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O čem jednala rada městské části
28. jednání dne 30. 11. 2015
Rada MČ po projednání schválila:
• rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu MČ na rok 2015;
• poskytnutí finančních darů občanům;
• úhradu příspěvku za svoz komunálního odpadu ve výši poplatkové
povinnosti na 2. pololetí 2015 dle seznamu odsouhlaseného správcem
poplatku (MHMP).

Rada MČ po projednání souhlasila:
• s předloženým návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-
Ďáblice;
• s návrhem rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2016;
• s umístěním stavby a s výjimkou umístění stavby na parc. č. 519 v k. ú.
Ďáblice;
• s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě mezi MČ Praha-Ďáblice a obcí
Hovorčovice o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ze dne 30.
5. 2012;
• s cenovou nabídkou společnosti Ing. Jan Pumpr – ADVEZ ve výši
69.900 Kč s DPH na administraci veřejné zakázky „Dostavba a přístavba
ZŠ“;
• s odpisem pohledávky za místní poplatek ze psů vůči paní M.M. ve výši
8.250 Kč na základě předložené důvodové zprávy. 

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• veřejně prospěšnou stavbu MÚK PPO/Veselská – napojení komerčního
areálu Letňany – Veselská;
• výsledky měření hluku v ulici Ďáblická;
• návrhy stavebních úprav jednotlivých lokalit v rámci projektu Bezpečné
cesty do školy a požaduje projednání návrhů v komisi výstavby a investic.

Rada MČ po projednání jmenovala:
• paní Taťjanu Zapletalovou členkou letopisecké komise.

Informace radních:
• starosta radě předložil zprávu o výsledku 24 hodinového měření hluku
z komunikace ulice Ďáblická;
• starosta radě přečetl dopis Ing. Radka Lacka, radního hl. m. Prahy, týka-
jící se přípravy metodického postupu k použití prostředků fondu Rozvoje
sociálního bydlení na území Prahy;
• návrh na jiné využití příspěvku na komunální odpad.

29. jednání dne 14. 12. 2015
Rada MČ po projednání schválila:
• odměnu za mimořádnou práci ředitelce školy Mgr. I. Horáčkové;
• rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu MČ na rok 2015;
• návrh dodatku č. 1 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zateplení
a výměna oken ZŠ U Parkánu 17“;
• prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt v ul. Legionářů 88/51 na
dobu od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016;
• záměr zakázat průjezd tranzitní nákladní dopravy nad 3,5t na komuni-
kacích Šenovská, U Parkánu, Na Štamberku, Spořická;
• cenovou nabídku společnosti Vanderlaan s.r.o. na vícepráce v rámci
zakázky Zateplení fasády ZŠ Praha-Ďáblice v max. výši 150.000 Kč včetně
DPH.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• vyjádření MČ Praha-Ďáblice k návrhu koncepce a vyhodnocení vlivu na
životní prostředí Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha –
CZ01, zaslané Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů
na životní prostředí a integrované prevence.

Rada MČ po projednání pověřila:
• starostu poptáním cenové nabídky od provozovatele stávající kotelny
v ZŠ na zajištění přepravitelné kotelny pro ZŠ v době stavebních úprav.

Informace radních:
• pan tajemník informoval radní o pozastavení návrhu obecně závazné
vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na
území hlavního města;
• pan starosta informoval o zneužívání kontejnerových stání v Praze;
• p. starosta informoval o plánované výstavbě obchodního domu Deca-
thlon v oblasti nákupní zóny Tesco Letňany. V souvislosti s plánovanou
výstavbou bude nutné řešit i hlukovou zátěž v lokalitě.

30. jednání dne 21. a 23. 12. 2015
Rada MČ po projednání schválila:
• poskytnutí finančních darů za činnosti ve prospěch městské části;
• směrnici č. 4 o poskytování tuzemských cestovních náhrad zamě-
stnanců ÚMČ;
• cenovou nabídku společnosti Ekola Group, spol. s r. o. na návrh zabez-
pečení akustické pohody učeben v prostorách pod tělocvičnou ve výši
74.000 Kč bez DPH;
• rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ na rok 2015.

Rada MČ po projednání souhlasí:
• s uzavřením Dohody o členství v jednotce Sboru dobrovolných hasičů
Ďáblice mezi MČ a členy jednotky SDH Ďáblice.
Rada MČ po projednání stanovila:
• výši osobního příplatku k základnímu tarifu platu vedoucí Finančního
odboru, a to s platností od 1. ledna 2016. 

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

9. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ
Praha-Ďáblice dne 16. a 21. 12. 2015
Kontrola zápisu z 8. veřejného zasedání ZMČ. Zápis byl po zapra-
cování připomínek schválen.
Volný mikrofon: 
• Paní Ouředníčková vznesla v zastoupení své dotazy na: pořízení
a údržbu zpomalovacích retardérů v Ďáblicích, výši nájemného za poze-
mek pod dětským hřištěm, vysvětlení záměru postavit nafukovací halu,
velká stručnost zápisů z jednání Rady MČ.
• Ing. Křížek vznesl připomínky k neúnosnému stavu ve škole a apeloval
na zastupitele, aby následné stavební úpravy byly důkladně promyšleny
i z pohledu harmonogramu vyučování a s tím spojených dopadů. 
• Pan Mošnička přítomným vysvětlil, že uvažovaná nafukovací hala na
fotbalovém hřišti by měla sloužit i pro děti ze školy. Dále dodal, že žádost
na grant nebyla podána.
• Paní Stroblová vznesla dotaz, zda by si občan po předešlé domluvě
mohl vyžádat, aby se veřejného zasedání zúčastnil předseda určitého
výboru nebo předseda komise. Starosta na výše uvedený dotaz odpově-
děl, že pokud bude na jednání ZMČ bod, který nedokáže zodpovědět,
bude osoba, které se bod bude týkat, přítomna, případně bude dotaz
zodpovězen obratem.
• Vystoupila paní Soukupová (rodič žáka školy), která konstatovala, 
že kvůli navýšení počtu dětí ve škole musí v tělocvičně cvičit dohromady
dvě třídy, a z tohoto důvodu by bylo dobré tuto situaci řešit.
Poskytnutí účelové dotace Jednotce sboru dobrovolných hasičů.
Zastupitelé po projednání schválili tuto dotaci na úhradu provozních
nákladů v roce 2016.
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Poskytnutí účelové dotace SK Ďáblice z.s. Zastupitelé po projed-
nání schválili dotaci, která bude využita na úhradu provozních nákladů
oddílů fotbalu a tenisu v roce 2016.
Dostavba a stavební úpravy ZŠ. Zastupitelstvo MČ po projednání
vzalo na vědomí záměr projektu „Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha-
Ďáblice“.
Zveřejňování podkladů na webových stránkách MČ. Zastupitel-
stvo MČ po projednání souhlasí se záměrem rozšíření rozsahu zveřejňo-
vaných dokumentů a pověřuje zástupce starosty a RMČ k dopracování
a ověření proveditelnosti metodického pokynu.
Zpráva o činnosti finančního výboru. Zastupitelstvo MČ po projed-
nání vzalo bez výhrad tuto zprávu na vědomí.
Zpráva o činnosti kontrolního výboru. Zastupitelstvo MČ po projed-
nání vzalo bez výhrad tuto zprávu na vědomí.
Zpráva o činnosti výboru pro kontrolu skládky v k.ú. Ďáblice.
Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo bez výhrad tuto zprávu na vědomí.
Akceptace podpory ze SFŽP. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo
na vědomí důvodovou zprávu k poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci
OPŽP k projektu „Zateplení, výměna oken šaten SK Ďáblice“ a projektu
„MČ Praha-Ďáblice – Zateplení a výměna oken ZŠ U Parkánu 17“ mezi
Státním fondem životního prostředí ČR a MČ Praha-Ďáblice; schvaluje
přijetí této podpory; ukládá Radě MČ tuto podporu přijmout a schválit
rozpočtové opatření týkající se jejího přijetí.
Rozpočtová opatření č. 7, 8, 9, 10 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice
na rok 2015. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo tato RO na
vědomí. 
Příspěvek na svoz komunálního odpadu za rok 2015. Zastupitel-
stvo MČ po projednání vzalo na vědomí úhradu příspěvku ve výši poplat-
kové povinnosti na 2. pololetí 2015 správci poplatku (MHMP).
Dary občanům za přispění k rozvoji obce za rok 2015. Zastupitel-
stvo MČ po projednání vzalo na vědomí radou MČ schválené dary obča-
nům za přispění k rozvoji obce v roce 2015.
Schválení rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2016. Zastupitelstvo
MČ po projednání schválilo rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2016
a uložilo vedoucí finančního odboru trvale sledovat čerpání finančních
prostředků v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha-Ďáblice na rok
2016.
Schválení rozpočtu VHČ MČ Praha-Ďáblice na rok 2016. Zastupi-
telstvo MČ po projednání schválilo rozpočet VHČ na rok 2016.
Informace starosty a zastupitelů:
• Pan starosta informoval o dvou akustických měřeních ve veřejném pro-
storu, které proběhly v Ďáblické a Chřibské ulici (měření hlukové zátěže
z Cínovecké ulice).
• Pan starosta informoval přítomné, že v rámci poskytnutých finančních
prostředků na akci „Zažít Ďáblice jinak“ byl zakoupen 7x pivní set (lavice
+ stůl) a 2x party stan pro potřeby městské části.
• Mgr. Soukup požádal, aby protokol z akustického měření byl zveřejněn
na webových stránkách.
• Ing. Kužma vznesl dotaz k novým radarům v ulici Ďáblická.
• Ing. Mgr. Sládek informoval přítomné, že na hřišti byla ukončena akce
„Zateplení šaten SK Ďáblice“.
• Mgr. Dvořáková všechny přítomné pozvala na akci Ďáblický masopust,
který se bude konat dne 6. února 2016. Dále uvedla, že v roce 2016 se
neuskuteční Obecní ples z důvodu stavebních prací ve škole.
• Ing. Niebauer vznesl dotaz ke komunikaci v ul. U Červeného mlýnku,
kde stále není překop komunikace uveden do původního stavu. Zástupce
starosty pan Lonek se ujal slova a konstatoval, že byla již odeslána výzva
k nápravě s termínem uvedení do původního stavu do 23. 12. 2015.
Diskuze: 
• Paní Stroblová vystoupila s požadavkem, aby se informace o problému
s hlukovou zátěží v Ďáblicích, vč. výsledků provedeného měření, objevila
v Ďáblickém zpravodaji.
• Ing. Rexa sdělil přítomným, že v Komisi výstavby a investic řešili proto-
kol o měření hluku v Ďáblicích a uvedl, že Březiněves si měření hluku
objednala u TSK se zcela jinými výsledky. Dále vystoupil na téma zveřej-
ňování podkladů na web.
• Paní Ouředníčková se dotázala starosty ohledně přehledu pozemků

v k.ú. Ďáblice, které mají být vydány v rámci církevních restitucí Suverén-
nímu řádu maltézských rytířů. Dále sdělila přítomným, že na listopadovém
zasedání hl. m. Prahy byla schválena úprava tržního řádu, která se týká
celé Prahy a od dubna roku 2016 bude platit úplný zákaz podomního
prodeje. Požádala pana tajemníka, zda by o tom mohl informovat ve
zpravodaji.
• Paní Dohnalová poděkovala všem zastupitelům za spolupráci v tomto
roce a sdělila, že komise životního prostředí brigádně dala vánoční dárek
ďáblickým občanům v podobě štěpkou vysypané cesty vedoucí na kraji
pole kolem díry po VŠUP směrem ke hřbitovu.
• Na závěr i pan starosta Ing. Růžička poděkoval všem za spolupráci
v tomto roce a popřál hodně zdraví v roce příštím.

Kompletní zápis najdete na www.dablice.cz – Zápisy ze zasedání 
zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 2015.

Místní poplatek ze psů 2016
Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice upozorňuje držitele psů, že již dnes
mohou zaplatit poplatek ze psů pro rok 2016. Poslední termín pro
splnění letošní povinnosti je 31. březen 2016.
Nebudou-li poplatky do tohoto termínu zaplaceny, mohou být, dle zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, vyměřeny až do dvojnásobné
výše!
Zároveň upozorňuje držitele psů na povinnost trvalého označení psa
mikročipem nebo tetováním a nahlášení psa do evidence cho-
vatelů psů i na Magistrátu hlavního města Prahy. Tato povinnost
vyplývá z Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/2033 Sb.
hl. města Prahy.
Při splnění těchto dvou podmínek uskutečněných v rámci 30 dnů, má
pak nový držitel psa nárok na slevu na poplatcích max. 350 Kč po dobu
následujících dvou let.
Držitelé psů mají možnost zaplatit roční poplatek přímo na účet Městské
části Praha-Ďáblice číslo  501 855 998/6000. Jako variabilní číslo uveďte
číslo 1341... (za tečky dosaďte číslo známky psa), a popř. do poznámky
jméno majitele psa.
Druhá možnost úhrady poplatku je v pokladně ÚMČ Praha-Ďáblice
v úředních hodinách.
Velice ráda informuji všechny majitele psů o skutečnosti, že se
v roce 2015 podařilo získat díky výborné práci kolegyně p. For-
kové všechny dlužné částky a do roku 2016 vstupuje naše MČ
bez dluhů v pohledávkách za majiteli psů. Za rok 2015 získala MČ
z poplatků celkem částku 121.209 Kč, ze které dle platné vyhlášky
odvedla na Magistrát hl. m. Prahy částku 30.302,25 Kč. Z rozdílu
90.906,75 Kč hradila naše MČ faktury za odvoz psích exkrementů celkem
ve výši 110 424 Kč. MČ tak doplatila za rok 2015 na údržbu obce v této
oblasti 19.517,25 Kč z rozpočtu MČ. Miroslava Koubová, FIO

Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice přeje všem občanům naší
městské části šťastný vstup do roku 2016, hodně zdraví
a klidný průběh celého roku. Velice rády se s vámi setkáme i letos 
při akcích pořádaných naší městskou částí a jsme připraveny vám pomoci
při řešení vašich záležitostí na Úřadě městské části. 

Miroslava Koubová, Bronislava Lomozová, 
Monika Forková, Kateřina Teplá
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Ze zápisníku starosty
ROZPOČET Ďáblic pro rok 2016
Rozpočet byl schválen mimořádně brzo
V letech 2010–14 jsme převzali praxi používanou
i v minulých letech. V prosinci končícího roku jsme schvá-
lili tzv. Rozpočtové provizorium pro následující rok.
V něm jsme hospodařili až do březnového jednání zastupitelstva následu-
jícího roku (mezitím byl schválen rozpočet Prahy, ze kterého teprve bylo
závazně jasné, s jakou částkou budeme hospodařit a na který teprve náš
rozpočet navazuje) a koncem března byl schválen rozpočet náš.
I přesto, že politická situace kolem schválení rozpočtu Prahy pro r. 2016
byla dost divoká, těžko předvídatelná, měly Ďáblice svůj rozpočet roku
2016 připraven a projednán již v prosinci a obratem (hned po schválení
rozpočtu pražského) byl ještě v prosinci, na pokračujícím 9. zasedání 
ZMČ další týden i schválen.
Tento stav je pro naše hospodaření, zejména pro dobré a včasné realizo-
vání probíhajících a schválených projektů (investic), velmi důležitý a pro-
spěšný. 
I proto bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří se na přípravě a projed-
nání rozpočtu 2016 podíleli. Dík úřadu a zejména vedoucí ekonomického
odboru Miroslavě Koubové za vysoce profesionální analýzy, za četné kon-
zultace a zpracování podkladů pro radu i za nadstandardní servis finanč-
nímu výboru. Dík finančnímu výboru a všem zastupitelům, kteří se na
sestavení, doplnění a následně na schválení podíleli. Zastupitelům navíc
dík za ochotu věnovat operativně schválení rozpočtu těsně před vánoč-
ními svátky dvojnásobek času (jednání zastupitelstva proběhlo nadvakrát
ve dvou týdnech). 

Rozpočet byl schválen v plné shodě všech zastupitelů – 
dobrá zpráva pro další spolupráci
Rozpočet byl po diskusi, která vlastně probíhala již několik měsíců pře-
dem nad dílčími projekty a opatřeními, schválen – a to všemi 13 hlasy
všech přítomných, přičemž nevím o tom, že by nepřítomní a řádně 
omluvení zastupitelé hlasovali jinak, pokud by tu možnost měli. 

Rozpočet byl schválen v mimořádné výši – držte nám i sobě
pěsti pro úspěch dalších jednání starostů městských částí.
Doufejme, že schválená výše dotace Prahy pro naši i ostatní
městské části je prvním, a ne posledním signálem porozumění,
ochoty a krokem na cestě k objektivnímu a vyváženému, nejen
finančnímu, vztahu hlavního města a jeho městských částí. 
Tento postupný cíl hnutí Starostů a nezávislých (v Ďáblicích i v pražské
politice zastupuji toto hnutí) – cíl, který se v průběhu minulého roku
v Praze stal postupně tématem a předmětem koordinovaného postupu
většiny pražských starostů, byl splněn. Je to také výsledek tříleté práce
starostů sdružených ve Svazu městských částí hl. m. Prahy, který jsem
jménem Ďáblic pomáhal spoluvytvářet a jehož členem jsou Ďáblice od
založení.

Jde o důležitý moment pro existenci a rozvoj naší městské
části: v roce 2015 jsme od města dostali na výkon činnosti naší městské
části (samospráva + svěřená část státní správy) celkem 9,8 mil. Kč.
V roce 2016 jsme získali tuto dotaci ve výši necelých 19 mil. Kč! 
Tedy téměř dvojnásobek.

Miloš Růžička, starosta

Z pera místostarosty, leden 2016
Zateplení šaten SK Ďáblice
Jak již bylo napsáno v prosincovém vydání ĎZ, byla tato stavba úspěšně
dokončena, zejména díky profesionálnímu přístupu zhotovitelské firmy.
Nad rámec zateplení byla realizována z prostředků naší MČ také oprava
dlažby před fotbalovou kantýnou.

Oprava bytů Ďáblická 339
Finišuje oprava dvou bytů v obecním bytovém domě „Ďáblická 339“.
Stavba probíhá podle původního plánu s výjimkou změny v konstrukci
podlah. Stavba bude ukončena nejpozději ke konci ledna 2016. Moc rád
bych poděkoval všem nájemníkům domu za trpělivost během rekon-

strukce a za strpení zvýšeného hluku, prašnosti a pohybu cizích osob
v domě. V závěrečné fázi rekonstrukce (po 23. 12. 2015) by již neměly
probíhat žádné vysoce hlučné práce.

Stavba Zázemí Ďáblického parku
Konstrukčně, a také z hlediska začlenění do okolního prostoru, náročná
stavba Zázemí s novým zhotovitelem probíhá dle harmonogramu. V sou-
časné chvíli byly dokončeny zásadní práce na exteriéru, aby během zim-
ního období mohl být dokončen interiér objektu. MČ obdržela v prosinci
další rámcový návrh na provozování objektu.

Nejdůležitější body z jednání se zástupci ROPIDu 
dne 9. 12. 2015
Na jednání jsme společně se zastupitelkou Táňou Dohnalovou předložili
tyto požadavky naší MČ:
• odklonit mimo Ďáblice linky, které neobsluhují naší MČ mimo Ďáblice
(č. 348 a č. 369);
• nedojde-li k posílení objízdné trasy linky č. 103, žádáme u linky č. 348
obnovit zastávku na znamení „Ďáblický hřbitov“;
• večer a o víkendech zkrátit trasu linky 103, aby nezajížděla do Březi-
něvsi, kam zajíždějí všechny příměstské autobusy v přímé trase, a tím 
získat více spojů do Ďáblic. 
Na závěr jednání proběhla velmi zajímavá debata o možnosti renesance
kolejové dopravy na lince Ládví–Ďáblice–Líbeznice, kterou v oblasti Koby-
lisy–Sídliště Ďáblice v minulosti téměř pohřbilo prodloužení trasy metra C.
Ačkoli je tento koncept v samém zárodku, jeho budoucí realizace by
mohla mít blahodárný vliv mimo jiné na obchodní a volnočasové využití
Ďáblické ulice, která je nyní zcela zamořená automobilovou dopravou.
Pomohlo by zejména odklonění automobilové dopravy na Cínoveckou
ulici. Nové – bezhlučné a vysoce komfortní konstrukční řešení tramvajo-
vých tratí by umožnilo vrátit život do této ulice. Ne nadarmo se říká, že
město končí tam, kde končí kvalitní dopravní dostupnost. I přes dobrou
spolupráci s ROPIDem jsem si jist tím, že jsme se nyní s autobusy dostali
na samý pokraj možností tohoto způsobu veřejné dopravy.

Martin Lonek, zástupce starosty

Víte, že...
• Rada hl. m. Prahy schválila koncem loňského roku novelu tržního řádu.
Tato novela s sebou přináší významnou změnu v podomním prodeji. 
Podomní prodej je touto novelou na celém území Prahy nyní zakázán.
Z pohledu tržního řádu je podomní prodej taková činnost, kdy „je bez
předchozí objednávky dům od domu, byt od bytu nabízeno a prodáváno
zboží nebo poskytovány služby“. Toto opatření se týká tedy nejen klasic-
kého prodeje zboží, ale třeba i nabídek pojištění nebo dodávek elektrické
energie, plynu nebo mobilních služeb. Jakékoliv porušování tržního řádu
mohou občané hlásit na městskou policii či na policii ČR.
• Rada hl. m. Prahy naopak pozastavila projednávání návrhu obecně
závazné vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství (tzv. „psí vyhlášku“), a proto se stávající pravidla nemění.

Michal Traurig, tajemník ÚMČ
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Jak obec investuje 
do své budoucnosti
Rekonstrukce a přístavba ZŠ
Cílem 1. etapy bylo vytvoření dvou nových tříd v přízemí jižní části budovy
na místě bývalé družiny a bytu školníka. Projekt pro stavební povolení byl
z února 2015. Ve výběrovém řízení byla v březnu vybrána levnější ze dvou
došlých nabídek (Krostav 4,9 mil. Kč, Formen 5,9 mil. Kč). Přípravné práce
započaly v dubnu, stavební povolení bylo vydáno v květnu a 19. června
začala samotná rekonstrukce. Probíhala do konce srpna. Větší část kolau-
dačních závad byla odstraněna do zahájení školního roku, nedostatky
v akustice zrekonstruovaných učeben byly odstraněny v měsíci listopadu.
Zbývá dořešit zvlnění dubových podlah a akustickou zátěž na dotčených
chodbách. Příprava a samotná rekonstrukce vyšla na 12,3 mil. Kč (z toho
8,3 mil. Kč za stavební práce, 2,2 mil. za projekt, 0,8 mil. Kč za vybavení
šaten a tříd, 0,4 mil. Kč za odstranění kolaudačních závad souvisejících
s nevyhovující akustikou nových učeben a 0,6 mil. Kč za ostatní náklady
a poplatky). Větší část nákladů za projekční práce souvisí s dalšími 
připravovanými etapami přístavby a rekonstrukce ZŠ. Navýšení objemu
stavebních prací souviselo s přemístěním sociálních zařízení nad
rekonstruova ným prostorem (2 mil. Kč), výměnou oken v západní části
budovy (0,45 mil. Kč), přípravnými pracemi před vydáním stavebního
povolení (0,1 mil. Kč) a pracemi navíc v rámci tří dodatků smlouvy o dílo
v celkovém objemu 1 mil. Kč. Podstatná část těchto nákladů šla na vrub
tří účelových dotací HMP (2014: 2 + 5 mil. Kč, 2015: 20 mil. Kč). V těchto
dnech se bude schvalovat odůvodnění 2. etapy a měly by se zajistit kroky
potřebné k realizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Dostavba
a stavební úpravy ZŠ Praha-Ďáblice“. Na konci této etapy, pokud bude
realizována v plném rozsahu, by škola měla mít 23 plnohodnotných uče-
ben, jednu otevřenou učebnu na střeše nové přístavby, volnou prostup-
nost mezi původní budovou ZŠ z roku 1901 a všemi jejími přístavbami,
vyšší prostorový standard vnitřního prostředí a mělo by být zřejmé, 
ze kterého období pochází ta část ZŠ, ve které se právě nacházíte.   

Zateplení ZŠ  
Cílem zateplení je snížení energetické náročnosti a emisí CO2 budovy ZŠ
s využitím 2,8 mil. dotace získané z operačního programu životního pro-
středí a fondu soudržnosti EU. Projekt pro stavební povolení byl z února
2015. Výběrová komise v březnu vybrala z osmi došlých nabídek finančně
nejvýhodnější od společnosti Vanderlaan (3,5 mil. Kč). Závislost povolení
této stavební činnosti na vyjádření vlastníků sousedních nemovitostí se
promítlo do nepříjemného skluzu zahájení zateplování ZŠ na konec
prázdnin. Dodatkem č. 1 (0,8 mil.Kč) a č.2 (0,1 mil. Kč) byl navýšen
objem stavebních prací na celkových 4,5 mil. Kč. Proinvestováno již bylo
5,0 mil. Kč (4,4 mil. za stavební práce, 0,2 mil. za projekt 0,4 mil. ostatní
náklady), z toho 2,5 mil. na vrub dotace. Akce by měla skončit
v lednu/únoru t.r.. 

Zateplení šaten SK Ďáblice
Cílem zateplení bylo snížení energetické náročnosti a emisí CO2 objektu
SK Ďáblice s využitím 1,4 mil. dotace získané z operačního programu
životního prostředí a fondu soudržnosti EU. Projekt byl z července 2015.
Výběrová komise v srpnu ze 4 došlých nabídek vybrala cenově nejvýhod-
nější od společnosti Xedos (1,7 mil. Kč). Dodatkem (0,3 mil. Kč) byl objem
prací navýšen o položky opomenuté v projektu. Zateplení šaten SK Ďáb-
lice vyšlo včetně projektu, poplatků a dalších nákladů na 2,1 mil. Kč,
z toho 1,4 mil. na vrub dotace. 

Zázemí Ďáblického parku
Po ne zcela hladkém rozběhu prací s vítězem prvního úspěšného výběro-
vého řízení v roce 2014, společností PP servis, bylo nové výběrové řízení
úspěšné až po přehodnocení a redukci zadání. 
Z pěti došlých nabídek a dvou, které splnily stanovený cenový strop (Mao
7,10 mil. Kč, Šulc a syn 7,13 mil. Kč), doporučila výběrová komise v srpnu
2015 k realizaci zakázky společnost Šulc a syn, jež nejlépe obstála v kom-
plexním kritériu zadání (cena-záruka-termín dokončení).  
Ze smluvní částky bylo proinvestováno 2,9 mil. Kč, přičemž celkově bylo

na tuto akci od roku 2013 vynaloženo 5,6 mil. Kč (0,8 mil. Kč za stavební
práce PP servisu, 0,6 mil. Kč doúčtování DPH, 0,5 mil. Kč za projekt, 
0,4 mil. Kč za demolici původního objektu, 0,2 mil. Kč za archeologický
průzkum a zbylých 0,2 mil. Kč za další náklady a poplatky). Investice by
měla být dokončena v březnu t.r. 

Multifunkční obecní dům
Příprava záměru začala v roce 2012 soutěží o nejlepší studii plánovaného
záměru. Odborná porota vybrala ze 6 soutěžních návrhů studii od společ-
nosti A.LT Architekti, na základě čehož tato společnost získala právo být
dodavatelem projektové dokumentace. Dnes je k dispozici stavební povo-
lení, realizační projekt a dokumentace pro výběrové řízení. Celá čtyřletá
příprava záměru vyšla na 2,5 mil. Kč (1,7 mil. Kč za projekt, 0,4 mil. Kč za
soutěž, její přípravu a vyhodnocení a 0,4 mil. Kč za inženýring, poplatky,
související vyjádření a podklady).

Nafukovací hala SK Ďáblice
Záměr, který je díky zvětšení plochy areálu SK Ďáblice reálnější, pokud se
podaří získat dotaci na jeho realizaci i následný provoz.

Bezpečné cesty do školy
Dne 1. 12. 2015 odevzdali žáci ZŠ U Parkánu starostovi obce studii
s návrhem úprav dopravního řešení čtyř lokalit v blízkosti ZŠ. Studii, 
kterou objednalo o.s. Pražské matky, vypracoval autorizovaný inženýr
dopravních staveb na základě podkladů, které v průběhu roku 2015
sesbírali žáci ZŠ. Přítomný zástupce MHMP objasnil, co musí obec učinit,
aby MHMP postoupil ve studii navržené úpravy k realizaci.   

Komunikace Na Blatech a U Červeného mlýnku
Jde o dlouhodobě připravovaný záměr, ke kterému existuje projektová
dokumentace, stavební povolení, byl vybrán dodavatel a v rozpočtu HMP
na rok 2016 je zajištěno finanční krytí. 

Odvodnění Ďáblic
Do kapitálových výdajů HMP na rok 2016 je zařazeno i pokračování pro-
jekčních prací na odvodnění Ďáblic, jejichž obsahem je řešení likvidace
dešťových vod z celé MČ pro stávající a výhledovou zástavbu. Práce navá-
žou na Generel odvodnění Ďáblic z roku 2005, který se pro značnou
investiční náročnost doposud nepodařilo zrealizovat.

Radimír Rexa, člen Finančního výboru ZMČ 
a Komise výstavby a investic RMČ

Poznámka redakce: částky uvedené v textu nemusí být definitivní.

Ďáblická skládka znovu v České televizi
Česká televize 6. prosince odvysílala v rámci známého pořadu „Nedej se“
dokument Krajinotvůrci. Humornou, jemně ironizující formou upozornil na
přetváření české krajiny. V dokumentu jsou zaznamenány názory oslove-
ných občanů navštívených lokalit, v případě ďáblické skládky i starostů
Ďáblic a Březiněvsi. Autoři filmu ukázali i nové pohledy na problém a zdo-
kumentovali „nové využití“ přetvořené krajiny v běhu času. Pořad najdete
na internetu v programu ČT2 dne 6. 12. 2015 v 10.25. Doporučuji obča-
nům shlédnutí tohoto dokumentu. Skládka je na Magistrátu HMP živé
téma, ačkoli v plánu odpadového hospodářství se o skládce na území
Prahy nic nepíše. V prosincovém ďáblickém zpravodaji se dozvídáme, 
že naše radní čekají další jednání o její budoucnosti.    

Milada Stroblová, Spolek pro Ďáblice

Další vlna církevních restitucí
Na katastrálním území Ďáblic dojde v blízké době k další změně vlastníků
pozemků. V první vlně církevních restitucí vydal Státní pozemkový úřad
desítky hektarů pozemků Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvěz-
dou, nyní je projednáván restituční nárok Suverénního řádu maltézských
rytířů, kteří žádají o vydání několika hektarů zemědělské půdy mezi Ďábli-
cemi a Březiněvsí. Případná změna vlastníka naštěstí vzhledem k umístění
pozemků (1619/11 a 1612/23) nijak neovlivní další rozvoj naší obce.

Jana Ouředníčková
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Když táta v Ďáblicích starostoval
Jiří Veselý, první polistopadový předseda a poté osm let starosta Ďáblic,
pracoval během normalizace pro Drupos, jakési odkladiště architektů,
jejichž projekty z tendenčních důvodů nikdy nedojdou realizace. Zároveň
byl činný ve správě tehdy největšího sboru Českobratrské církve evange-
lické v Praze, U Salvátora. Evangelická církev má strukturu dávající velkou
administrativní samostatnost sborům, a právě v tomto prostředí si táta
buďto osvojil nebo alespoň upevnil principy v komunální politice devade-
sátých let výjimečné. Přesvědčení o jejich síle mu dodávalo odvahu pro
pohyb v divokých porevolučních časech. Obecná shoda, subsidiarita,
jedna pravda viděná z mnoha úhlů, kompromis, entuziasmus a tak dále
a tak podobně, tím vším zřejmě nakažoval své partnery na politickém
i občanskoprávním políčku vesničky zastíněné metropolí. Snad na konto
toho se Ďáblicím zavaleným investicemi do skládky, sítí, institucí občan-
ské vybavenosti vyhnuly klientelistické či korupční skandály, a zřejmě
proto jsme měli v Ďáblicích o dekádu dříve, než okolní obce, asfaltovým
povrchem, chodníkem i lemy zeleně upravené nejen páteřní komunikace,
ale i kdejaké zapadlé uličky. Pamatujete?
Možná právě snaha o konsenzuální řešení situací a výzev obírala naši
rodinu Veselých o tátovu přítomnost. 
„Každý vyřešený spor generuje jednoho nepřítele.“ Takto mi utkvěla
jedna z mála hlášek tátova starostenského období. Moje vzpomínka: táta
lituje, že nemůže fungovat jako mediátor, poněvadž v něm znesvářené
strany vidí autoritu, jakéhosi soud -
ce, který určí, kdo je v právu, kdo
nikoli. Ač se snažil pomáhat ostat-
ním dojít k dohodě, vracelo se mu,
že rozhodoval. Víc svých vnitřních
kapacit – což už jen opatrně
domýšlím – věnoval tomu, kdo jej
nechválil, než aby si užíval upřímné
přízně. Snad i členy své rodiny vní-
mal jako silné nebo ospravedlněné,
kteří se bez jeho aktivní účasti 
obejdou.
V ďáblické škole jsem byl rok čtvrťá-
kem a rok páťákem. Tehdy se ode-
hrála Sametová revoluce, takže
jsem ani ne rok po ní nastoupil do
primy. Celá studijní léta až po pro-
moci jsem náš ďáblický domek 
prožíval jako bezpečné prostředí po návratech od nočních spojů buď přes
hvězdárnu, nebo později v nouzi i z vozovny Kobylisy.
Aktuálně se živím hospodařením na několika málo hektarech v Doupov-
ském podhůří, sady, ovce, včely, do toho projektová činnost kolem dobro-
volnictví a vzdělávání na ekofarmách – impulsy k těmto zálibám vzešly
i od tehdejších sousedů Růžičků, čímž se stávám oslím můstkem mezi sta-
rostou aktuálním a Veselým. Mám ženu, dvě malé děti, mám se dobře
a stejně jako můj otec bych se také rád stíhal rozkrájet pro rodinu, místní
komunitu, profesi, koníčky, sportovní aktivity, kulturu...

Vojtěch Veselý

Vzpomínka na Jiřího Veselého I.
Věřím tomu, že v životě se nic neděje jen tak náhodou, ale vše je tak, 
jak má být a jak se věci mají stát. Tak došlo i k tomu, že v roce 1988 si
k mému synovi do lavice ve třídě zdejší Základní devítileté školy sedl nový
kluk jménem Vojta Veselý. Na třídní schůzce jsem se pak dle zasedacího
pořádku vyvěšeného ve třídě ocitla vedle jeho otce. Představil se, pověděl
mi, že se s rodinou přestěhovali do Ďáblic z Krče, a kromě bratrovy rodiny
tu ještě nikoho neznají. Tak jsem se seznámila s panem architektem 
Jiřím Veselým.
Po listopadových událostech v roce 1989 se Jirka zcela samozřejmě při-
pojil k Občanskému fóru a během krátké doby mně i mému manželovi
bylo jasné, že prvním svobodně zvoleným starostou nemůže být nikdo jiný
než Jiří. Sám kdysi někde ve svém článku napsal, že jsem původcem toho,
že se stal starostou. Dalo to dost přesvědčování, ale podařilo se. Dodnes
si myslím, že jsem posloužila dobré věci, jak pro něho, neboť se v této roli
opravdu našel, tak pro Ďáblice. Stačí mně projít se dnes kolem Battistovy
cihelny, kterou zachránil před zbouráním, a kde dříve uprostřed obce 
trůnila prašná a hlučná panelárna Prefa, kterou se za jeho starostování
poda řilo zlikvidovat. Když pokračuji dále směrem k parku v Osinalické
ulici, kde stojí na pohled velice příjemná a k návštěvě zvoucí stavba se
vžitým názvem Obecní dům, pokaždé si na něho vzpomenu.

Táňa Dohnalová, leden 2016

Vzpomínka na ak. arch. Jiřího Veselého II.
Jiří Veselý – urbanista, architekt, filosof 
a první starosta MČ Praha-Ďáblice 
Nejen rodina a přátelé, ale také naše městská část a ďábličtí sousedé si
připomínáme v souvislosti s panem Jiřím Veselým dvě výročí: 
1) 25 let od vzniku samostatné městské části Praha-Ďáblice 
a 2) 10 let od úmrtí starosty, ak. arch. Jiřího Veselého.
Vzpomeňte na některé dřívější články a akce roku 2015 – roku bohatého
na ďáblická výročí, kdy jsme si mj. připomínali vznik samostatné městské
části Praha-Ďáblice (1990) a první svobodné volby do místního zastupi-
telstva. Je to již (pro mne neuvěřitelných) 25 let! Tehdy byl prvním staros-
tou zvolen právě Jiří Veselý.

Akad. arch. Jiří Veselý
24. 5. 1946 – 9. 1. 2006

31. 5. 1991



GRATULACE JUBILANTŮM 80 a více let

Jméno a příjmení: ..................................................................

Bydliště: ................................................................................

.............................................................................................

Datum narození: ....................................................................

Telefon: .................................................................................

Ďábličtí senioři, kteří souhlasí, aby jejich údaje byly použity členkami 
sociální komise MČ Praha Ďáblice k účelům gratulace k životnímu jubileu
(80, 85, 90 a více let), mohou vyplněný formulář odevzdat v podatelně
úřadu MČ, Květnová 52 nebo nahlásit telefonicky na tel. 283 910 723.
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Jaké jsou sociální potřeby 
ďáblických občanů?
Tuto otázku si kladly v listopadu členky sociální komise, když na toto
téma připravovaly dotazník a následně ho nechaly vložit do
každého Ďáblického zpravodaje. Z rozdaných 1400 kusů se nám vrátilo
rovných 10. Upřímně děkujeme všem, kdo věnovali pozornost a čas jeho
vyplnění a doručili jej do připravených schránek.
Co jsme se z této dotazníkové akce dozvěděli? Především to, že témata
sociálních potřeb a služeb patří v Ďáblicích na okraj zájmu většiny
občanů. To je dobrá zpráva. Přesto to neznamená, že sociálně potřební
občané mezi námi nežijí. Víme o nich z doslechu nebo je známe od
vidění. K těm nejpotřebnějším lidem se pravděpodobně dotazník vůbec
nedostal, nebo si s ním nevěděli rady.
Z deseti anonymně vyplněných dotazníků jsme vyčetli údaje shromážděné
v tabulce. Jsou cenné zejména pro radní a zastupitele, kteří zpětnou
vazbu od občanů potřebují pro svou práci. Také členky sociální komise se
budou výsledky sociálního šetření dále zabývat. Dotazník byl anonymní,
proto vyzýváme občany, kteří potřebují pomoc nebo chtějí v sociální
oblasti spolupracovat, aby se ozvali. Jsme obec, která nemá sociální pra-
covníky ani vlastní sociální odbor. Ďábličtí občané jezdí vyřizovat své soci-
ální otázky do Libně na úřad Prahy 8. Velká vzdálenost může být pro staré
a nemocné občany překážkou. Využijme proto přednosti naší malé obce
a pečujme o dobré sousedské vztahy také tím, že si všimneme lidí kolem
sebe a zeptáme se souseda, jak se mu daří. Někdy postačí zprostředkovat
pomoc tak, že na sociálně potřebného občana upozorníme někoho ze
zaměstnanců místního úřadu, zastupitele, nebo členky sociální komise,
které jsou ochotné pomáhat při hledání řešení.

Počet vyplněných dotazníků/domácností 10 
Počet osob zúčastněných v průzkumu 23 
Narozeni v letech 1922–1959 17 
Narozeni v letech 1966–1987 5 
Narozena v r. 2000 1 
Držitelé průkazky ZTP 5 
Příjemce starobního důchodu 9 
Příjemce sociálních dávek 5 
Příjmy 0–5000 Kč na osobu měsíčně 2
Příjmy 10–15000 Kč na osobu měsíčně 9 
Příjemce sociální pomoci 4 
V Ďáblicích postrádáme... rehabilitaci, plavání 
V Ďáblicích si přejeme... 
– dům se sociálními byty pro seniory 9 
– byty pro sociálně znevýhodněné rodiny 2 
– denní stacionář pro seniory /pro osoby s postižením 3 
– chráněnou dílnu pro osoby s postižením 1 

Barbara Tranová

A jeho přítomnost byla v Ďáblicích zřejmá nejen v letech jeho „starosto-
vání“ (1990–1998), ale i v letech dalších, až do roku 2006, kdy odešel do
architektonického či starostovského nebe. Ačkoliv kdo ví, jaké místo si pro
spočinutí své duše vybral? 
V pátek 8. 1. 2016 jsem měl tu čest spolu s jeho rodinou, přáteli a s ně -
kterými ďáblickými sousedy a kolegy zastupiteli uctít na starém ďáblic-
kém hřbitově památku jeho odchodu před deseti lety, 9. 1. 2006. Ten den
jsem si opět uvědomil, ale souhrou událostí silněji než dříve, jak jsou stále
aktuální některá jeho přání a vize budoucího rozvoje Ďáblic. Myslím, že
v příštích měsících či letech budu mít ještě příležitosti jeho myšlenky
a vize rozvoje Ďáblic připomenout. I na stránkách našeho Zpravodaje.

Jiří Veselý – příběh ďáblického „Švandy Dudáka“?
Rád bych se s vámi podělil o jednu vzpomínku na Jiřího Veselého – 
starostu. Je to vlastně analogie českého příběhu o tom, jak velikost
a význam něčí myšlenky či práce je nejdříve objevena a oceněna za hrani-
cemi a teprve pak, jako již ověřená a respektovaná, je přijata doma: 
Již od devadesátých let jsem se ve své práci zajímal o ochranu pražské
přírody, rozvoj zelených a rekreačních ploch města, o urbanismus
a lokální aspekty celkového rozvoje Prahy, vč. Strategického plánu rozvoje
Prahy. Ostatně na poslední aktualizaci Strategického plánu jsem se svým
nepatrným vkladem podílel osobně, na základě nabídky architekta Jana
Kasla, kolegy Jiřího Veselého a pozdějšího primátora, který Ďáblice
a místní rozvojový potenciál dobře zná právě díky ďáblické spolupráci 
se starostou Veselým. 
Tím dlouhým a složitým úvodem chci zdůraznit, že jsem ve vzpomínaných
devadesátých letech měl možnost poměrně do hloubky sledovat výstavbu
a územní rozvoj Prahy i Ďáblic, a díky tomu alespoň nyní podat opravdu
důvěryhodné svědectví o tom, jak oceňovanou a respektovanou osobou
byl mezi pražskými architekty, úředníky Magistrátu i mezi mnoha odbor-
níky útvaru Hlavního architekta hl. m. Prahy starosta Ďáblic. 
„Ani nevíte, co všechno, a hlavně jak bezohledně!, by už u vás
bylo nenávratně zastavěno, kdyby nebylo vašeho starosty.“ ...
zní mi od té doby s pocitem závazku v uších.
Za zvláště cenné považuji hlavně osobní informace vzpomínaných odbor-
níků-úředníků Magistrátu, podobné uvedené citaci. Informace o tom,
jakou výhodou bylo pro Ďáblice (oproti jiným městským částem) to, že
náš starosta za svou obec skutečně válčil celou duší, to, jakou jeho (i obá-
vanou) výhodou bylo, že věci rozumí a umí odborně argumentovat, a před
čím Ďáblice ubránil, aby si mohly podržet svůj osobitý ráz a měly možnost
se perspektivně dlouhodobě rozvíjet, posouvat a bránit svou kvalitu veřej-
ného prostoru a bydlení. 
Byla to vysilující, časově velmi náročná a pracná část agendy starosty
a přitom „doma“ v Ďáblicích skoro neviditelná, nedoceněná, moc nepro-
jednávaná. Protože ty největší problémy díky jeho práci zanikaly hned
v zárodku, u zdroje, za hranicemi obce, v politických, obchodních a pro-
fesních kruzích Prahy. Ještě dříve, než se jako hmatatelné problémy vůbec
do Ďáblic mohly dostat.
Za toto patří Jiřímu Veselému náš dík. A to je můj vzkaz o jeho
práci. Vzkaz „zvenku, ze zahraničí“, z Prahy sem k nám domů,
do Ďáblic.

S úctou a vzpomínkou Miloš Růžička, starosta



Zp
rá

vy
 z

 Ď
áb

lic

8

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Den otevřených dveří ZŠ Ďáblice pro rodiče budoucích
prvňáčků 14. ledna 2016 od 15 do 17 hodin.
V tento den mají rodiče možnost prohlédnout si interiér naší školy. 
Paní učitelky rády sdělí důležité informace a odpoví na dotazy.

Zápis dětí do prvních tříd 10. a 11. února 2016.
Informace k zápisu budou upřesněny na webových stránkách školy.

Školák 2016 30. března, 6. dubna, 13. dubna 2016, od 16 do 17 hodin.
Pro zapsané děti nabízíme tři přípravná setkání. Paní učitelky si s před-
školáky zazpívají a naučí se říkadla. Zaměří se na správné sezení a držení
tužky. Procvičí jemnou a hrubou motoriku. Rodiče mohou na Školáka své
děti přihlásit v době únorového zápisu. 

Projekt Bezpečné cesty do školy
Po celý rok 2015 byla ďáblická škola zapojena do celopražského projektu
Bezpečné cesty do školy. Žáci pracovali na aktivitách o chůzi, cyklistice,
autobusové dopravě, hledali nejbezpečnější a nejnebezpečnější místo po
cestě do školy. Počítali auta, která parkují u školy ráno a odpoledne.
Rodiče vyplňovali školní dotazník, ve kterém vyjadřovali svůj názor na
dopravu svých dětí do zdejší školy. Je bezpečná? Můžu pustit své dítě
samotné do školy? V úterý 1. června jsme výsledky naší půlroční práce
předali panu dopravnímu projektantovi a předvedli zpracovanou prezen-
taci zástupcům naší městské části, Magistrátu hlavního města Prahy, 
Policie ČR a koordinátorce projektu ze spolku Pražské matky. V září si pan
projektant s námi a s ostat-
ními dospělými dal dostave-
níčko a předvedl návrhy
dopravního řešení. Strhla se
velká debata, jak má vypadat
okolí školy, jak na ulici U Par-
kánu, jak na ulici Na Terase
a co s Osinalickou ulicí.
V úterý 1. prosince 2015 pro-
běhlo třetí setkání. Definitivní
návrhy na úpravu výše uvedených ulic a Školní plán mobility byly slav-
nostně předány panu starostovi a zástupci MHMP. Od této chvíle záleží
na nás dospělých. 
Mimo stavebních úprav bychom žákům chtěli zlepšit jejich cesty do školy
postavením vhodného cyklistického parkování před školou a možností
odkládání si různých vozítek na určené místo v budově školy. V roce 2016
spolu s dětmi naplánujeme některé další aktivity a pozeptáme se dospě-
lých, jak si vedou bezpečné cesty do ďáblické školy.

Hana Mašková, zástupkyně ředitelky

Třeťáci na procházce adventní Prahou
V pátek 18. prosince se vypravily třídy III. A a III. B na naučnou procházku
do centra Prahy. Na Staroměstském náměstí u kostela sv. Mikuláše jsme se
setkali s naší průvodkyní, která nás provázela po okolí Staroměstského
náměstí. Vyprávěla nám o Starém Městě a také o tom, jak slavili Vánoce
naši předkové. U vánočního stromku na Staroměstském náměstí jsme se
dozvěděli, že první stromeček se rozsvítil v Brně. Jedna ze zastávek byla
v bazilice sv. Jakuba, kde nám bylo umožněno prohlédnout si vnitřek kos-
tela. Upoutala nás pověst, podle které chtěl zloděj ukrást sošce Panny
Marie šperky. Ale ona ho chytila za ruku a ta ruka tam pro výstrahu všem
visí dodnes. Naše kroky nás dovedly až k Betlémské kapli, kde byla výstava
betlémů a lidových řemesel. Nejvíce se nám líbila práce sklářky, která vyro-
bila kapříka. Vycházka byla pro nás zajímavá a poučná. Teď víme, jak Pra-
žané slavili Vánoce v minulosti a jaké zvyky a tradice dodržovali.

Žáci III. A a III. B
Mikuláš, čerti a andělé ve škole
Jako každý rok tak se i letos ujali deváťáci organizování mikulášské nad-
ílky. Převlékli jsme se do kostýmů a stali se z nás pěkní andělé, čerti,
a dokonce se mezi námi objevil i Mikuláš. Nadílku jsme začali ve čtvrté
třídě. Děti nám zazpívaly s doprovodem kytary. Čerti si málem některé
děti odnesli. Pokračovali jsme do další třídy, kde si čerti nikoho neodnesli,

a zlobivce jen zmalovali. V této třídě děti samy zahrály koledy na flétnu
a piano a k tomu zazpívaly. Třetí mikulášské zastavení bylo ve třetí třídě,
kde zlobivé děti byly, a čerti si to tam užili. V každé třídě dostali nakonec
všichni sladkou odměnu. Ze třetí třídy jsme se přesunuli do páté a nako-
nec pronesl Mikuláš svou řeč v šestých třídách. Mikuláš byl hodný a las-
kavý a všem popřál krásné Vánoce. My žáci devítek jsme si svůj den užili
a „strašně“ moc se nám líbil.

M. Vondřich a žáci IX.A

Předvánoční čas ve třídě Motýlci
Prosinec byl u Motýlků ve znamení adventu a příprav na vánoční svátky.
První prosincový den jsme společně s dětmi vyrobili adventní věnec. Dílo
se nám vydařilo a věnec byl ozdobou v naší šatně po celý adventní čas.
V pátek 4. prosince k nám do mateřské školy zavítal Mikuláš, anděl a čert
s čerticí. Děti se jich zprvu
bály. S odhodláním jim zare-
citovaly básničku, a když zjis-
tily, že jim tato čtveřice
přinesla nadílku, společně se
s nimi vyfotily. V úterý 8. pro-
since jsme se s radostí pustili
do pečení perníčků. Děti
z těsta vykrajovaly různé
tvary a šlo jim to velice
dobře. Je poznat, že doma maminkám v kuchyni pomáhají. Za upečení
perníčků chceme poděkovat našim paním kuchařkám, které nespálily ani
jeden kousek. Upečené perníčky si mohly děti spolu s rodiči ozdobit na
vánoční dílničce, která následovala po besídce. Vystoupení se dětem
vydařilo a od rodičů sklidily obrovský zasloužený potlesk. Za celou naši
třídu přejeme všem šťastný a úspěšný nový rok 2016.

Za třídu Motýlci Kristýna Nežerná a Věra Dusová

Prosinec v Koťatech
Začátkem prosince měla třída Koťátek velice napilno. Den spojený s peče-
ním perníčků a návštěvou pošťáka byl velice zábavný nejen pro děti, ale
také pro paní učitelky.
Děti měly za úkol nakreslit na svůj dopis vysněnou hračku, kterou by rády
viděly pod stromečkem. Po nakreslení vysněné hračky následovalo pečení
perníčků, které doprovázelo mnoho zábavy a radosti. Když děti dopekly
perníčky, přišlo veliké překvapení. Do třídy dorazil pošťák! Pošťák dětem
vyprávěl, jak to bylo s příběhem o narození Ježíška (kde se narodil, kde
byl položen, jména rodičů a mnoho dalších zajímavých informací, které by
děti měly vědět). Dále se zmiňoval o vánočních zvycích a o samotných
Vánocích. Po dovyprávění krátké historie následovalo vyzvednutí vánoč-
ních dopisů pro Ježíška. Třída si den plný zábavy a pečení užila naplno.

Za třídu Koťata Jana Mráčková a Bohunka Tancošová

Kulturní zážitky žáků 2. stupně
Jako každý rok i letos jsme vyrazili do Dvořákovy síně v Rudolfinu. Tento
rok šla IX. A. s paní učitelkou Stoklasovou, IX. B. s panem učitelem Černo-
horským a s VIII. třídou šla paní učitelka Jiskrová. Koncert se konal 22.
října, poslechli jsme si Leoše Janáčka – Sinfoniettu. Celým dopolednem
nás provedl náš oblíbený moderátor Petr Kadlec. Zahrála nám Česká stu-
dentská filharmonie doplněná Českou filharmonií. A kdo dirigoval? Jasně,
já bych málem zapomněl na dirigenta, koncert dirigoval Marko Ivanović.
Nám všem se koncert moc líbil. Těšíme se na další.
Ale to není vše z kulturních zážitků! Nesmíme zapomenout na Klub mla-
dého diváka. První představení bylo 24. listopadu. Vyrazili jsme do divadla
D21, které sídlí v Záhřebské ulici na Vinohradech. Viděli jsme Vánoční
koledu Charlese Dickense. Představení se odehrávalo v předvánočním
čase. Starý lakomec Ebenezer nerad slaví Vánoce, ani nepřispívá na cha-
ritu. Během Štědrého večera ho navštívili tři duchové, ti ho provedli jeho
minulostí, přítomností a budoucností. A nakonec se z něho stane hodný
člověk, který koupí svým blízkým a podřízeným krocana, a dokonce ho
vlastnoručně upeče. Ať žijí, žijí, žijí Vánoce!

školní redaktor Matěj Vondřich, IX. A
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Vánoční těšení ve škole
Druhá polovina prosince se na prvním stupni základní školy nesla v duchu
těšení se na Ježíška. Děti pečlivě odpočítávaly, kolik okének ještě zbývá
otevřít na adventním kalendáři, kolikrát se ještě vyspí, než nastane ten
dlouho očekávaný den. Malým rozptýlením byla příprava drobných
dárečků a hlavně vánoční besídka pro rodiče. Chystaly ji skoro všechny
třídy. Natěšené děti ze IV. A si den připravovaný pro rodiče užívaly hned
od rána. S velkým odhodláním dokázat i nemožné se pustily do přípravy
štrúdlů. Jablka umýt, nastrouhat, vyválet listové těsto – a ouha, uprostřed
těsta je obrovská díra. A válíme znovu. Cukr, skořice, rozinky, opatrně
zamotat a potřít vajíčkem. Za dvě vyučovací hodiny bylo na světě deset
krásných štrúdlů, které nám hodné paní kuchařky daly péct. A my celou
další hodinu uklízeli. Potom rychlá generálka našeho hudebně tanečního
pásma a besídka mohla začít. Děti rodičům předvedly připravený pro-
gram, nabídly voňavý štrúdl a další drobné pohoštění a daly se do vánoč-
ního tvoření. Mohly si vyrobit svícínek, andělíčka, ozdobu na okno nebo
stromeček. Byl to příjemný den, který potěšil děti i rodiče.

Za 1. stupeň M. Krejcárková

Adventní tvoření v základní škole
Rok se s rokem sešel a přišel opět advent. Celá škola se chystala a připra-
vovala na nejkrásnější svátky v roce. Stalo se již tradicí, že vždy před první
adventní nedělí se sešli rodiče, děti, přátelé, příbuzní a zástupci školy, aby
společně přivolali kouzlo Vánoc. Za zvuku koled, vůně vánočky s kávou či
čajem bylo připraveno v jídelně školy velké množství výtvarných dílniček.
Vychovatelky ze školní družiny, paní učitelky z prvního stupně i paní
kuchařky nachystaly velké množství materiálu pro výrobu nádherných
vánočních ozdob a dekorací. Od svíček z včelích plátů, přes přáníčka,
svícny a svícínky, sněhuláčky, betlémy až po ozdoby na náš školní vánoční
strom. Každý malý výtvarník letos přispěl svou šikovností a umem ke
krásné výzdobě školního vánočního stromu, který nám letos opět daro-
vala rodina Ištokova. Děkujeme. Abychom nezůstali jen u tvoření, děti ze
školního dramatického kroužku pod vedením paní vychovatelky Markétky
Skalové si pro všechny hosty připravily vánoční představení plné koled
a staročeských říkadel a písniček. A aby si v průběhu celého odpoledne
mohli toto představení užít všichni návštěvníci, vše opakovali pro velký
úspěch hned třikrát.
Letošní velká účast na této akci nás mile překvapila a potěšila zároveň.
Bylo vyrobeno na 600 různých výrobků, které si děti odnesly domů. Těší
nás, že jsme touto cestou i my mohli přispět k vánoční pohodě vašich
domovů. Alena Votavová, Koordinátor komunitní a zájmové činnosti

Dramaťák v naší škole
Každé úterý se s dětmi, které navštěvují dramatický kroužek, scházíme
a pracujeme na tom, co jsme si na začátku předsevzali. Snažíme se rozví-
jet práci s tělem, umění improvizace, učíme se vzájemné empatii a spolu-
práci a hlavně poznávat a následně uplatňovat schopnosti a dovednosti.
To vše pak děti zúročí při veřejných vystoupeních. Letos měly děti první
vystoupení v rámci adventního tvoření, kde rodičům, spolužákům a všem
příbuzným, kteří je přišli pod-
pořit, zahrály krátký příběh.
Snažily se diváky vtáhnout
do prostředí staročeské cha-
loupky a připomenout, jak
asi tenkrát mohly prožít
adventní podvečer babička
s tetičkou a vnoučaty.
Myslím si, že kdo vystoupení
zhlédnul, dá mi za pravdu, že
Anička Rychetníková, Jůlinka Besskó, Kája Svobodová, Jirka Procházka,
Kryštof Boháč, Klárka Čechovská, Maxim Agaverdijev, Nikolka Vyhnál-
ková, Sofinka Krajňáková, Vája Němcová, Laurinka Wiesnerová, Bětka
Minaříková, Kryštof Kocúrek, Lucka Procházková a Natálka Domdjoni –
zaslouží velkou pochvalu za práci, kterou odvedli.
Většina z nich jsou žáci první třídy a navštěvují dramatický kroužek
prvním rokem. A tak patří dětem pochvala za to, že nejen ti zkušenější

dramaťáčci, ale i nováčci se dokázali poprat s textem a s návazností jed-
notlivých replik, aby – jak se říká – nespadl řemen. Během vystoupení
zaznělo od dětí mluvené slovo, recitace a zpěv, kdy jim byly doprovodem
pouze rekvizity z chaloupky (valcha, hrnečky, naběračky, dřevo). A ač se to
možná na první pohled nezdá, zpívat bez hudebního doprovodu není jed-
noduché. Myslím, že je v dětech tolik muzikálnosti, že i tato část vystou-
pení pro ně nebyla oříškem.
Všem dětem moc děkuji za práci, kterou v dramatickém kroužku odvádí.
Všichni se můžeme společně těšit na další vystoupení, které bychom opět
rádi předvedli nejen rodičům, ale i spolužákům a dětem ve školce.

Markéta Skalová, vychovatelka a vedoucí dramatického kroužku

Archa Noemova
Protože jsou zvířata letošním tématem ve školní družině, nemohli jsme si
nechat ujít výstavu Archa Noemova. Na výstavu, která je instalována
v Národním muzeu, se vydali družinoví druháčci i třeťáčci. Aby si mohly
vše pěkně prohlédnout, byly děti rozděleny během prohlídky do několika
skupinek. Každá skupinka obdržela připravené soutěžní knížečky, do kte-
rých se zapisovaly odpovědi na zvídavé otázky a kvízy. Hodina a půl všem
utekla jako voda. U vystavených exponátů zaujalo každého něco, ať už to
bylo neobvyklé jméno, velikost či barva. Všechny nejvíce upoutala osm
metrů veliká kostra dinosaura a zejména pak interaktivní výstava na konci
výstavního prostoru. Nemohli jsme pochopitelně vynechat ani nákup
suvenýrů. Vyhodnocení a odměňování soutěžních družstev, z kterého si
každý odnesl drobnou odměnu, se uskutečnilo v družině následující den.
Plni dojmů jsme vyprávěli zážitky z muzea i těm, kteří s námi nejeli,
a výstavu jsme jim vřele doporučili. Vychovatelky 2. tříd ŠD

Prvňáčci v divadle
Ve středu 3. prosince jsme vyrazili do Divadla Jiskra na vánoční předsta-
vení „Vánoce podle našich prababiček“. Představení plné zvyků a tradic
v adventním čase se nám moc líbilo. Někteří z nás se stali přímo aktéry
představení – odlévali vosk do vody, zpívali koledy, aby zahnali zlé čerty.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a těšili jsme se, jak prožijeme svoje
Vánoce, určitě budou jiné než za časů našich prababiček, ale zato naše.
Přejeme vám krásný nový rok 2016.

Děti z prvních tříd a paní vychovatelky ŠD

Družinový výlet do čokoládovny
Ve středu 18. listopadu vyjel autobus jen s několika volnými místy smě-
rem do Šestajovic. Firma RODAS byla cílem našeho výletu – tentokráte
nás zaujala výroba čokolády. Sice jsme vyjížděli s časovou rezervou, ale
uzavírka v Počernicích z poklidné cesty udělala, vzhledem k výšce auto-
busu, objížďkovou trasu po okolních vesnicích. Dorazili jsme s menším
zpožděním, ale to nás neodradilo od nastaveného cíle. Děti se rozdělily
do dvou skupin, první část si ozdobila čokoládové srdíčko a za odměnu
pak děti ještě dostaly rozpustnou čokoládu. Druhá skupinka dětí si mezi-
tím vyrobila tabulku čokolády. Děti ji ozdobily oříšky, kokosem a jinými
drobnými dobrůtkami. Nejvíce všechny potěšilo, že si mohli vylízat kelí-
mek na nalévání čokolády. Obě skupiny se poté vyměnily. Spokojené
žáčky čekala další práce. Tou byla výroba knoflíku a polštářku s náplní
voňavých bylin. Ještě chvilka zbyla na zhlédnutí zvířátek v areálu a na
nákup výrobků této firmy a spěchali jsme k autobusu a domů. Náš výlet
nebyl o správné výživě, ale rodiče, kteří na nás u školy čekali, byli chápaví.
Byl to zdařilý družinový výlet. Pokud i vy hledáte tip, jak prožít s rodinou
zajímavé odpoledne, vřele doporučujeme. S sebou si můžete vzít i tvrdý
chléb pro zvířátka a stejně jako my vidět spokojené a šťastné potomky při
výrobě svíček, solí, čokolády, perníčků.

Zdena Tačovská, vychovatelka ŠD

The Diary of a Local Foreigner
I am writing these lines when it is supposed to be snowing (it is not) but
it is definitely cold, so finally real winter is here and when it is here, in
this country people talk about skiing, ice hockey and other kind of winter
sports and games. Questions such as ‘when are you going to ski’ or
‘where do you usually go skiing’ are common. I have to confess I have
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never visited any ski slopes in this country. Shocked faces. I used to ski
a lot as a kid though. We had an extremely enthusiastic teacher in the
primary school, a keen skier and during the winter we went to Slovakia
(Czechoslovakia then) to ski or even visited some strange plastic slopes in
case there was no snow around. I do not really have fine memories
though. We did not really get any big education or technical tips, we just
had to slide down and we were shown some ways of braking. Practical
approach I believe. I was not very successful I am afraid and several times
I ended up in some little river far from the official slope. This is how I was
able to spend whole afternoons in our bus alone after getting rid of my
wet clothes watching the others happily skiing. It did not happen only
once unfortunately. So this together with the fact that it was sort of com-
pulsory made me stay away from snow, ice and skis for a very long time
The other exotic sport for me, which seems to be a national one here is
ice–hockey. This is something I never saw or did in Budapest when I was
a child. We saw some exciting looking matches on TV but that was all
and needless to say that it was difficult to follow them. Now I can say
I improved much on this field as I have already visited two ice-hockey
matches in Prague. The first was a local cup match and the first thing
shocked me was that there were families, a lot of young kids and the fans
of the two teams were remarkably friendly to each other. No fences bet-
ween them, no swearing, nothing aggressive. During the breaks they
were even having beer together and everyone could walk around freely.
I did not really get the point of the game but I certainly enjoyed the
atmosphere. The other match was during the world championship last
year and it was nice to see that this huge event was flawlessly organized
and it was really entertaining. 
The thing is that snow and winter bring happiness to the children here.
Besides it is hard to resist the temptation regarding skiing and all those
questions and faces so this year snowy slopes might see me again. I hope
not the icy cold river.
Many thanks for your kind wishes during the holiday season. I hope you
all will have a great New Year! As usual, if you feel like sending your
feedback, or question or just say hello go ahead here
zpravodajbess@gmail.com

Tamás Besskó

Hasiči na stáži
Dne 18. 12. 2015 naše jednotka absolvovala dvanácti hodinovou stáž
u profesionálních hasičů na stanici v Praze-Holešovicích. Stáž zahájil
v 7.00 velitel stanice, který nás seznámil s jejím průběhem. Dopoledne
bylo plánované seznámení, umytí a vyzkoušení veškeré techniky, odpo-
ledne školení a večer vyhodnocení stáže. Profesionální hasiči slouží po
24hodinových směnách, po kterých následují vždy dva dny odpočinku.
Pokud je vyhlášen poplach, musí opustit stanici do 2 minut. Po dopoled-
ním programu a obědě nás čekal první výjezd, kdy jsme na žádost Policie

ČR provedli ze žebříku
vstup do bytu, kde jsme
našli osobu staršího věku,
které jsme poskytli před -
lékařskou první pomoc
a následně jsme ji předali
do péče ZZS hl. m. Prahy.
Druhý výjezd byl nahlášen
v podvečer, kdy na Pro-
seku začal osobnímu
automobilu za jízdy hořet
motor. Naše pomoc však

v době příjezdu již nebyla potřeba, protože řidiči se podařilo plameny
zkrotit svépomocí hasicím přístrojem. Třetí, a pro nás poslední, výjezd 
se odehrál dvacet minut před koncem naší stáže: jednalo se o požár bytu
ve čtvrtém patře činžovního domu v Holešovicích. Požár zlikvidovala jed-
notka z Holešovické a Centrální stanice. Jedna osoba se v bytě nadýchala
kouře a musela být z bytu vynesena a předána záchranné službě. Ďábličtí
hasiči zde pomáhali rozebírat rozžhavený nábytek a následně ho dohašo-
vat a vynášet z bytu. Stáž se nám tak sice protáhla, což nikomu z nás díky
nabytým zkušenostem vůbec nevadilo.

Filip Mareš

Vánoce v ďáblické modlitebně CČH
Jsme všichni zvyklí prožívat Vánoce jako svátky pokoje, lásky a vzájem-
ného obdarovávání. Tak jsme je tentokrát prožili i v naší modlitebně. Na
pozvání farářky paní Wesleyové nás přišla navštívit skupina lidí, kteří žijí
mezi námi a jsou v tíživé
sociální situaci. Měli jsme pří-
ležitost s nimi poobědvat
a obdarovat je. Dárky formou
potravin i ošacení byly
významné již proto, že se na
ně složili nebo je sami při-
nesli další ďábličtí občané,
protože nápad našeho
malého sboru považovali za
dobrý a smysluplný. Vrcholem setkání s lidmi na okraji naší společnosti
byl nečekaný příchod dětí ze školní družiny, které se přišly podívat na
výstavu betlémů. I toto překvapivé setkání patřilo k slavnostní předvá-
noční atmosféře, která se v modlitebně vytvořila. Předem nepřipravené
zpívání koled dětí s farářkou paní Mojžíšovou potěšilo všechny přítomné
a s radostí v srdci se přidali ke zpěvu. Jsem vděčná za to, že jsem se
mohla tohoto odpoledne zúčastnit. Táňa Dohnalová

Milí 
spoluobčané,
Komise životního prostředí
vám před Vánoci nadělila
dárek, který, jak doufáme,
oceníte a udělá vám radost.
Vlastními silami jsme vysy-
pali dřevní štěpkou cestu
spojující ulici K Náměstí
s ulicí Ďáblickou, vedoucí
kolem plánovaného areálu
VŠUP. Jedná se o hojně uží-
vanou, ale bohužel nezpev-
něnou a po každém dešti
bahnitou pěšinu. Věříme, že
teď už po ní zase budete
rádi chodit.

Spokojený rok 2016 vám za KZPaD přeje Alena Marušiaková

Děkujeme
Jedním z témat veřejné schůze zastupitelstva 16. 12. 2015 bylo schválení
darů ďáblickým občanům, kteří přispěli k rozvoji obce v roce 2015. Pro-
jednávání tohoto bodu rozvířilo dlouhou diskusi zastupitelů, kteří svými
postoji dali jednoznačně najevo, že si této občanské angažovanosti velmi
váží a nepovažují ji za samozřejmost. Někteří se pozastavili nad symbolic-
kou výší darů a v diskuzi navrhli jejich navýšení. Je zřejmé, že dary těmto
oceněným občanům, i pokud by v budoucnu byly vyšší, nebudou nikdy
spravedlivě kompenzovat desítky, a v některých případech stovky hodin
ročně, které tito lidé dobrovolně věnují ze svého volného času přípravě
a realizaci kulturních akcí pro děti i dospělé, životnímu prostředí v Ďábli-
cích, jako byla třeba výsadba nových stromů, úklid vrchu Ládví, spolupráci
na přípravě nových webových stránek naší obce, práci v komisích MČ,
tvorbě Ďáblického zpravodaje atd. Zvláštní poděkování patří občanům-
zastupitelům, kteří se v některých případech aktivně angažují dokonce
v několika oblastech najednou a dle platných zákonů nemohou být za
tuto činnost odměněni ani formou daru. Nezbývá než doufat, že se
vedení radnice podaří najít způsob, jak je za tuto práci ocenit.
Je naprostou samozřejmostí poděkovat všem, kteří svou dobrovolnou
prací pro nás všechny dělají náš malý ďáblický svět o trochu lepší. 
Máte naši úctu.

Jana Ouředníčková



Masopust v Ďáblicích
Už je toho Masopustu namále,
komu mi ty starý ženský prodáme?
Prodáme je ďáblickýmu biřici,
koupíme si radši pěknou mladici.

Již před mnoha staletími se obyčejní lidé i panstvo v období mezi svátkem
Třech králů a velikonoční Popeleční středou těšili na svátek Masopustu,
který oslavoval hojnost a bohatou nadcházející úrodu. Jedly se a pily
zásoby z předchozího roku, aby se spíže uvolnily pro další úrodu a lid si
„užil neřestí“ před dlouhým velikonočním půstem. Bylo to období plesů,
svateb a hlavně zabijaček. Masopustní slavnost trvala tři dny, začínalo se
v neděli bohatým obědem, odpolední zábava v hospodě se většinou pro-
táhla až do nočních hodin. Pondělí patřilo opět zábavě a tanci a vyvrcho-
lením oslav bylo úterý. Tomuto dni vládl průvod maškar obcí. Mezi
maskami nesměl chybět Žebrák, Cikánka, Kominík, Žid, Medvědář
s medvědem, Kobyla nebo muži převlečení za ženy. Průvod vedl Maso-
pust, jinak řečený Střapatej. Oblek měl obšitý zvonečky a barevnými třás-
němi, aby se koledě neztratil. U každého stavení zahrála hudba a dívky či
ženy si musely zatančit s medvědem, aby na ně přenesl plodnost. Maš-
kary byly odměněny koblihami, uzeným nebo špekem, pitím i penězi,
které se večer utratily na taneční zábavě. Ta končila o půlnoci symbolic-
kým „pohřbením“ basy, která měla umlknout po celé období půstu.
Že se tento bujarý svátek nevyhýbal ani panským dvorům, svědčí i zápis
kronikáře Václava Hájka z Libočan v Kronice české: „Léta 1398 král Vác-
lav na konec masopustu rozkázal učiniti slavné hodování a zval k sobě
purgmistra a konšely Starého a Nového měst Pražských, a některé
z pánův, též i z rytířstva. Mnozí z nich obávali se za své životy, ale král
snad na to nemyslil, ale po vykonání toho obědu smířil se s nimi přátel-
sky... Když sám král kvasy masopustní strojil, domyslíme si, jak svěcení
masopustu i mezi lidem rozšířeno bylo.“
Když mohli králové, tak my taky. Tradice masopustních průvodů se dlou-
hou dobu udržovala na venkově, nyní se postupně navrací i do měst.
A tak máme v sobotu 6. února 2016 možnost vyzkoušet si rozpustilé
pouliční řádění v maskách nebo jako diváci také v Ďáblicích. Slavnostní
zahájení s občerstvením proběhne ve 14 hodin na zahradě úřadu MČ,
pak se průvod vydá ulicemi. Konec trasy je na náměstí před restaurací
Battistova cihelna, kde nám všem zahraje k poslechu i tanci kapela Švejk
Band. Můžeme také ochutnat zabijačkové pochoutky, které pro nás při-
pravila právě restaurace Battistova cihelna, a koláče či jiné sladké pečivo
z chráněné dílny Letohrádku Vendula. Nebudou chybět kejklíři a dopro-
vodný program pro děti. Plánovaný konec je cca v 17 hodin. 
PŘIJĎTE VŠICHNI, BUDE LEGRACE!!!

Simona Dvořáková a Jana Ouředníčková

Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu:
proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu? 
V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolu:
dříve, než se rozejdem, ještě sobě připijem poznovu. 

(lidová píseň)

Kurzy Hudební školy Yamaha 
pro děti již od 4 měsíců věku.
tel.: 603 336 579, e-mail: dagmarduchkova@seznam.cz
www.yamahaskola.cz. Dejte nám like: 
www.facebook.com/YamahaDagmarDuchkova?ref=hl

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

Sbírka obuvi (pro lidi bez domova)
Shromažďujeme pánskou obuv č. 42–45 (starší i novou, 
přednostně pevnou, příp. i ponožky) pro lidi bez domova. Pokud můžete
dát takovou obuv k dispozici, je možné ji přinést do sboru Církve 
čs. husitské, Ďáblická ul. 75 každé úterý 15–17 hod. nebo zavolat
na telefonní číslo 608 434 442. Renata Wesleyová, farářka

Nečekané setkání s krajkářkou
Už od devadesátých let minulého století bývá v originálních pražských
prostorách instalována velmi zajímavá vánoční výstava, kterou organizuje
Bonsai servis Praha, konkrétně v osobách Jany a Blahoslava Lukavcových,

Jiřího Kubce, jejich rodin a přátel. 
Řadu roků výstavu hostí rozsáhlé pod-
zemí Betlémské kaple, kde letos kromě
desítek betlémů, stovek rozličných druhů
vánočních ozdob a výtvarných předmětů
mnoha autorů, zaujalo předvádění lido-
vých řemesel. Exponáty výstavy každo-
ročně fotografuji pro časopisy o životním
stylu, proto jsem si ji nenechal ujít ani

letos, včetně nápodoby interiéru selské chalupy, v níž své umění předvá-
děly tři krajkářky. Kdo se podívá pozorně, zjistí, že jednou z nich je
Daniela Tůmová, obyvatelka Ďáblic, kterou mnozí znají z akcí, pořádaných
pro děti v základní škole. 
Přeji dobrý zrak a pevnou ruku.

Pavel Veselý, foto autor 11



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

Program na leden a únor
Otevírací doba
Leden: pondělí 13.30–15, 18–21, středa 19–21, 
čtvrtek 13.30–15, 19–21, neděle 13–15 hodin.
Únor: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21, 
čtvrtek 13.30–15.30, 19–21, neděle 14–16 hodin.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hodin: 
11. 1. Petr Adámek: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty.
18. 1. RNDr. Jiří Jiránek, CSc.: Napříč Andami kolem Aconcaguy.
15. 2. RNDr. Aleš Krejčí: Trekking v Arménii.
29. 2. Ing. Vladimír Novotný: Kalendář a přestupný den.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin:
1. 2., 8. 2. a 22. 2. APOLLO 12, APOLLO 14 .

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Leden: pondělí, čtvrtek 13.30–15, středa, čtvrtek 19–21, 
neděle 13–15 hodin. Pondělí 4. a 25. 1. 20–21 za jasného počasí! 
Únor: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19–21, 
neděle 14–16 hodin. Pondělí 1., 8., 22. 2. 20–21 hodin a v neděli 21. 2. 
11–12 hodin za jasného počasí. Přístupné bez objednání.

Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.
Noční obloha: Měsíc – od 13. do 27. 1., nejlépe okolo 17. 1.; 
od 12. do 24. 2., nejlépe okolo 15. 2. Uran – v lednu za dobrých podmínek. 
Jupiter – koncem února. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celé
měsíce. Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů.
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 a ve čtvrtek 18 – 19 hodin mohou hvězdárnu navštívit pře-
dem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny
s dětmi, školy). Program: pozorování Měsíce, příp. promítání filmů spojené
s prohlídkou 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 objednávky
na č. 283 910 644.

POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 17. 1. v 10.15 – O lovci Orionovi a býku Zlobíkovi (zimní pohádka).
Neděle 21. 2. v 10.15 – Odkud svítí sluníčko.
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.


