operativní leasing s dobou pronájmu 36 měsíců a ročním nájezdem 15 000 km. Uvedená pravidelná měsíční splátka obsahuje kompletní servis
po celou dobu pronájmu vozidla včetně pojištění a předpokládá alespoň 48 měsíců předchozího bezeškodního průběhu havarijního pojištění. Tato
individuální nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN
s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vůz je možné individuálně vybavit příplatkovou výbavou, v tomto případě se výše splátky úměrně zvýší
(více informací získáte u autorizovaného prodejce Volkswagen). Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Polo: 3,8–6,4 l/100 km, 87–144 g/km.
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha-Prosek
Liberecká 12, 182 00 Praha 8, tel.: 286 001 720 , www.porsche-prosek.cz, e-mail: vw.prosek@porsche.cz

