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O čem jednala rada městské části
86. jednání dne 11. 12. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu MČ na rok 2017;
• na základě žádostí finanční dar: TJ Ďáblice – tenisový oddíl 

ve výši 10 000 Kč (jeden dar ve výši 10 000 Kč byl již vyplacen); 
Hudebnímu sdružení Ďáblík ve výši 20 000 Kč; Spolku Parkán 
ve výši 20 000 Kč;

• novou systematizaci pracovních míst ÚMČ Praha-Ďáblice (terénní
komunitní pracovník) z důvodu rozšíření pracovních úvazků v rámci 
projektu Komunitní život v Ďáblicích;

• dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku (parc. č. 259) užívaného
jako zahrádka mezi MČ Praha-Ďáblice a panem J.H., jejímž předmětem
je ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 12. 2017.

Rada MČ po projednání souhlasila:
• s poskytnutím účelové neinvestiční dotace SK Ďáblice z.s. ve výši

400 000 Kč, která bude využita na úhradu provozních nákladů oddílů
fotbalu a tenisu v roce 2018;

• s uzavřením dodatku č. 12 k nájemní smlouvě s panem K.B., jehož
předmětem je prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou 
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019;

• s mimořádným prominutím zmeškaného termínu pro podání žádosti
o kompenzační příspěvek na dítě žijící v blízkosti skládky.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• informaci o rezignaci paní Mgr. Barbary Tranové na funkci předsedkyně

sociální komise ke dni 31. 12. 2017;
• informaci o vyúčtování akce „Rekonstrukce chodníku k Ovčínu“, 

jedná se o navýšení částky o 22 168,67 Kč bez DPH, tj. 2,5 %
z původní ceny díla;

• informaci o průběhu výstavby Obecního domu v Ďáblicích, včetně 
časového harmonogramu, a o přípravě změnových listů.

87. jednání dne 18. 12. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018;
• střednědobý výhled rozpočtu PO – ZŠ a MŠ na roky 2019–2020;
• text Kroniky MČ Praha-Ďáblice za rok 2016.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s uzavřením bezplatné smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře

64,5 m2 (horní sál) v Obecním domě s paní Bc. M.D. (pod záštitou 
kulturní komise vznikla zájmová činnost, která se věnuje ochotnickému
divadlu; nové uskupení, které si říká „Ďábličtí ochotníci“, požádalo
o poskytnutí bezplatného pronájmu);

• s odpisem pohledávek (promlčené pokuty za přestupky);
• s uzavřením smlouvy příkazní o poskytování právní pomoci se společ-

ností Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o.;
• s přípravou a následným uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi MČ Praha-Ďáblice a společ-
ností PRE distribuce, a.s.;

• s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě s paní V.V., jehož předmě-
tem je prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2018.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• informaci o ukončeném výběrovém řízení na pozice v projektu „Komu-

nitní život v Ďáblicích“ s tím, že pozice budou obsazeny: terénní komu-
nitní pracovník – Bc. Petra Beželová s nástupem po udělení souhlasu
MHMP; koordinátor dobrovolníků – Jana Kohoutová s nástupem 
ke dni 1. 1. 2018.

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

23. veřejné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice 20. prosince 2017
Volný mikrofon. Paní Beranová informovala o úspěchu své dcery Jaro-
slavy v Německu. Paní Ouředníčková podala informace o vzniku základní
organizace Svazu českých důchodců ČR v Ďáblicích a o potřebě prostoru
a finančních prostředků. Paní Beranová na ni navázala s tím, že by pomoc
potřebovaly i postižené děti. Paní Šťastná poděkovala za vznik organizace
pro seniory a vznesla požadavek na zařazení jednoho člena z řad seniorů
do sociální komise.
Rozpočet 2018. Zastupitelstvo po úpravách rozpočet schválilo.
Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2018.
I tento rozpočet byl schválen.
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019–2023.
Výhled rozpočtu byl schválen.
Rozpočtová opatření č. 9, 10, 11, 12/2017. Zastupitelstvo MČ po
projednání vzalo na vědomí informaci finančního výboru o rozpočtových
opatřeních.
Rozpočtové opatření č. 13/2017. Zastupitelé RO č. 13 schválili.
Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2017. Zastupitelé
schválili zapojit do rozpočtu 2017 finanční prostředky poskytnuté měst-
skou částí na základě písemného rozhodnutí oprávněných orgánů vyšších
rozpočtů, které nebyly součástí rozpočtových opatření schválených 
na posledním jednání RMČ a ZMČ v roce 2017.
Poskytnutí neinvestiční účelové dotace SK Ďáblice, z.s. Zastupi-
telstvo schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace SK Ďáblice z.s., ve výši 400 000 Kč, která bude využita na úhradu
provozních nákladů oddílů fotbalu a tenisu v roce 2018.
Zprávy o činnosti Kontrolního výboru a Finančního výboru.
Zastupitelé vzali zprávy na vědomí.
Zásady pro udělení čestného občanství. Zastupitelé schválili zásady
jako projev úcty a uznání osobám, které se zvláště významně zasloužily
o městskou část.
Udělení čestného občanství – in memoriam. Zastupitelstvo MČ 
po projednání schválilo udělení čestného občanství městské části Praha-
Ďáblice in memoriam panu Zdeňku Cornovi.
Výstavba sportovní haly. Zastupitelé souhlasili s případnou výstavbou
víceúčelové sportovní haly a šaten a s opakovaným podáním žádosti
o dotaci z Programu MHMP – Celoměstské programy podpory sportu
a tělovýchovy v hl. m. Praze na projekt: „Multifunkční celoroční hala 
SK Ďáblice“.
Odměny za výkon funkce neuvolněným zastupitelům. Zastupitel-
stvo MČ po projednání schválilo návrh výše odměn neuvolněným zastupi-
telům a funkcionářům stanovených v souladu s nařízením vlády
č. 318/2017 Sb. a nenárokový souhrn odměn za výkon funkce neuvolně-
ných členů zastupitelstva jako maximální souhrn odměn za tři různé
funkce.
Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice 2017. Zastupitelstvo MČ
po projednání vzalo na vědomí návrh tajemnice úřadu MČ na jmenování
inventarizačních komisí pro zajištění inventarizace MČ Praha-Ďáblice 
za rok 2017.
Příspěvek na svoz komunálního odpadu za rok 2017. Zastupitelé
vzali na vědomí informaci z RMČ č. 83, která schválila úhradu příspěvku
za Svoz komunálního odpadu za rok 2017 ve výši poplatkové povinnosti
na 2. pololetí 2017 bezhotovostním převodem z rozpočtu MČ přímo
správci poplatku dle seznamu odsouhlaseného správcem poplatku
(MHMP).
Finanční dary občanům. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo 
na vědomí informaci o poskytnutí finančních darů občanům.
EKOSPOL – kupní smlouva. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo
uzavření kupní smlouvy se společností EKOSPOL a.s., jejímž předmětem 
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je odkup pozemků, jejichž součástí je komunikace včetně chodníků,
odvodnění a dopravního značení, za částku 1 000 Kč včetně DPH.
Veřejnoprávní smlouva – TJ Stolní tenis Praha, z.s. Zastupitelé po
projednání schválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční úče-
lové dotace TJ Stolní tenis Praha z.s. ve výši 30 000 Kč, která bude využita
na úhradu provozních nákladů oddílu v roce 2018.

Kompletní zápis najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zastupitelstvo MČ 

Z pera místostarosty
• Pomocí mobilního rozhlasu se v loňském roce přes tři sta ďáblických

obyvatel dozvědělo ze SMS zprávy například o veřejném zasedání
zastupitelstva, o Divadle Víti Marčíka, o uzavírce chodníku na Ďáblické
ulici, o nalezené koloběžce nebo o adventním posezení seniorů. 
Pokud se chcete zapojit, stačí se registrovat na
https://prahadablice.mobilnirozhlas.cz nebo odevzdat na podatelnu
úřadu vyplněný formulář z tohoto vydání zpravodaje.

• K nabrání sil v závěrečném prudkém stoupání k Ďáblickému háji 
Květnovou ulicí můžete
využít nového odpočívadla
určeného jak ke krátkému
posezení, tak i k opření těž-
kého zavazadla.

• K otázkám ohledně úpravy
komunitní zahrady u Vlny
s velkým očekáváním uvá-
dím, že se zdaleka nejedná
o konečný stav a práce na
vytvoření malebného multifunkčního místa pro setkávání stále pokra-
čují. Kolik práce se v zahradě provedlo v loňském roce, se můžete přijít
přesvědčit už teď.

• Vzhledem k mírné zimě
v průběhu konce roku jsme
pokračovali v opravách ulic
a chodníků. Opravy se
dočkaly například ulice
Legionářů, chodník na 
křižovatce Chřibské a Koste-
lecké ulice nebo v ulici 
U Parkánu.

• Nová moderní vstupní hala
v základní škole se těší zájmu
dětí i návštěvníků školy. Nyní
do haly přibyla barevná sklá-
dací akustická příčka, kterou
je možné pohotově rozdělit
velký prostor na dva menší. V průběhu jara dostane v hale nový barevný
kabátek i recepční pult. Děti si v přístavbě oblíbily zejména dřevěné
respirium, které trefně překřtily na „vířivku“ a rády v tomto prostoru
tráví přestávky.

• V novém roce 2018 vám přeji mnoho úspěchů a děkuji 
za vaši důvěru.

Martin Tumpach

Údržba Mratínského potoka
Ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy a Odborem životního prostředí jsme
zahájili čištění lapačů splavenin (dvou průtokových nádrží a propustku)
v křížení Mratínského potoka s Cínoveckou silnicí. Po odstranění vegetace
byl zbylý zvodnělý sediment pomocí pojízdného jeřábu s drapákem
a pásového bagříku nakládán
do bezodtokových kontejnerů
a odvážen k likvidaci. Touto
úpravou se za vyšších průtoků
sníží riziko ucpání česlí ve vtoku
do trubního obchvatu Blat. 
Zanesené nádrže spadaly
v Ďáblicích mezi témata, která
někdy mohou působit jako
dlouhodobě neřešená. Čištění
lapačů předcházely schůzky
a jednání se zástupci SVM
MHMP, OSI MHMP, PVK, vodo-
právního úřadu Prahy 8, Povodí
Labe, ředitelem OTV MHMP,
ředitelem OCP MHMP, ředite-
lem PVS, ředitelem Lesů hl. m.
Prahy, ředitelkou MHMP a praž-
skou radní pro životní prostředí.
Po více než roce usilovné
a časově náročné práce se podařilo přimět odpovědné orgány k realizaci
účinného opatření. Obdobný charakter mají v Ďáblicích i další problema-
tiky, jejichž aktuální vývoj můžete sledovat na ďáblických webových strán-
kách v adresáři O Ďáblicích – Diskutovaná témata.
Na Mratínském potoce nás čeká ještě další práce, například na určení stá-
lého správce lapačů splavenin, přimět správce toku a vlastníky pozemků
k průběžné údržbě v rozsahu stanoveném zákonem, požadovat po vodo-
právním úřadu a Magistrátu hl. m. Prahy zpracování projektů úprav proti-
povodňových opatření, aktualizovat studii revitalizace toku z r. 2013
a rozšířit ji o místní Územní systém ekologické stability (především bioko-
ridor podél toku) a jednat s vlastníky pozemků o možnostech realizací
úprav.
Niva vodního toku je rozmanité území. Obvykle skýtá přírodně bohaté
lokality, ve kterých se vyskytuje mnoho druhů organismů. Rozmanitost je
důležitou charakteristikou zdravé krajiny, určující počet druhů organismů,
ale i neživé přírody a lidské kultury. 
Byla by škoda nechat jeden z mála vodních toků na severovýchodě Prahy
zapomenutý a nevyužít jeho potenciál. Naším cílem je funkční celek
rekreačních, krajinotvorných, ekologických a hydrologických prvků 
Mratínského potoka.

Martin Tumpach

Sběr drobného 
kovového odpadu v Ďáblicích
Mimořádnému zájmu se těší šedivý kontejner na kovový odpad
u zastávky Květnová. Zejména hliníkové obaly jsou vzhledem k životnímu
prostředí, velmi drastické těžbě a problematické likvidaci velkým ekologic-
kým problémem. Proto mě těší, že mnohým z nás není ochrana životního
prostředí lhostejná. Tento kontejner bývá bohužel vlivem vhazování nese-
šlapaných obalů často přeplněn. V první řadě bych chtěl v zájmu všech
uživatelů kontejneru apelovat na vhazování sešlápnutých obalů. Zároveň
jednáme se svozovou společností i Magistrátem hl. m. Prahy o navýšení
frekvence svozu a poskytnutí dalších kontejnerů do ostatních částí Ďáblic.
Své tipy na umístění dalších kontejnerů můžete posílat Ing. Lukavcovi 
na jan.lukavec@dablice.cz.
Pokud nastřádáte větší množství odpadu, lze k jeho odložení zdarma
využít i sběrný dvůr v areálu ďáblické skládky.

Martin Tumpach
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3Aktuality z městské části najdete na www.dablice.cz
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Připravte se 
na masopustní průvod! 
V sobotu 27. ledna zveme všechny ďáblické i přespolní na 
3. ročník obnoveného ďáblického Masopustu. Sejdeme se ve
14 hodin u radnice, kde proběhne tradiční zahájení, proslov
pana starosty podbarví hudební doprovod orchestru pana
Sevruka. Poté se průvod přesune na Koníčkovo náměstí a dále
bude pokračovat ke KC Vlna. Zde se nám o dobrou náladu
postará oblíbené Trio Rosti Tvrdíka, čekají nás zabijačkové las-
kominy od vyhlášeného řezníka Paloucha z Louňovic, svařá-
ček a další lahodné nápoje a pokrmy z Vlny a nejen pro děti
bohatý program.

Upozornění:
Ulice Osinalická bude v sobotu 27.1. od 10 do 19 hodin mezi
ulicemi Ke Kinu a Mannerova uzavřena pro automobilovou
dopravu. Prosíme řidiče, aby v tomto úseku v uvedený čas
neparkovali svá vozidla. Děkujeme za pochopení a omlou-
váme se za případná omezení, která vám tímto vzniknou.

-red-

Historicky první vánoční oběd pro lidi bez přístřeší se ve spolupráci se
sociální komisí uskutečnil v Komunitním centru Vlna těsně před svátky.
Z oslovených asi dvaceti občanů přišli čtyři. Oběd se nesl v uvolněné
atmosféře, a kromě klasické čočkové polévky s klobáskou došlo i na
dezert s kávou a malou vánoční nadílku. Celé akci předcházela sbírka
šatstva darovaného občany Ďáblic, kterým tímto děkujeme. 

Míša Ničová, foto Pavel Veselý

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
jménem Rady MČ Praha – Ďáblice i jménem svým vám v novém roce přeji 
pevné zdraví, klid pro práci, odpočinek pro hledání správných cest, 
zdravý nadhled a jen hezké sousedské vztahy.

S úctou Miloš Růžička, starosta 
Rada MČ: Taťána Dohnalová, Markéta Stránská, Tomáš Dvořák, Martin Tumpach

Ohlédnutí za vánočními akcemi
Dovolte mi ještě jednou vzpomenout na Mikulášskou nadílku v centru
VLNA a na představení Divadla Víti Marčíka v nové dvoraně naší školy.
V obou případech se podle mne jednalo o rekordní účast (divadelní
představení byla pro velký zájem nakonec dvě za sebou) a v obou přípa-
dech bych chtěl poděkovat organizátorům za obětavou práci a nasazení.
Skláním se před Mikulášem a Čertem, jak zvládli své role a nenechali se
„rozdrtit“ tou lavinou tolika rozjetých dětí. 
V případě našeho prvního velkého představení ve dvoraně školy chci
vyzdvihnout výbornou akustiku celého prostoru, která se 
s akustickou pohodou původních prostor nedá srovnat. 
Jsem rád, že se slib rodičům a škole povedlo splnit i bez speciálních 
drahých opatření.

Miloš Růžička, starosta

ĎÁBLICKÝ

Průvod masek vychází ve 14 hodin od Radnice
Kapela Trio Rosti Tvrdíka, kejklíři, 

program pro děti a masopustní hody
Masky vítány!

Sobota 
27. ledna 2018 

od 14 do 17 hodin

od založení MČ Praha-Ďáblice
24. listopadu 1990

–
24. listopadu 2018 28 let
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Navštívil nás Mikuláš!
Letošní Mikulášská nadílka proběhla v do posledního milimetru zaplněné
kavárně komunitního centra. Čekání na Mikuláše dětem zpříjemnila diva-
delní pohádka Betlém v podání divadla Toymachine. Děti sledovaly
napjatě a pozorně a po krátké přestávce už se za okny blížila očekávaná,
i obávaná, trojice. Mikulášův seznam byl sice hodně dlouhý, ale čert
s andělem se postarali o nejeden žertík, a tak čekání na sladké balíčky
bavilo malé i velké.

Míša Ničová, foto Pavel Veselý

Nejen vůně cukroví a svařáku, ale i klobás se tentokrát linula aulou školy
7. prosince při vánočním jarmarku. Nebylo jednoduché vybrat si z množ-
ství krásných vánočních ozdob, přání a dekorací vyrobených žáky školy,
ale nakonec si každý z nás odnesl něco pro radost svou či blízkých. 

-red-
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Setkání před Betlémem
V pondělí 18. prosince 2017 k nám do Ďáblic zavítalo Divadlo Víti Mar-
číka s představením Setkání před Betlémem. Divadlo bylo uvedeno ve
dvoraně naší školy, a protože zájem o vstupenky byl skutečně veliký,
konala se nakonec hned dvě představení po sobě.
Jsme moc rády, že se nám tímto podařilo splnit slib z minulého roku, kdy
pan starosta slíbil, že pokud se představení nebude moci konat v Kobyli-
sích, uvedeme jej v Ďáblicích. Mohly jsme tedy splněním tohoto slibu
navázat na již letitou tradici, kdy se několik málo dní před Vánoci spo-
lečně setkáme před Betlémem, abychom alespoň na hodinu zapomněli na
předvánoční shon a připomněli si to důležité, o co o vánočních svátcích
skutečně jde. 
Děkujeme, že jste zase po roce přišli, a těšíme se opět příští rok 
na setkání před Betlémem!

Alžběta Mošničková, Simona Dvořáková, Kulturní komise, foto Miloš Růžička

Ďáblickým seniorům
V prosincovém čísle jsme vás informovali o založení místní organizace
Svazu seniorů ČR. 
Od té doby jsme postoupili o kousek dále. S členkou výboru Blankou 
Šťastnou jsme se zúčastnily veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha-
Ďáblice, kde jsme informovaly přítomné zastupitele nejen o vzniku této
organizace, ale i o představách, jakým způsobem chceme fungovat,
o přání získat vhodné prostory pro Klub seniorů, který by sloužil primárně
jejich potřebám bez podmínky členství v SDČR. Do doby, než budeme mít
něco „svého“, nabídla nám azyl děvčata z komunitního centra Vlna.
Během ledna bychom rádi s vaší pomocí sestavili předběžný plán naší čin-
nosti pro rok 2018, který by zároveň posloužil jako podklad pro žádost
o finanční dar od naší městské části. Věřím, že najdeme dostatek zájemců
o společná setkávání a podaří se nám zpříjemnit a zpestřit si vzájemně
život.

Naší první společnou akcí bylo předsilvestrovské odpoledne ve Vlně, kde
jsme se sešli v pátek 29. 12. 2017. Kavárnu jsme zaplnili téměř do
posledního místa. A aby byla naše oslava konce roku „jak se patří“, při-
nesli jsme si s sebou bohaté pohoštění. Po úvodním přípitku jsme se pus-
tili do jídla i povídání a páteční odpoledne uběhlo neuvěřitelně rychle.
Později se k nám připojily i ďáblické zastupitelky Táňa Dohnalová a Bar-
bara Tranová. Probrali jsme i možnosti zapojení naší organizace do soci-
ální komise MČ Praha-Ďáblice. Na závěr setkání jsme si popřáli vše
nejlepší do nového roku, zdraví, štěstí a spokojenost, a to samé přejeme
všem ďáblickým seniorům. Příští setkání bude 12. 1. 2018 ve Vlně 
od 13 hodin, všichni jste srdečně zváni. 

Jana Ouředníčková 
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Gratulace jubilantům
Znáte ve svém okolí člověka, který se v letošním roce dožívá 
80, 85, 90 a více let? Členky sociální komise mu k výročí
jeho životního jubilea přijdou osobně poblahopřát a předat
malý dárek, pokud se o tom včas dozvědí. Potřebné údaje 
o jubilantovi můžete poslat e-mailem na adresu
socialni.komise@dablice.cz, nahlásit telefonicky 
na tel. 283 910 723 nebo odevzdat v podatelně úřadu MČ.

Jméno a příjmení jubilanta: …………………………..……………

Adresa bydliště: ………………………………………..…………

………………………………………………...………...………

Datum narození: ……………………… 

Telefon jubilanta/kontaktní osoby: ……………….....………………

Ďáblice mají svého prvního 
čestného občana
Zastupitelé na svém prosincovém zasedání schválili Zásady pro udělení
čestného občanství MČ Praha-Ďáblice. Lze jej udělit fyzické osobě jako
ocenění mimořádných zásluh o rozvoj, propagaci či pověst MČ, jako
zvláštní projev úcty významným osobnostem či za mimořádné činy spo-
jené s osobním hrdinstvím. Návrh na udělení může podat prakticky kdo-
koli, a to písemně na předepsaném formuláři. Úplné zásady i formulář
budou dostupné na webu obce v sekci Život v Ďáblicích.
Prvním takto oceněným občanem se stal pan Zdeněk Corn in memo-
riam a čestné občanství mu bylo uděleno jako „zvláštní projev úcty
a ocenění mimořádných zásluh v oblasti vzdělávání mládeže,
v popularizaci astronomie, ve spolkové činnosti a za osobní sta-
tečnost“ dne 20. 12. 2017.
Život učitele a ředitele místní
školy pana Zdeňka Corna je
velmi úzce spjat s ďáblickou
hvězdárnou. V roce 1952 zalo-
žil astronomický
kroužek a podnítil stavbu
lidové hvězdárny na kopci
Ládví. S partou nadšenců vybu-
dovali hvězdárnu v „akci Z“. Ta byla otevřena 3. 11. 1956. V roce 1968
byla sloučena se Štefánikovou hvězdárnou, od roku 1979 je ďáblická
hvězdárna součástí Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. 
Hvězdárnu v Ďáblicích vedl pan Zdeněk Corn až do svého odchodu do
důchodu v roce 1981.
Pan Zdeněk Corn byl velmi charakterním neobyčejným člověkem, který se
nebál jít za svým cílem a svým příkladem inspiroval a ovlivnil několik
generací odborníků a žáků v širokém okolí. I ve chvílích politických tlaků
neohnul hřbet a na svých názorech trval. To, v co věřil a co spoluvytvořil,
dodnes slouží a bude sloužit Pražanům po další generace. Ocenění je také
poctou jeho pedagogickému působení. Byť v malé pražské čtvrti, avšak
mnoho jeho žáků, kteří dodnes v Ďáblicích žijí, může doložit svůj vztah
k tomuto výjimečnému člověku a také celé rodiny starousedlíků ho
dodnes nosí v srdcích a s úctou vyslovují jeho jméno.
Pan Zdeněk Corn zemřel před 15 lety, 5. ledna 2003.

-red-, foto Bohumil Šťastný
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PÁTEK 
v lichém 
týdnu.
Od 2. 2.

od 15:00 hodin
Kreativní 
výtvarka

Pod vedením Moniky 
Píchové. 
Pro děti 7-12 let.
    Cena za lekci 100,- Kč.



Projekt

Každé pondělí od 8. 1. od 14 hodin DESKOHRANÍ    Přijďte si společně zahrát různé deskové a karetní hry. 

Úterý 23. 1. 
a úterý 6. 2.

od 16 hodin
TRÉNUJ HLAVU-TRÉNUJ TĚLO! Kurz pro seniory.  
Nově je NUTNÉ se na kurz předem přihlásit!

Úterý 30. 1. od 17 hodin DUŠEVNÍ HYGIENA PRO SENIORY 

JAK TO BUDE V KC VLNA NA 



Ďábličtí ochotníci
Možná jste si ve dvou posledních číslech ĎZ
všimli mého inzerátu, ve kterém hledám
zájemce do spolku ďáblických ochotníků.
V tomto čísle jej již nenajdete, protože už zkou-
šíme. Ano, takhle rychle. Je nás 5 členů + 3,
kteří by měli ještě dorazit na další lednovou
zkoušku. A samozřejmě režisér. Možná si řek-
nete, že je nás málo, ovšem pro zkoušení je to
tak akorát, jelikož při větším počtu hrozí, že se
v plném počtu jen tak nesejdete, protože ten
má rýmu, ta má nemocné děti, vždyť to znáte.
Zatím jsme měli 1 zahajovací sezení + 1 čtenou
zkoušku, z čehož vyplývá, že už pracujeme na
prvním společném díle. Co že to bude? Jedná
se o – a já vám to neřeknu – nechte se překva-
pit! Pokud byste měli ještě zájem přidat se
k nám, neváhejte, a kontaktujte mě na e-mailu:
dablicti.ochotnici@email.cz – v tuto chvíli uví-
táme především sousedy, kteří by nám pomohli
s technickou stránkou (kulisy, kostýmy), nebo se
nebáli zahrát na hudební nástroj. Na uvedený
e-mail mi můžete taktéž zaslat informace či
přímo fotografie o dřívějších ďáblických ochot-
nících, pokusím se zavést něco jako kroniku
ďáblického divadla. Závěrem vám chci jménem
svým i svých hereckých kolegů popřát šťastný
nový rok a těšíme se na setkání s vámi! A vy
nám, prosím, držte palce, abychom si brzy mohli
popřát ono známé „zlomte vaz!“

Milada Novotná

Orkán Herwart
V souvislosti s výstrahou ČHMÚ držela místní
jednotka Svazu dobrovolných hasičů 29. října
pohotovost na své stanici. Poprvé jsme vyjeli
krátce po půl deváté ráno na sídliště poblíž
metra Rajská zahrada. Zde byly na objektu
gymnázia uvolněné střešní plechy. Dále jed-
notka vyjížděla převážně v místě své působ-
nosti. Další události byly: uvolněný plech na
objektu čerpací stanice, pád stromu na osobní
automobil, billboard hrozící pádem, pád stromu
přes pozemní komunikaci, nebezpečně nahnutý
strom, uvolněná střešní krytina na rodinném
domě, spadlý strom (Ďáblický háj), spadlé lešení
na pozemní komunikaci a další. Zastavili jsme
se až ve 20.30 hodin. Za celý den jsme vyjeli
celkem šestnáctkrát. Ovšem i další dny jsme
vyjížděli na události spojené s těmito poryvy
větru. Poděkování patří všem členům jednotky,
kteří nepřetržitě 12 hodin pomáhali ve svém
osobním volnu odstraňovat následky orkánu.

Za JSDH Praha-Ďáblice Tomáš Kubíček

Požár haly 
v pražské Vinoři
5. prosince v 19.22 hodin vyjížděly obě naše
cisterny do pražské Vinoře k požáru haly. Po pří-
jezdu na místo už hořela hala v plném rozsahu.
Velitel zásahu rozhodl, že obě naše cisterny
budou dovážet vodu na požářiště a ostatní čle-
nové se vybaví dýchací technikou a budou pro-
vádět hasební práce. Na místě byl problém
s nízkým tlakem ve vodovodním řadu, proto
naše Tatra jezdila pro vodu až do areálu Vojen-
ského letiště Praha Kbely. Členové jednotky,
vybavení dýchací technikou, prováděli hasební
práce uvnitř haly. Protože se nedařilo v prvních
chvílích zabránit šíření požáru do dalších částí

haly, soustředili jsme se především na ochranu
nezasažených částí. Provedli jsme násilné
vstupy do nezasažených prostor haly a odtud
vynesli svářecí soupravy a tlakové lahve. Vzhle-
dem ke špatné stabilitě střešní konstrukce jsme
byli nuceni zasahovat jen z vnějšku budovy. Po
zborcení střechy jsme mohli postupovat dále do
budovy a provádět hašení. Okolo 23 hodiny byl
požár lokalizován (neprobíhalo jeho šíření). Tou
dobou jsme si zaslouženě šli do týlu oddech-
nout. Zde připravil Český červený kříž občerst -
vení pro zasahující hasiče. Po této pauze jsme
se vrátili zpět do budovy a prováděli dohašovací
práce. Po druhé hodině ranní jsme se mohli vrá-
tit zpět na svou základnu. 

Za JSDH Praha-Ďáblice Tomáš Kubíček
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Volby prezidenta republiky 2018
se uskuteční v pátek 12. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. ledna od 8 do 14 hodin. 
Případné druhé kolo pak v pátek 26. ledna od 14 do 22 hodin, a v sobotu 27. ledna 2018 
od 8 do 14 hodin. V Ďáblicích budeme volit opět ve dvou okrscích (viz mapka).
Více informací se dozvíte na www.dablice.cz/volby.
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Mikulášská nadílka u Tuleňů
Dne 4. 12. k nám do třídy zavítali malí čertíci a andílci. Byly to naše děti,
které se přestrojily do masek. I paní učitelka byla v masce jako hlavní 
čertice. Od rána si děti užívaly rej a svoje masky.
Jen co jsme se všichni sešli v naší třídě, tak jsme se přivítali v kroužku
a udělali jsme si přehlídku masek. Hráli jsme různé tematické hry a sou-
těže a už jsme se nemohli dočkat, až k nám do třídy přijde Mikuláš, čert
a anděl.
Kolem 11. hodiny jsme již nedočkavě čekali na židličkách, když v tom
jsme uslyšeli strašný rámus a v té chvíli k nám do třídy přišel čert a s ním
i krásný anděl a Mikuláš. Některé děti se bály a došlo i na pár slziček,
protože čert vypadal strašlivě a pouštěl hrůzu.
Hned po příchodu si s námi Mikuláš začal povídat, my jsme mu řekli
nějaké básničky a zazpívali i písničky. Čert pochopil, že u nás ve třídě jsou
jen hodné a šikovné děti. Každý z naší třídy dostal od andílka a Mikuláše
balíček dobrot. Poděkovali jsme a slíbili, že budeme poslouchat paní uči-
telky a rodiče. Čertík nám ve třídě nechal kousky uhlí, se kterými jsme již
druhý den kreslili malé čertíčky.
Dětem se čertovská nadílka líbila, i když byla o den dříve. 

Za ďáblickou školu Jana Jehličková, učitelka MŠ – třída Tuleni

I koťátka měla Vánoce
Předvánoční čas mají děti pochopitelně velmi rády, a proto jsme se i ve
školce na toto období připravovali. Děti si třeba vyrobily vlastní ozdoby,
kterými potom ozdobily venkovní stromeček. Společně si vyrobily věnce,
které si daly na stoleček, pomohly nám nalepit vánoční výzdobu do oken
a ozdobit náš stromeček ve třídě.
Ale k vánočním svátkům nepatří jen stromeček a dárky, ale i cukroví.
A tak jsme se rozhodli s dětmi upéct tradiční perníčky, které v naší třídě
vykouzlily tu správnou vánoční atmosféru.
Možná to nevíte, ale pečení perníčků má u nás dlouhodobou tradici. První
zmínky o jejich pečení v Čechách se datují do roku 1324. V této době se
jednalo o luxusní zboží a byly proto velmi drahé. Dnes si je můžeme doma
vyrobit podle libosti a ozdobit jimi vánoční stůl či stromeček.
A teď zpátky k našim dětem…

Doma jsme jim připravili těsto, které jsme spolu s moukou dali dětem na
stolečky, a ony se ihned pustily do hnětení. Tím si děti procvičují i jemnou
motoriku. Poté si vzaly do rukou váleček a pokoušely se tvořit placku.
Někomu to šlo výborně, jinému se těsto lepilo. To se ale děje i dospělým.
Jakmile děti perníčky vykrojily, položily je na připravený plech a perníčky
se odnesly do kuchyně, kde je upekla paní kuchařka. Po upečení jsme je
potřeli vajíčkem, aby se krásně leskly, a rozdělili je dětem na talířky, které
si odnesly domů.
A tak jsme byli na Vánoce dostatečně připravení.

S přáním všeho dobrého do nového roku za ďáblickou školu Bohunka
Tancošová, učitelka MŠ – třída Koťata

Návštěva svíčkárny RODAS
Padesátičtyř místný autobus plný dětí ze ŠD, od druhých tříd až po ŠK,
a tři vychovatelky.
V takové sestavě jsme 24. 11. 2017 vyjížděli od školy do svíčkárny, myd-
lárny a výrobny kosmetiky RODAS v Šestajovicích. A protože to byl pátek,
trochu jsme se obávali provozu, ale cesta proběhla hladce a na místo
jsme dorazili včas.
V areálu firmy RODAS jsme
se nejdříve po cestě vyvětrali
při prohlídce místní mini-
farmy, kde si děti mohly pro-
hlédnout z bezprostřední
blízkosti poníky, prasátka,
holuby, králíky různých veli-
kostí, papoušky, kozy,
ovečky, morčata i volně se
pasoucího klidného beránka.
S dětmi se přišla pomazlit
i místní kočička.
V teplíčku RODASU se pak
děti za sledování videa
nasvačily. Díky zajímavě
zpracovanému krátkému
filmu jsme se dozvěděli
třeba, jak a kdy RODAS
vznikl, proč se jmenují právě RODAS a nechali nám nahlédnout i pod
pokličku výroby svíček.
No a konečně následoval hlavní program výletu. Vlastní výroba dvou sví-
ček, vykrojení si mýdla a naplnění sáčku solí do koupele podle svého
výběru. Jak děti, tak i my vychovatelky jsme ve svíčkárně nebyly poprvé,
ale musím říci, že jsme si to ve výrobní dílničce opět užily. Každý měl pří-
jemný pocit z toho, že veze domů nějakou vlastnoručně vyrobenou, origi-
nální, drobnost.
Návštěvu RODASU všem doporučuji, protože mají zajímavou a pestrou
nabídku programů jak pro školy, tak pro veřejnost.

Za základní školu Markéta Skalová – vychovatelka 2. tříd

Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy ve věku od 8 do 13 let (individu-
álně i starší). Tréninky přípravky jsou ve čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin,
ostatní tréninky v pondělí od 15.30 do 17.00, ve středu a čtvrtek od
16.00 do 17.30 hodin.
Tréninky vede trenér licence B. K dispozici tréninkový robot Donic. 
Pro přípravku máme dva ministoly.
Rekreační oddíl přijímá nové členy bez ohledu na věk, pohlaví a výkon-
nost. Hrajeme každé pondělí mezi 17. až 21. hodinou. Zorganizována

dlouhodobá soutěž jednotlivců v rámci oddílu a jednorázové turnaje
dvouher a čtyřher.
Sobota 3. 2. 2018 od 9.00 a 14.00 Zimní turnaj – turnaj ve stolním
tenisu pro děti a mládež okresní a rekreační úrovně. Hraje se o medaile,
diplomy a věcné ceny.
Sobota 17. 3. 2018 od 19.00 Ples stolních tenistů. K tanci a poslechu
hraje kapela Splašená kráva.
Pronajímáme sál 300 m2 s pódiem 50 m2 na kulturní akce a oslavy.
Centrum stolního tenisu Ďáblice je otevřeno i pro veřejnost – možnost
hodinového pronájmu stolu přes online rezervační systém. Volno pro
veřejnost zejména ve středu a v neděli odpoledne. Možnost pronájmu
herny stolního tenisu na podnikové turnaje.

Kontakt: Ing. Miloslav Fuček – 727 834 421 (www.centrumdablice.cz,
www.centrumstolnihotenisu.cz, www.mladez.ttcpraha.cz,
www.ttcpraha.cz, www.pinecvpraze.cz – turnaje pro děti a mládež)
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Ďáblický uličník 
– 16. část
Na Znělci
Pojmenování ulice Na Znělci bylo zavedeno
roku 1971 a nahradilo starší název Na skalce,
který se stal po připojení Ďáblic k Praze v roce
1968 duplicitním (ulice Na Skalce existovala na
Smíchově již od r. 1895 a byla pojmenována
podle parku Na Skalce a dnes již zaniklé used -
losti Skalka, čp. 183). Původní název ďáblické
ulice přejal staré pomístní jméno vyskytující se
v křižovnických gruntovních knihách již r. 1714.
Tam je u gruntu patřícího v r. 1654 Jiříku Lam-
pachovi a v r. 1714 Johanu Soukupovi (grunt
Lampachovský, dnešní čp. 15 – viz ulice Man-
nerova) uveden název pole „na straně na
Skalce“ (auf Skalka bei seithen). Místům, kde
dnes končí ulice Květnová u Ďáblického háje,
s několika domy na jedné straně a s dětským
hřištěm se skalkou v pozadí a budoucím fitpar-
kem na straně k hvězdárně, se tedy více než
200 let říkalo „na Skalce“ a ve 30. letech, po
parcelaci pozemků a postavení domků, byla při-
lehlá ulice ústící do tehdy Ládevské, dnes Květ-
nové, pojmenována podle tohoto starého
názvu. Tomu nasvědčuje i v archivu okresního
úřadu Praha-východ dochovaný „Rozpočet na
zřízení ulic Chelčického (dnes Říjnová), Kaplí-
řovy (Pod Prodejnou), Budovcovy (Včelařská),
Harantovy (Brigádnická) a Na Skalce (Na
Znělci)“ z r. 1932 od ďáblického stavitele Anto-
nína Jiráska. Název ulice Na skalce je uveden
rovněž na pozemkové mapě Ďáblic z r. 1946.
Podle vzpomínek ďáblického pamětníka
p. Antonína Truhláře (1895-1966) býval na
rohové parcele pod domem čp. 432 (u křižo-
vatky ulic Na Znělci a Květnová) lom. Po skalní-
kovi se tady říkalo Srbova skála. Z ulice je
krásný výhled severním směrem na vyhaslé vul-
kány Českého středohoří, kde z výlevných hor-
nin převažují čediče a znělce, i na dvě znělcové
dominanty Českolipska – Velký Bezděz, se stře-
dověkým královským hradem na svém vrcholu,
a Malý Bezděz. Přejmenování ulice podle hor-
niny znělec bylo poněkud zavádějící, protože
zdejší pokračování vrchu Ládví je stejně jako on
buližníkové. V roce 1971 tedy došlo při volbě
současného názvu buď k neúmyslnému omylu,
nebo naopak byl zvolen s určitým, dnes už 
neznámým zdůvodněním.
Znělec (fonolit) je výlevná zásaditá hornina
světle šedé až nazelenalé barvy. Tvoří kuželovité
kopce (Milešovka, Bezděz, Kunětická hora).
Rozpadá se tence deskovitou odlučností. Buliž -
ník (lydit, případně radiolarit nebo obecněji sili-
cit) je sedimentárně-metamorfní (usazená
a přeměněná) kyselá hornina šedé až černé,
někdy černočervené barvy složená převážně
z oxidu křemičitého ve formě křemene. Obě
horniny se nesnadno opracovávají, nejsou
vhodné ke kamenickému zpracování a těží se
pouze pro štěrk. Mají ještě jedno společné –
názvy uměle vytvořené vlastenci v době národ-
ního obrození v 19. století. Název znělec vyja-
dřuje vlastnost horniny vydávat při poklepání

kladívkem zvonivý zvuk, tedy znít. Buližník zís-
kal jméno podle své tvrdosti a kompaktnosti,
díky nimž vytváří ve štěrcích nápadně velké
zaoblené kameny.

Nad Akcízem
K ulici Nad Akcízem poznamenává Pražský ulič-
ník: „Akcíz, daň z dovozu potravin do velkých
měst, se v Praze vybírala od r. 1829. Název byl
používán i pro hranici (čáru) potravní daně
a přeneseně i pro budovy, kde se vybírala. Na
okrajích Prahy je těchto budov dochováno něko-
lik, zde se jedná o nedalekou budovu čp. 160.
Pojmenování bylo schváleno v roce 2011.“
Budova ďáblického akcízu byla postavena na
počátku 20. let minulého století. Na její ven-
kovní zdi je ve výklenku malba římského boha
Merkura, patrona obchodu, zisku, cestování, lsti
i zlodějů, a pamětní deska s textem, který osvět-
luje, jaký byl původní účel a další osud domu:
„Dům zvaný „AKCÍZ“ je jedním z mála dodnes
zachovalých objektů, které byly stavěny za úče-
lem vybírání daně na „POTRAVNÍ ČÁŘE“, což
byla hranice „VELKÉ PRAHY“ zřízená zákonem
k 1. 1. 1922. Daň se zde vybírala až do roku
1942. V přízemí objektu byla též četnická sta-
nice (1940-1950). Patro bylo využíváno jako
obecní byty od roku 1942, přízemí od roku
1950. Dům byl rekonstruován v roce 2003 dle
projektu ing. arch. Karla Kučery. Patronem cel-
níků a finanční stráže byl římský bůh MERKUR“.
Akcíz obecně býval druh nepřímých daní, které
vybíral stát nebo jeho samosprávné části (např.
města) z předmětů v tuzemsku vyrobených
a spotřebovaných. Samo slovo má základ
v latině – accisa, od latinského accidere – 
„ad“ (k) a „caedere“ (seknouti), a znamenalo
asi původně zářez, jímž se vyznačovalo zapla-
cení poplatku. Vyskytuje se i ve francouzštině
(accise), v italštině (accisa), v angličtině (excise),
ve španělštině (zisia) a v němčině (Ziese).
V české terminologii ho najdeme ve významu
„potravní daně u bran vybírané“. Potravní daň
byla historickým pozůstatkem cel a poplatků,
které ve středověku uplatňovala jednotlivá
města ve snaze bránit se přílivu výrobků z okolí,
resp. mít podíl z jejich prodeje. Časem došlo
k její postupné přeměně na určitý druh spo-
třební daně uvalený na dovoz potravin a nápojů
do vybraných měst, tedy tzv. „akcíz“. Daň bylo
potřeba uhradit „na potravní čáře“, tj. na
pomyslné čáře města, kde na hlavních vstup-
ních komunikacích zřizovala finanční správa
kontrolní body, tzv. městiště, kterým se za první
republiky začalo hovorově říkat akcíz. Dovozce
musel přihlásit „zboží spotřeby“ (tj. potraviny,

živá hospodářská zvířata, případně i nápoje)
a podle sazebníku (množství, váhy) zaplatit
potravní daň. Jako doklad o zaplacení obdržel
zvláštní stvrzenku (boletu). Tento rakousko-
uherský model „všeobecné potravní berně“
převzal automaticky i nově vzniklý českosloven-
ský stát. Ustanoveními zákona č. 264 a nařízení
č. 265 z dubna 1920 byl pak nově upraven
zákon o potravní dani na čáře. Po uzákonění
vzniku tzv. Velké Prahy bylo vydáno „Nařízení
o přeložení čáry pražské potravní daně na čáře“
(č. 674/1920 Sb.), kde v Příloze č. 1 bylo
popsáno, kudy vedla čára v tehdejším katastru
Ďáblic: „…Překročujíc Rumburskou silnici vede
po východním jejím okraji až ku sloupu č. 25,
kde odbočuje po vnitřním okraji cesty č. kat.
480 v katastrální obci Ďáblice, vedoucí severně
kol Ďáblického háje (Ládví), postupuje po hrani-
cích pozemků č. kat. 367 a 371, sleduje vnitřní
hranici cesty č. kat. 473 až ku samotě Ovčínu,
odbočuje před touto po hranici pozemku č. kat.
332, vystupuje ku křížku na pozemku č. kat.
384, sestupuje ku vnitřnímu okraji cesty č. kat.
472, po němž vede až ku sloupu č. 26 na silnici
z Ďáblic do Libně, překročuje tuto silnici a vede
dále po hranici nového obecního hřbitova
Ďáblického,...“. Potravní čára tedy vedla od
dnešní silnice Ústecké po jižním okraji Dolních
Chaber ulicí U Větrolamu, podél severního
okraje Ďáblického háje na východ do Ďáblic, 
po (místy podél) Květnové až k před pár lety
zrekonstruovanému chodníčku k hvězdárně, po
něm ke křížku u hvězdárny, od křížku k vnitř-
nímu okraji ulice K Ovčínu a po něm k ulicím 
Ke Hvězdárně a Učitelské, přes ulici Ďáblickou
a kolem plotu Ďáblického hřbitova směrem na
Letňany. Silnice z Ďáblic do Libně bývala
významnou komunikací, po níž zemědělci, ovoc-
náři, zelináři a vinaři z Polabí, Mělnicka a Lito-
měřicka zásobovali svým produkty hlavní město
Prahu, proto zde bylo zřízeno stanoviště pro
výběr akcízu.
Poznámka: Jak popsal v r. 2011 ve svém článku
v Ďáblickém zpravodaji J. Havrda, prosadit
název ulice podle v obci všem známého pomí-
stního názvu „akcíz“ nebylo vůbec jednoduché.
Magistrátní místopisná komise nejdříve název
„Nad Akcízem“ odmítla a navrhla, aby nová
ďáblická ulice byla pojmenovaná po Stjepanu
Radičovi (1871–1928), chorvatském populari-
zátorovi českého jazyka. Jen díky velké snaze
vedení obce byl název nakonec schválen v obcí
požadované podobě.

Jana Rexová (s přispěním p. Pavla Hrdličky)
Celý článek i s odkazy najdete na 
http://dablice.cz/dablicky-ulicnik
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Kalendář akcí
16. ledna od 16.30 – Masopustní tradice, zvyky a obyčeje (před-
náška), od 17 hodin Masopustní kostýmy (rukodělná dílna) – KC Vlna

17. ledna od 18 hodin – Hluk v Ďáblicích a obchvat Prahy 
(veřejná beseda) – KC Vlna

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 – Senegal 
(cestovatelská přednáška) – KC Vlna

27. ledna od 13 hodin – předmasopustní dokrášlování či výroba
doplňků (dílna) – KC Vlna

27. ledna od 14 do 17 hodin – Masopust – sraz u radnice

2. února od 19.30 hodin – Ups and Downs (retro večer) – KC Vlna

6. února od 19 hodin – Na stupních vítězů (projekce filmu) – KC Vlna

8. února od 20 hodin – kapela McEllen – písně Jiřího Schelingera
(Music wave) – KC Vlna

20. února od 19 hodin – Martin Tumpach – Rusko 
(cestovatelská přednáška) – KC Vlna

22. února od 19 hodin – Stře.L.I – utkání středoškolské ligy v divadelní
improvizaci – KC Vlna

9. března od 19.30 hodin – Fotbalový ples – Centrum Ďáblice / 
sokolovna. Jak ten čas letí, letos budeme připravovat  již 9. ročník! 
K přípravě plesu přistoupíme s velkou pokorou tak, aby se nám podařilo
navázat na vydařené minulé ročníky, což nebude lehké, ale pokusíme se 
o to! Přijďte si užít neopakovatelnou atmosféru. Prodej lístků: kantýna na
hřišti, Balounova restaurace Na růžku, lékárna a Vlna. Těšíme se na Vás!

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. Pondělí 1. 1. zavřeno.
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:
8. 1. Petr Adámek: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty.
29. 1. Jiří Kalát, DiS: Stopy vedou do Íránu.
12. 2. Milan Halousek: Columbia STS–107: Cesta bez návratu!
(15. výročí tragické havárie amerického raketoplánu)
26. 2. RNDr. Jiří Jiránek, CSc.: Novým Zélandem od severu k jihu.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
15. a 22. 1.: Apollo 12, Apollo 14.
5. a 19. 2.: Apollo 12, Apollo 14.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
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.
Únor: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19–21, neděle 
14–16 hodin. Pondělí 5. a 19. 2. 20–21 a v neděli 18. 2. 11–12 za jas-
ného počasí! Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce).
Noční obloha: Měsíc – od 20. do 31. 1., nejlépe okolo 24. 1.; od 19. 
do 28. 2., nejlépe okolo 23. 2. (první čtvrt). Uran – za dobrých podmínek
v lednu a v první polovině února. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – 
po oba měsíce. Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů po oba
měsíce.

POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 10. 12. v 10.15 – O lovci Orionovi a býku Zlobíkovi 
(zimní pohádka).
Neděle 18. 2. v 10.15 – Odkud svítí sluníčko.
Za jasného počasí 11–12 hod. pozorování Slunce, příp. Venuše.

VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
40 Kč, filmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři
(od 65 let) 50 Kč.
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Které ordinace lékařů v Ďáblicích potřebujeme?
Vážení občané, v souvislosti se stavbou nového obecního domu a s rekonstrukcí starého obecního domu, vedení MČ zvažuje 
zřízení dalších lékařských ordinací v naší městské části. Obracíme se na vás se žádostí o spolupráci a prosíme vás 
o zodpovězení následující anketní otázky.

Které ordinace lékařů byste v Ďáblicích uvítali?

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

Své odpovědi očíslujte v pořadí podle důležitosti.

Odpověď, prosíme, vystřihněte a odevzdejte do 31. 1. na některém z těchto míst:
• podatelna úřadu MČ, Květnová 52 • obecní knihovna, Osinalická 901/30 • volební místnosti v průběhu prezidentských voleb.
Anketu lze vyplnit online na www.dablice.cz – Život v Ďáblicích – Ankety nebo odpovědi zašlete mailem na podatelna@dablice.cz.

Děkujeme, že nám pomáháte zlepšovat život v Ďáblicích! Rada MČ Praha-Ďáblice

praktický lékař (další ordinace) 

ORL (ušní, nosní, krční) 

gynekolog 

ortoped 

kožní 

fyzioterapeut 

psychiatr/psycholog 

jiný: ........................................................

Jak se mohu zaregistrovat?
Přes registrační formulář
na adrese prahadablice.mobilnirozhlas.cz

Vyplněním registračního ústřižku
leták potom stačí doručit na úřad MČ

Registrace do služby

Jméno: ........................... Příjmení: ..............................................

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

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

Tel. číslo:............................... E-mail: ..........................................

Vyberte typy informování:
Krizové zprávy Informační zprávy Kulturní informace

Vážení občané městské části Praha-Ďáblice
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, 
zavádíme v naší městské části novou službu – 
MOBILNÍ ROZHLAS.
Nově vás budeme informovat o dění v obci pomocí 
různých komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte vaše telefonní číslo a e-mail, 
zvolte adresu dle vašeho bydliště. Následně budete
ZDARMA dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy 
a e-maily o dění u nás - upozornění na výpadky 
vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky 
na kulturní události a mnoho dalšího.

Ing. Miloš Růžička, starosta
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