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O čem jednala rada městské části
31. jednání dne 4. 1. 2016
Návrh programu zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice. Před projednáváním pro-
gramu zastupitelstva informoval pan zástupce M. Lonek členy rady o svém
úmyslu rezignovat na funkci zástupce starosty počátkem příštího týdne
a požádal o vložení bodů vyplývajících z tohoto rozhodnutí na program
zastupitelstva. RMČ po projednání souhlasila s předloženým návrhem 
programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice, které se bude konat
dne 13. 1. 2016 od 18.00 hodin.

32. jednání dne 11. 1. 2016
• Rada MČ po projednání schválila směrnici č. 5 k účetním odpisům 
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
• Rada MČ po projednání pověřila starostu zopakovat žádost o změnu
Obecně závazné vyhlášky ke školským obvodům základních škol ve smyslu
původní žádosti ze dne 29. 4. 2014.
• Rada MČ po projednání doporučila Zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice 
prohlásit rozpracovanou investici z roku 2013 a 2014 na akci „Parkoviště,
příjezdová komunikace ZŠ“ v celkové výši 41.773 Kč za zmařenou.
Rada MČ po projednání jmenovala paní Martinu Mácovou členem kulturní
komise.
• Rada MČ po projednání vzala na vědomí rozhodnutí o 13. změně 
(prodloužení skládky o další 2 roky) integrovaného povolení pro zařízení
„Skládka odpadů S-OO3 Ďáblice“, které vydal Odbor ochrany prostředí
Magistrátu hlavního města Prahy a které nabylo právní moci dne 30. 12.
2015 (čj. 0027/2016_MCPD) a poté schválila text odvolání k předmětnému
rozhodnutí.
• Informace radních: p. tajemník informoval radu o zápisu z jednání Komise
životního prostředí, a ta ho vzala na vědomí • p. starosta informoval radní
o otevřeném dotačním programu hl. m. Prahy „Praha bezbariérová“
a doporučil vytvořit mapu přístupnosti a bezbariérovosti Ďáblic. Starosta
vyzval přítomné radní, aby zjistili, kde by bylo vhodné bezbariérově upravit
nebo opravit chodníky.

33. jednání dne 1. 2. 2016
• Rada MČ po projednání schválila Organizační řád Úřadu městské části
Praha-Ďáblice • smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku 
(povolení vystavět garážový vjezd přes chodník) mezi MČ Praha-Ďáblice
a paní M.B. • cenovou nabídku společnosti Ekola group, spol. s r.o. na
dodávku a montáž akustických opatření na chodbě ZŠ, a to ve výši
50.000 Kč bez DPH • odpisový plán MČ Praha-Ďáblice • dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo na akci „Zázemí Ďáblického parku – dostavba“ – posun
termínu na dostavbu z důvodu klimatických podmínek a požadovaných
víceprací • připojení městské části k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ – vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2016 • odpisový plán pro 
příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola;
• Rada MČ po projednání souhlasila s objednáním prací na zhotovení níz-
konákladové štěrkové spojnice ulic Osinalická – Hřenská • s cenovou
nabídkou společnosti České teplo, s.r.o. na pronájem mobilní plynové
kotelny pro ZŠ v období od 1. 8. 2016 do 31. 5. 2017 • s poskytnutím
finančního daru ve výši 10.000 Kč základní organizaci Českého svazu
ochránců přírody na podporu její činnosti.
• Rada MČ po projednání vzala na vědomí zamítnutí poskytnutí dotace na
výměnu kotlů z programu Čistá energie Praha 2015.
• Informace radních: p. starosta informoval radní o ukončení příjmu nabí-
dek na vyhledání vhodného provozovatele Zázemí parku; podklady byly
předány školské a kulturní komisi, která v průběhu února vyhodnotí podané
nabídky • p. tajemník informoval o schůzce s poskytovatelem zimní údržby
komunikací, na které byly vzneseny připomínky k prováděné kvalitě údržby
– byla dohodnuta sleva na reklamované výjezdy.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Rada MČ – Zápisy a usnesení RMČ

10. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ
Praha-Ďáblice dne 13. 1. 2016 
Kontrola zápisu z 9. veřejného zasedání ZMČ. Zápis byl bez připomí-
nek schválen.
Volný mikrofon. Pan Michek vystoupil ve věci vysokého nárůstu těžkých
nákladních aut, která přes památkovou zónu v Ďáblicích navážejí hlínu do
Dolních Chaber; upozornil na nepříliš dobře zorganizovanou zimní údržbu;
postěžoval si na ROPID kvůli stále se měnícím jízdním řádům.
Dostavba a přístavba ZŠ Praha-Ďáblice. ZMČ po schválených změ-
nách ve smlouvě následně schválilo odůvodnění veřejné zakázky s názvem
„Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha-Ďáblice“; pověřilo starostu MČ
a radu MČ zajištěním veškerých kroků potřebných k realizaci výběrového
řízení na tuto veřejnou zakázku a vyhradilo si právo rozhodnout o výběru
nejvhodnější nabídky.
Rozpočtové opatření č. 11. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na
vědomí radou městské části schválené rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu
MČ na rok 2015.
Odměny neuvolněným zastupitelům. Zastupitelstvo schválilo návrh
výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva.
Zveřejňování podkladů na webových stránkách MČ. ZMČ po schvá-
lených změnách v návrhu na zveřejňování dokumentů schválilo tento pod-
klad pro vytvoření metodiky pro zveřejňování dokumentů na webových
stránkách MČ Praha-Ďáblice.
Stanovení odměny zástupci starosty po skončení je funkčního
období. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo poskytnutí odměny
odstoupivšímu zástupci starosty Martinu Lonekovi ještě po dobu 1 měsíce
po skončení jeho funkčního období.
Volby zástupce starosty MČ Praha-Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po
projednání zvolilo aklamací zástupcem starosty pana Ing. Mgr. Martina
Tumpacha.
Zmařená investice akce. Zastupitelstvo MČ po projednání prohlásilo
rozpracovanou investici z roku 2013 a 2014 na akci „Parkoviště, příjezdová
komunikace ZŠ“ v celkové výši 41.773 Kč za zmařenou.
Informace starosty a zastupitelů
Pan starosta informoval přítomné o vzpomínkové akci dne 9. 1. 2016, kdy
si MČ připomněla 10. výročí od úmrtí prvního starosty MČ Praha-Ďáblice
Akad. arch. Jiřího Veselého • o ukončené stavbě cyklostezky ke hvězdárně,
dále se řeší možnost zálivu pro otočení osobního automobilu pro obsluhu
hvězdárny • o řešení akustických problémů v ZŠ. Byla vybrána společnost,
která s MČ na zlepšení akustiky pracuje, a v tuto chvíli je k dispozici návrh
řešení nápravných opatření nejhlučnějšího místa – nově vzniklá chodba
v patře stávající přístavby. V řešení je i problém akustiky v tělocvičně ZŠ
• o nemožnosti určit přesně další termín veřejného zasedání zastupitelstva
s ohledem na nutnost svolat zastupitelstvo po ukončení výběrového řízení
na dostavbu a stavební úpravy v ZŠ a navrhl předběžný termín příštího jed-
nání ZMČ na první polovinu měsíce dubna, pokud nevznikne potřeba se
sejít dříve • o záchovných řezech na neudržovaných sakurách, které byly
dopředu plánované.
Ing. Niebauer informoval o aktuálním stavu překopu komunikace v ul.
U Červeného mlýnku a žádal zástupce MČ, a to již podruhé, aby bylo
konáno ve věci uvedení komunikace do původního stavu v místě provede-
ného překopu.
Diskuze:
• v rámci diskuze občanů vystoupila paní Stroblová a upozornila, 
že v nekompletní radě MČ má převahu hnutí STAN. 
• Ing. Kužma vznesl dotaz k výběrovému řízení na nájemce 
„Zázemí Ďáblického parku“ a k provozu objektu.
Kompletní zápis najdete na www.dablice.cz – 
Zápisy ze zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 2015.

www.dablice.cz



Rezignace zástupce starosty 
MČ Praha-Ďáblice
Vážení sousedé, 
dne 12. 1. 2016 jsem rezignoval na funkci zástupce starosty, ze které auto-
maticky vyplývá také rezignace na funkci radního. Rok ve funkci pro mě byl
velmi dobrou zkušeností. Věřím, že se mi podařilo, za pomoci svých kolegů
ze sdružení VOLBA 2010, zdárně dokončit, a zároveň pomoci rozběhnout
některé nové projekty, které mohou posunout Ďáblice směrem vpřed.
Můj hlas v RMČ býval osamocen a realita rozložení hlasů a samotných 
hlasování Rady mě manipulovala do jiné role, než která zástupci starosty
přísluší. Většinové zastoupení radních za STAN umožňuje bez potřebné
argumentace prosadit jakýkoli jejich návrh, naopak o některých ostatních
bodech byla snaha vůbec nehlasovat nebo je provázely obstrukce.
V Ďáblicích je již z minulého volebního období zvykem, že zástupce starosty
je čistě úřední pozicí, bez reálného vlivu na směřování obce.
Je důležité si uvědomit, že dokud se nezmění stávající poměr sil v RMČ,
bude tato situace pokračovat i nadále, ve větší míře.
Již v řijnu 2015 jsem proto také kvůli nutnosti zachování své původní pro-
fese nabídl starostovi přechod na pozici neuvolněného místostarosty, tedy
běžnou praxi ve všech ostatních malých MČ Prahy, jejichž starosta byl sou-
časně zvolen do funkce v zastupitelstvu hl. m. Prahy. Ta spočívá v tom, že
vyšší počet zástupců starosty pracuje za nižší odměnu, přičemž je jim umož-
něno vykonávat svou původní profesi. Zájemce o 2. neuvolněného místo-
starostu se v koalici nenašel, zájemce o „plný úvazek“ však ano. Přeji
novému zástupci starosty Martinu Tumpachovi mnoho úspěchů ve funkci.
Děkuji za příležitost být „ve víru událostí“ a přeji vám všem zdravý
a úspěšný rok 2016.

Martin Lonek, zastupitel MČ Praha-Ďáblice

S řadou tvrzení a výroků ve výše uvedeném článku nesouhlasíme. Prosí-
me vážené čtenáře, nechť si sami udělají názor o jednáních a hlasováních 
rady z podrobných zápisů, které jsou k dispozici na www.dablice.cz 
v oddíle Samospráva – Rada MČ – Zápisy a usnesení RMČ. Markéta 
Stránská, Tomáš Dvořák, Miloš Růžička, Martin Tumpach – radní MČ 

Vážení sousedé, 
v lednovém čísle Ďáblického zpravodaje bylo v podčlánku „Nejdůležitější
body z jednání se zástupci ROPIDu dne 9. 12. 2015“ v rámci rubriky 
„Z pera místostarosty“ nesprávně uvedeno, že jsme na jednání navrhli
odklonit linku č. 348 mimo Ďáblice. Správně mělo být uvedeno „linku
č. 349“, tedy tu, která zde v Ďáblicích nestaví. Děkuji panu Martinovi Maš-
kovi, že na tuto skutečnost upozornil a jako autor článku se za tuto chybu
omlouvám. Děkuji za pochopení.

Martin Lonek, zastupitel MČ Praha-Ďáblice

Rozhovor s novým zástupcem 
starosty MČ Praha-Ďáblice
Redakce Ďáblického zpravodaje se rozhodla, že na stránkách ĎZ bude své
čtenáře seznamovat s osobnostmi, které podnikají v Ďáblicích nebo blízkém
okolí, a které neodmítly možnost podělit se o své názory na stránkách zpra-
vodaje. Tentokrát vám nepřinášíme rozhovor s podnikatelem, ale s novým
zástupcem starosty Ďáblic, panem Mgr. Ing. Martinem Tumpachem.

Pane Tumpachu, v zastupitelstvu naší městské části reprezentu-
jete stranu ČSSD. Můžete čtenářům Ďáblického zpravodaje něco
prozradit o své osobě (co Vás vedlo k tomu, že jste se zapojil do
politiky, potažmo do komunální politiky v naší městské části...)?
Politika mě vždycky zajímala, ale mnoho jsem o ní nevěděl. Na svých čet-
ných cestách do zahraničí jsem se setkával s různými druhy samospráv
a vždy jsem se snažil od místních obyvatel dozvědět maximum informací
o fungování jejich regionální správy. Ještě za studií na gymnáziu v Libni
jsem čistě ze zvědavosti, na doporučení přátel, vstoupil do ČSSD v Praze-
Vysočanech. Jelikož se převážně jednalo o lokalitu, ke které jsem neměl
vztah, má účast byla spíše pasivní. Minimálně do té doby, kdy mě oslovil
p. Janek, který založil místní organizaci ČSSD v místě mého bydliště –
v Ďáblicích. Nabídku jsem bral jako příležitost začít aktivně ovlivňovat věci,
které se přímo týkají místa, kde žiji. Obrazně řečeno se v současné chvíli

nacházím přímo v kuchyni, kde se pro Ďáblice vaří, studuji recepty a dle
svých možností přidávám společně s dalšími kuchaři ingredience tak, aby
výsledný pokrm chutnal co největšímu počtu místních strávníků. 

Jste vystudovaný krajinný inženýr a andragog. Můžete nám tyto
specializace přiblížit? Jak může takto vzdělaný člověk uplatnit
své znalosti při výkonu funkce místostarosty? Bylo pro Vás těžké
rozhodování opustit svou dosavadní profesní kariéru a věnovat
se na plný úvazek samosprávě obce?
Během studia krajinného inženýrství jsem se ve vztahu k Ďáblicím začal nej-
prve zajímat o životní prostředí a koncepci vzájemného rozložení zástavby,
pozemních komunikací a přírodních prvků. Pojem krajinné inženýrství může
být zavádějící. Dle své specializace jsem závěrečné státní zkoušky skládal
z předmětů Malé vodní nádrže, Pozemkové úpravy, Územní plánování
a Hospodaření s odpady
a rekultivace. Další moti-
vace pro působení v komu-
nální politice přišla právě
společně se studiem
Andragogiky. (Pozn.
redakce: Andragogika –
dříve též lidovýchova – je
aplikovaná věda o výchově
a vzdělávání dospělých lidí.)
Při studiu jsem se zaměřil
na téma podpory veřejného
života v okrajových lokali-
tách města a Ďáblice se mi
staly velkou inspirací. Záro-
veň bych rád v Ďáblicích
uplatnil pracovní zkušenosti
z projektů posuzování mož-
ností rekonstrukce poškoze-
ných domů v indickém městě Leh (viz foto), komunitní a ekonomický rozvoj
kostarického venkova a územní rozvoj afghánské provincie (na posledním
ze jmenovaných jsem se bohužel podílel pouze dálkově „od počítače“).
Do mého zvolení do funkce místostarosty jsem pracoval ve firmě, která
měla na starosti správu pozemků hl. m. Prahy. Rozhodování opustit dosa-
vadní zaměstnání bylo velmi těžké. Práce mě pro svoji rozmanitost a čas
nezřídka trávený na čerstvém vzduchu bavila. Přijetí funkce místostarosty
pro mě bylo především osobní a profesní výzvou. Proto jsem se rozhodl pro
změnu. Naštěstí měl můj zaměstnavatel pochopení pro moje rozhodnutí,
a byť to pro něj bylo organizačně složité, do funkce mě uvolnil. 

S jakými ambicemi jste přijal post místostarosty Ďáblic? Máte
s panem starostou vymezené kompetence? Bude se výkon Vaší
funkce v něčem lišit od činnosti Vašeho předchůdce? V jakých
záležitostech a případně jak (telefon, e-mail, web...) se na Vás
mohou občané Ďáblic obracet?
Rád bych se věnoval mně blízké problematice, zejména v oblastech život-
ního prostředí, dopravy a bezpečnosti. Po mém předchůdci jsem zdědil
i agendu výstavby. Chtěl bych svým dílem přispět k tomu, abychom se
v Ďáblicích měli dobře a vytvořili si tu příjemné a bezpečné místo pro život.
Vzhledem k velikosti Ďáblic, a s ní související velikostí rady a úřadu,
nemáme kompetence pevně vymezeny, ale snažíme se vzájemně spolupra-
covat dle svých zkušeností a znalostí. Sám sebe mám za technika, proto
nejsem příznivec dlouhých debat a preferuji práci s holými fakty. 
Za ztrátu času považuji informačně chudá sdělení. V Ďáblicích máme štěstí
na občansky angažované odborníky z mnoha oborů, jejichž přínos oceňuji
a podporuji a rád bych s nimi navázal či udržoval spolupráci. V co největší
míře se snažím být ďáblickým občanům i zaměstnancům úřadu k dispozici.
Kdokoli se na mě může obrátit skrz kontakty uvedené na nových webových
stránkách městské části www.dablice.cz, nebo přijít v úředních hodinách
k nám na radnici. Pro nejefektivnější kontakt preferuji e-mail, ale i dveře na
radnici budu mít pro všechny otevřené. 
Závěrem bych chtěl poděkovat redakci Ďáblického zpravodaje za rozhovor
a popřát všem čtenářům šťastně strávené jarní měsíce (nejen) v Ďáblicích.

Ptal se Pavel Niebauer
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Ze zápisníku starosty
Pro únorové číslo našeho Zpravodaje jsem se rozhodl,
že se s vámi v tyto dny raději podělím o dva nové
zážitky – výměnou za průběžně předkládané faktické
informace z naší práce a investičních projektů. 
Na to bude času ještě dost.
Doznívají ve mně ještě vzpomínky na sobotní 
1. ďáblický Masopust, kdy jsme se díky krásným maskám a programu
pohybovali v čase, v prostoru, v románech, v říši fantazie i v oblíbených
pohádkách. A tak i své zážitky uvedu romantickými nadpisy:

Čert nikdy nespí!
... jenže to, co chci sdělit dále, už vůbec není pohádka, ale realita dnešní
doby. Minulý týden jsem se účastnil jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro
udělování grantů v oblasti zdravotnictví a protidrogové prevence, které
jsem členem jako zastupitel Prahy a předseda Výboru pro zdravotnictví
a bydlení ZHMP. Komise rozhodovala o přidělení grantů v oblasti zdraví
a protidrogové prevence. V rámci diskuse jsem se také ptal na trend ve
vývoji nejzávažnějších zdravotních i ekonomických problémů spojených
s užíváním drog. A mimo jiné zazněly i tyto informace: 
Na základě rozsáhlých statistik a praxe evropských zemí (zejména Britové
mají rozsáhlý a kvalitní preventivní systém) bylo opět potvrzeno již dlouho
známé, ale stále nedoceněné poznání, že prevence je nejlevnější boj
s problémy. Žijeme ve společnosti, která věří číslům, a ta aktuálně říkají,
že 1 dolar vložený do prevence ušetří v systému 4 dolary! 
Z prezentace odborníků také vyplynulo, že posuzování negativních jevů
spojených s užíváním drog doznalo v posledních letech posun, a tak se již
postupně stalo samozřejmostí, že i alkohol je hodnocen a sledován jako
droga. A nejen to, je to droga, která v Praze zabíjí nejvíce. Jestliže na
předávkování zemřelo v Praze v r. 2015 cca 15 lidí, pak alkohol zabil cca
450 lidí. To je pro mne ještě větší rozdíl, než jsem odhadoval. 
Pokud uznáte za vhodné, závěr si udělejte sami. V žádném případě těmi
čísly ale nechci zlehčit zákeřnost a destruktivní sílu drog – jsem jejich
odpůrcem. Jen jsem si při jednání připomněl, jak dokáže být nebezpečný
i alkohol, a že je správné, pokud jsou jeho negativní účinky také takto
sledovány a porovnávány.

Odkaz potulného mnicha
Naší první masopustní slavnosti jsem se zúčastnil pouze na jejím začátku,
když jsem podle tradice vpustil průvod do obce. Hned druhý den po
Masopustu mi ale díky tomu přátelé donesli přepis „poselství“ jakéhosi
potulného mnicha, které prý sám přednesl (na žádost organizátorů)
v závěru slavnosti, a které mne svým obsahem velice zaujalo. Je sice plné
obrazných přirovnání a staročeského těžkopádného slovosledu, přesto je
mi něčím velmi blízké, a dokonce mi trochu připomíná i některé zápisky
Akad. arch. Jiřího Veselého, našeho prvního starosty, jehož výročí úmrtí
jsme si připomněli v minulém čísle Zpravodaje. Rozhodl jsem se požádat
redakci, aby ten zápis otiskla. Říkal prý přibližně toto:

„...A vězte, že až dnes své spíže vyprázdníte, sudy dopijete a z upocených
těl svou dnešní poživačnost i úzkost smyjete, čeká vás od Popeleční středy
nejkrásnější období roku, kdy požívání tělesných ostatků opustíte, ďábel-
skou medovinu z oken vylejete. Tu vaše oči se rozzáří, srdce rozezvoní
a vaše Mysl i všeobjímající Duch Svatý jedno budou.

Pak prozříte a toto místo (pozn. redakce: prostor náměstí) svou slávou
dotýkati se hvězd spatříte! Lid šťastný, se sousedy i sebou samými smířen
bude, tu z trosek Holcových nové Hnízdo povstane, z prachu vašeho
Hradu pohyblivých obrázků nový dům pomoci se zvedne, a Pekelná jáma
v zemi? – to čertovské znaménko tohoto kraje?, to spravedlivým hněvem
Božím sežehnuto jest, nového a moudrého pozemského pána dostane.

Ten, kdo v příštích dnech půst těla a otevřenou mysl udrží, toho Duch 
čistým viděním obdaruje a slávu i užitek tohoto místa tak ještě dlouho
užívati si bude. POKOJ S VÁMI LIDE ĎÁBLICKÝ!
To jsem zvědav, jestli se naplní alespoň část jeho proroctví...

Miloš Růžička, starosta

Ďáblický masopust se vydařil!!!
6. února 2016 dal starosta Ďáblic u budovy úřadu souhlas k zahájení
slavnosti 1. ďáblického Masopustu a vpustil masopustní rej masek do
našich ulic. Ale jakmile se průvod dal do pohybu, sám zmizel a už se toho
dne mezi námi neobjevil. Celé to odpoledne
samozřejmě proběhlo nad očekávání dobře i bez
něj a bylo plné krásných setkání, hudby, atrakcí
a pochoutek. K tomu nám svítilo sluníčko, masek
i ostatních návštěvníků přišlo dostatek.
Masopustní veselí rozproudil již u radnice orche-
str Ďáblík a průvod se pod vedením Laufra vydal
do ulic. Nejdříve v hospodě vydražil kobylu, pak
se zastavil na Koníčkově náměstí, kde opět
zahrál Ďáblík, kejklíři předvedli své akrobatické
umění a leckdo ochutnal posvícenské koláče.
Při další pochůzce ulicemi nabízel kominík bez-
platné revize komínu a medvědář tanec se
svým medvědem, což se doporučuje hlavně mladým děvám, neb medvěd
je v masopustním průvodu symbolem plodnosti. Pak ještě jednou zahrál
Ďáblík a průvod konečně došel na náměstí před Battistovou cihelnou. Zde
už čekala kapela Švejk Band, poníci, výtvarná dílna, biatlon, čištění
komínu z žebříku a kejklířský workshop. Koláče i zabijačkové dobroty
chutnaly a kapela příjemně hrála.

Při zakončení slavnosti
podle tradice měl sta-
rosta opět splnit svou
úlohu a „pohřbít“
basu. Zastoupil ho
nečekaný host –
potulný mnich, který
sedm dní před slav-
ností doputoval až
k nám do Ďáblic
a který nám nejen

pomohl basu pohřbít, ale také nám
předal poselství. To poselství prý přijal z nebes během čekání na slavnost
při svém rozjímání a hlubokých meditacích v ládevských jeskyních.
Poslední den svého pobytu u nás se přidal k našemu masopustnímu
veselí a průvodu někde v ďáblických ulicích. 
Jak nepozorovaně se mezi námi objevil, tak i po přednesení své vize zmi-
zel neznámo kam...
Děkujeme všem návštěvníkům za to, že přišli a že se s námi dobře bavili.
Doufáme, že se nám tímto podařilo obnovit v Ďáblicích pradávnou tradici.

Simona Dvořáková
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Chvála Masopustu
V tomto ročním období trávíme obvykle svůj volný čas doma za pecí.
Sobotní odpoledne 6. února však bylo úplně jiné. Jako by i sama příroda
věděla, že máme1. ďáblický masopust (alespoň v tomto tisíciletí)
a poslala nám krásné slunečné počasí. Ve dvě hodiny po poledni prošli
slavnostně vyzdobenou branou na zahradu úřadu naší MČ malí i velcí
Ďábličáci, v maskách i bez, aby shlédli zahájení masopustního průvodu.
A bylo na co koukat! Laufer – vůdce masek, nejprve všechny přivítal
a pak jsme společně vyvolali starostu, kterého požádal o povolení prů-
chodu obcí. A nebylo to lecjaké povolení, ale posvěcené až z nejvyšších
pater Pražského hradu. Abychom se trochu rozehřáli, zahráli nám k posle-
chu i tanci ďábličtí muzikanti pod taktovkou pana Sevruka. Čekalo nás
dlouhé odpoledne, a tak někteří využili možnost posilnit se před cestou
na další stanoviště koláčem, koblihou, nebo kusem šunky. Pak se průvod
vydal ulicemi na Koníčkovo náměstí a snad nebudu přehánět, když řeknu,
že tolik lidí na něm snad ještě nikdy v historii nebylo.
Na náměstí před Battistovou cihelnou nás bavila kapela Švejk band krás-
nými staročeskými písněmi až do závěru masopustní veselice. Zatímco
dospělí si pochutnávali na koláčích, jitrnicích a svařáku, děti trpělivě
čekaly ve frontě na projížďku na ponících. Každý si přišel na své, ale za
nejcennější považuji, že jsme se „sešli pospolu“, a tak bychom se za rok
mohli „sejít poznovu“. Díky všem, kteří nás vytáhli z domovů a připravili
báječné odpoledne. A ještě chvála našim „ďáblickým konšelům“ a staros-
tovi, kterým to v maskách moc slušelo.

Vaše bába Jana Ouředníčková
Foto Pavel Veselý 
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Úklid v okolí hvězdárny
Loňská akce měla málo účastníků, neboť se
konala ve všední den a mnoho občanů nás pak
oslovovalo, že by rádi přišli, ale byli v zamě-
stnání. Nestihl se úklid celého území, a tak
letos do toho jdeme znovu, a to v sobotu 
19. března 2016 od 13 hodin, abychom
vyhověli všem nadšencům. Pokud by byl ještě
sníh nebo velké mokro, posouvá se akce na 
2. duben. O případné změně byste byli doda-
tečně informováni. Sraz bude opět u radnice,
kdo přijde později, najde nás na kopci. Rukavice
a hrábě pokud možno s sebou, pytle zajistíme.
Počítáme opět s ohněm a opékáním buřtů. Od
hvězdárny se nám otevřely další pěkné výhledy.
Udělejme tedy něco pro to, aby náš ďáblický
kopec a jeho okolí byly co nejpřívětivějším 
místem pro sport i odpočinek.

Komise životního prostředí a dopravy

Setkání ďáblických
pamětníků
Při prohlídce usedlosti Rytířského řádu Křižov-
níků s červenou hvězdou (setkání občanů
„Zažít Ďáblice jinak“) jsem starousedlíkům při-
slíbila, že pozveme občany na setkání, kde se
bude vzpomínat. Čas nadešel. Setkání pamět-
níků proběhne 21. března 2016, týden před
Velikonocemi, v naší knihovně. Sděluji to
s předstihem, aby se zimní čas využil k přípravě
doma v rodinách. Vážení senioři, vzpomínejte,
otvírejte alba s fotografiemi. Společně si minulé
doby připomeneme i s pomocí ďáblických kro-
nik a možná, že i nějaké informace uvedeme na
pravou míru. Kronikáři socialistické republiky
byli určitě poslušní tehdejšímu režimu. V bře-
znovém čísle zpravodaje upřesníme čas našeho
setkání. Jsou zváni nejen všichni rodáci-senioři,
ale též všichni, které dějiny Ďáblic zajímají.

Milada Stroblová – Spolek pro Ďáblice

Nábor hasičů
Je ti více než 18 let? Chceš se dostat mezi
partu lidí ochotných pomáhat ostatním obyva-
telům v nouzi? Přijď mezi nás a staň se členem
Jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha-
Ďáblice. Naučíš se základům hasičiny při pravi-
delných školeních pořádaných jak na zbrojnici,
tak i u profesionálních hasičů HZS hl. m. Praha.
Nehledáme jen mladé kluky, ale rádi mezi
sebou přivítáme i starší členy, dívky či ženy,
které by tento koníček zajímal.
Pro jakékoli otázky nás neváhejte 
kontaktovat: info@hasicidablice.cz, 
tel: 725 016 508

Co nevíte o Ďáblicích...
Od roku 1997 působí na rohu ulic Kokořínské a Květnové nejmenší a nejskromnější pražské
Centrum ekologické výchovy. Historický přehled jsem uvedl již ve Zpravodaji 12/2006, 
tentokrát se budu věnovat hlavně aktualitám.

Schůzky oddílu
Menší část objektu tvoří samostatná místnost biostaničky terárií, náš „ostrůvek pozitivní biofilní
deviace“ – menší díl Ekocentra „Poznáním k ochraně“. S obyvateli jeho biostaničky se mohli
občané Ďáblic zblízka seznámit při příležitosti loňské akce „Zažít Ďáblice jinak“ vlastně poprvé.
Tato biostanička je tedy zatím k dispozici jen našemu oddílu MOP, tedy mladých ochránců pří-
rody. V současnosti je to 15 ďáblických dětí většinou ze zdejší základní školy U Parkánu. Chys-
táme se však opět pro veřejnost vyhlásit od dubna vždy na první páteční odpoledne v měsíci
Den otevřených dveří (přes zimu většina terarijních živočichů hibernuje a není tedy tou dobou
v biostanici co ukázat).
Větší část objektu představuje klubovna, s níž sousedí ještě dvě menší místnosti. Klubovna se
využívá k přednáškové činnosti s promítáním tematických videodokumentů, jako foto- a video -
ateliér, je tu i dalekohled a mikroskop – i pro
různé hry, rozvíjející pohybové i intelektuální
schopnosti dětí. Za pěkného počasí se program
schůzek odehrává více na přilehlé zahradě s jezír-
kem, nebo v okolním přírodním prostředí (jezírka
za hvězdárnou, les na vrchu Ládví).

Schůzky oddílu se konají každý čtvrtek
Jednou až dvakrát měsíčně se uskutečňují jedno-
i vícedenní víkendové akce do území s význam-
nými přírodními hodnotami, kde je možno před-
stavit dětem aktuální hodnoty a rozmanitost
přírody. I geologickou minulost střídání období
rozvoje života s katastrofickým vymíráním, které
hrozí i v současnosti působením lidské činnosti.
Podle možnosti se oddíl účastní i konkrétní pra-
covní činnosti pro ochranu ohrožené přírody 
(v loňském roce záchranný transfer pulců z vysy-
chající kaluže, letos údržba podpůrných terénních
útvarů pro kriticky ohrožený druh v Poohří).

Víkendové výpravy
Z loňských výprav první byla lednová vulkanologická expedička za sopečnou činností v Praze na
obnažené výlevy v Motole a Hemrovy skály – a ještě týž měsíc návštěva výstavy Mořský svět na
pražském Výstavišti. Únorová exkurze od Hostivic k Vltavě nabízela ukázky vzniku hornin z moř-
ských sedimentů a jejich erozní modelace. V březnu se konala návštěva výstavy predátorů ve
Středočeském muzeu v Roztokách se znázorněním vývoje evolučních vztahů v potravním řetězci.
Dubnová výprava „s geologickým kladívkem za zkamenělinami“ do Prokopského údolí umožnila
i názorný výklad o stratigrafii a datování vývoje životních forem. Navíc se v tomto měsíci náš

Beseda s tvůrci
Vážní spoluobčané a sousedé, srdečně Vás zveme k účasti na besedě 
o podobě prostoru parku na náměstí, která se uskuteční dne 
2. března 2016 (středa) v 18:30 hodin v sále Obecního domu.
Na besedě bude představen návrh budoucí podoby, 
který bychom chtěli doplnit 
o podněty občanů.

Těšíme se na setkání.
S úctou Miloš Růžička, starosta
Martin Tumpach, zástupce starosty
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Masopust a půst
Koncem ledna vídáme v obcích pozvánky na
Masopust a je dobře, že se udržují staré lidové
zvyky. Masky, hudba, dobré jídlo ze zabíjačky,
děti i dospělí
užijí legraci,
podobně se
bavili naši
předci.
Masopust však
není samoú-
čelné veselí.
Naši předci se
veselili a hodo-
vali proto, že
věděli, že úterní
půlnocí Maso-
pust skončí
a nastane
období 40 dnů, kdy se dodržoval půst těla –
postní doba. Člověk se měl odvrátit od svět-
ských radostí a měl se vnořit do svého nitra, aby
si uvědomil, zda žije svůj život v souladu s tím,
co je napsáno v Bibli. Mohl se vzdát něčeho
materiálního a věnovat to nemajetným
a potřebným. Je to doba modlitby a pokání.

Postní plátno – půst zraku
Od prvního tisíciletí po dobu středověku se
ustálil zvyk zakrývat v kostele oltářní prostor
plátnem. Půst těla měl pro věřící doplňovat
i půst zraku. Postní plátna byla původně bílá či
fialová, ze středověku známe postní plátna
s krásnou výmalbou. Plátno bývalo rozděleno
do pravidelných polí a v každém byl námět bib-
lického příběhu. Zobrazení měla sloužit k medi-
taci a ke zdůraznění křesťanské věrouky.
V některých kostelech i dnes navazují na 
tuto postní tradici.
Velmi vzácná postní plátna se dochovala
v Žitavě, kde je možno si je prohlédnout. Velké
postní plátno (r. 1473, 8,20 x 6, 80 m) je vysta-
veno v kostele sv. Kříže a Malé postní plátno 
(r. 1572) v objektu muzea ve františkánském
klášteře. Jsou významnou křesťanskou i umělec-
kou památkou, protože se jich zachovalo 
celkově pouze osmnáct.

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.

Poděkování za pomoc
V lednovém čísle Zpravodaje byla zpráva
o předvánočním setkání lidí bez domova ve
sboru Církve československé husitské. K dob-
rému a vstřícnému průběhu setkání velkou
měrou napomohli manželé Lukácsovi z Ďáblické
ulice. Připravili chutný guláš a podíleli se i orga-
nizačně. Patří jim naše poděkování.

Renata Wesleyová, farářka

oddíl účastnil regionálního kola ekologické soutěže znalostí fauny a flóry Zlatý list, spojeného
s návštěvou skleníku Fata morgana pražské Botanické zahrady s volnými živými motýly.
Výprava k meandrům Botiče z Průhonic do Hostivaře během května nabídla možnost porovnání
druhového bohatství rostlin na plochách udržovaných a neudržovaných, sledování sukcese do
kulturní krajiny.
Nejrozsáhlejší byla třídenní výprava do Stráže nad Ohří s návštěvou vrcholové krušnohorské
lokality Meluzina, kde dochází k revitalizaci lesa kdysi zcela vyhubeného imisemi z místních 
hnědouhelných elektráren. Hlavní část programu představovalo seznámení s metodikou aktivní
ochrany prostředí pro kriticky ohrožený druh Zamenis longissimus (Asklepiův a Aeskulapův had)
a praktický pracovní příspěvek pro udržení jedinečného výskytu tohoto dodnes symbolu medi-
cíny a farmacie od dob starého Řecka a Říma.

V následujícím období letních prázdnin se neko-
naly pravidelné schůzky, ani víkendové výpravy,
vzhledem k nedostupnosti členů oddílu, kteří měli
vlastní prázdninové programy mimo domov.
Další větší akce se tedy konaly až zase v září – 
do rezervace Vůznice (kde jsme uskutečnili sběr
a odnos odpadků) a hradní zříceniny Jenčov –
a v témže měsíci také naše již zmíněná účast na
akci Zažít Ďáblice jinak.
V říjnu se uskutečnily dvě velmi zajímavé akce –
romantická geologická exkurze do pískovcových
skalních věží Českého ráje a návštěva chovného
zařízení krokodýlů v Protivíně (ukázky ochrany
ohrožených druhů náhradou odchytu z přírody
odchovem v zajetí a modelování původního pro-
středí v umělých podmínkách).
Také v listopadu jsme stihli akce dvě: do Stráže
pod Ralskem, mimo jiné s ukázkami následků
těžby uranové rudy a nynější sanace důsledků pro
okolní vodní zdroje – a pak další víceúčelová
výprava do údolí Šáreckého potoka s tematikou

geomorfologie a hydrologie s pracovním příspěvkem čištění studánek. Poslední, prosincová, akce
se konala v budově Národního muzea, kde byla instalována výstava Archa Noemova, prezentu-
jící světová přírodní společenstva a ohrožení biodiverzity biosféry činností člověka.
Zajímavost víkendových akcí nám umožnila příroda svým dochovaným bohatstvím a rozmani-
tostí, zatímco kvalita programu týdenních pravidelných schůzek, konaných zejména za nepřízni-
vého počasí jen uvnitř klubovny, byla do jisté míry závislá také na technickém vybavení. Např.
pro kvalitní prezentaci foto- a videoprogramů mládeži i návštěvníkům připravovaných Dnů 
otevřených dveří nám chybí počítač s dataprojektorem. A tak využívám tuto příležitost
k dotazu ke čtenářům Zpravodaje, zdali nemají v dohledu nějaký vyřazený, leč
funkční počítač, nebo zmíněné projekční zařízení, které by mohli našemu Ekocentru
přenechat.

S použitím údajů vedoucího oddílu MOP Jana Hlouška sepsal 
Jiří Haleš, předseda ZO ČSOP, zřizovatelky Ekocentra

Valerie Beňačková,
Masopust, podmalba 

Zveme rodiče dětí narozených v roce 2015 a 2016 na 
SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ 
NOVÝCH OBČÁNKŮ ĎÁBLIC
25. května v 15:30 hodin v Obecním domě.
Přihlásit se můžete do 25. dubna e-mailem na adrese 
socialni.komise@dablice.cz nebo osobně v podatelně 
úřadu naší městské části. 

Do přihlášky, prosíme, uveďte jméno 
dítěte, datum narození, adresu trvalého 
bydliště dítěte a kontakt na rodiče. 
Podmínkou účasti na této slavnosti je 
trvalé bydliště dítěte na území Ďáblic. 
Těšíme se na setkání s Vámi! 
Členky sociální komise 
MČ Praha Ďáblice
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Leden u Ptáčků
Na malé Ptáčky čekalo po Vánocích ve třídě
překvapení. Ježíšek jim nadělil nové hračky. To
bylo radosti při rozbalování! Připomínkou
Vánoc byla také prohlídka betlému v ďáblické
kapli, na kterou jsme se s dětmi vypravili den
před svátkem Tří králů. S dětmi jsme si pak pře-
četli příběh o putování mudrců za hvězdou
a o darech, které nesli do Betléma. Děti Tři krále
nakreslily. A protože se konečně přihlásila zima
a zasněžený ďáblický kopec lákal k zimním
radovánkám, vzali si malí Ptáčkové boby
a lopaty na ježdění a vydali se směrem ke hvěz-
dárně. Po počátečních kotrmelcích a jízdách
končících v roští se dětem začalo dařit a sjížděly
kopec odshora až dolů. Pokud nám paní Zima
ještě něco nasněží, určitě Ptáčkové zase vyrazí
bobovat. Předškoláčky čeká kromě dovádění ve
sněhu a aktivit ve školce i důležitá věc – zápis
do školy. Proto se děti v rámci příprav podívají
do školy na ukázkovou hodinu v první třídě, aby
věděly, jak to ve škole vypadá a co je příští
školní rok čeká. Zatím si dále mohou Ptáčkové
užívat bezstarostné předškolní období a užívat
si ve školce společné hry s kamarády.

Za třídu Ptáčci Alžběta Mošničková 
a Iveta Fraňková

První týden 
v novém roce u Slůňat
Krásný zážitek měly děti ze třídy Slůňat
a Ptáčků v úterý 5. ledna 2016, kdy jsme se
vypravili do zámecké kaple Nejsvětější Trojice
a sv. Václava v Ďáblicích. Nový rok jsme přivítali
prohlídkou kaple s jesličkami. Některé děti zde
byly poprvé a my dospělí jsme mohli pozorovat
úžas v jejich tvářích. Zvláště při poslechu zvon-
kohry „hracího obrazu“. Působivým zážitkem
byl pro všechny poslech a společný zpěv vánoč-
ních koled za doprovodu varhan. 6. leden jsme
zahájili zpěvem Tříkrálové koledy a výrobou
papírové koruny pro Kašpara, Melichara a Bal-
tazara. První týden v novém roce završil „hrač-
kový den“, kdy děti svým kamarádům přinesly
ukázat nebo i půjčit hračku „od Ježíška“.

Krásný a pohodový rok 2016 přejí všem děti
i učitelky z mateřské školy. 

Za třídu Slůňata Dana Vrkočová 
a Ilona Šindlerová

Druháčci v útulku Zámky
V rámci družinového projektu Máme rádi zví-
řata se druháčci se školní družinou vypravili na
návštěvu do psího útulku v Praze 8 – Troji. Pej-
skům jsme přinesli spoustu dobrot, které jsme

jim nechali pod stromečkem, a pak už následo-
vala prohlídka několika velkých hal. Z kotců se
na nás dívaly smutné oči malých, větších i vel-
kých opuštěných pejsků. Někteří očima prosili,
abychom si je vzali domů, jiní, asi po špatných
zkušenostech, zuřivě štěkali. Po prohlídce nám
pracovnice útulku odpovídala na naše zvídavé
otázky. Dozvěděli jsme se, jak to chodí, když se
pejsek ztratí. Kolik za den jich do útulku přiveze
odchytová služba. A také jak je důležité si pře-
dem dobře rozmyslet, než si nějakého čtyřno-
hého kamaráda přivedeme domů. Rozloučili
jsme se se všemi mazlíčky a na závěr jsme se
vyfotografovali před útulkem. Ještě než nám
přijel autobus, stihli jsme se podívat k přívozu,
kde jsme si dali i malou svačinku. Cestou domů
si děti navzájem vyprávěly, jaké zvířátko doma
mají, či jaké by si přály, třeba právě z útulku
v Troji.

Vychovatelky druhých tříd

Turnaj ve stolním tenise
Z důvodu přestavby školy je možné v letošním
školním roce využívat školní sál jen z jedné
poloviny. O to víc je každodenně plně využitý.
Sál se na čas proměnil v malou sportovní hernu,
kam chodí mezi obědem děti ze školní družiny,
školního klubu, později odpoledne taneční
i sportovní kroužky. Do tohoto nevelkého pro-
storu se vejde stolní fotbálek, několik stolů na
stolní tenis, stolky, kde si mohou děti kreslit
a hrát stolní hry. Nejvíc jsou ovšem obsazeny
stoly na ping pong, a tak si mnozí do školní

aktovky kromě učení a svačiny ukládají i vlastní
míček a pálku. V prosinci hráči nadšeně uvítali
turnaj ve stolním tenise. Zorganizovala ho
vedoucí školního klubu spolu s vychovatelem 
4. tříd. Soutěžilo se v kategoriích 1. a 2. třída
a 3. až 5. třída. Hrálo se opravdu naplno, každý
ze soutěžících si přál být vítězem. Po dvou hodi-
nách již všichni věděli, kdo je hráčem nejlepším.
Vítězové z každé kategorie si odnášeli medaili
na památku a všichni zúčastnění ještě malou
sladkou odměnu a slib, že si turnaj znovu 
zopakují na jaře.

Za příznivce stolního tenisu Barbora Zezulová

Den hraček v Beruškách
Ve středu 13. ledna 2016 jsme si ve třídě Beru-
šek udělali hračkový den. Děti si mohly přinést
jednu věc, kterou dostaly k Vánocům nebo kte-
rou mají rády. Všechny měly velkou radost, když
se mohly pochlubit ostatním dětem se svou
novou knížkou, panenkou nebo autíčkem.
Potom, co jsme si o hračkách povídali, si s nimi
děti pohrály. Ve třídě víme, že jsme všichni

kamarádi, proto si vše na požádání půjčujeme.
Děti byly na hračky kamarádů opatrné a celý
hračkový den se nám vydařil.

Za třídu Berušek Markéta Rendlová

Zimní olympijské hry 
u Broučků
V lednu se u Broučků konaly zimní olympijské
hry. Přípravy probíhaly několik dní dopředu.
V den olympiády jsme přišli do MŠ sportovně
naladěni. Pěkně jsme se rozcvičili, naučili jsme
se pokřik a úderem 9. hodiny jsme jako repre-
zentační mužstvo nastoupili na hřiště s umělým
povrchem. V čele skupiny nechyběl vlajkonoš
s vlastnoručně vyrobenou vlajkou.

Děti s nadšením prošly všemi disciplínami.
Nechyběl např. biatlon, slalom, snowboarding.
Největší úspěch měl hokej. Zapojili se všichni –
děvčata i kluci. Ještě ten den po obědě pro-
běhlo vyhodnocení. Každý si odnesl diplom
a sladkou odměnu. Radost z pohybu nám
nevzal ani fakt, že to byly zimní olympijské
hry bez sněhu.

Za třídu Broučci Pavla Truhlářová

Třeťáci v útulku v Klecanech
Ve 13 hodin 20. ledna 2016 venku nádherně
sněžilo a my třeťáci jsme vyrazili s batůžky na
zádech na autobus. Jeli jsme do kočičího útulku
v Klecanech. Cesta nebyla dlouhá, ale jelikož se
děti moc těšily, občas padl dotaz: „Už tam
budeme?“ Sněhu jsme si užili. Nekompromisně
nás totiž zasypával při přestupu a při cestě od
autobusu do útulku. Bylo to konečně pořádné
zimní odpoledne. Před vstupem do útulku jsme
si zopakovali, jak se chováme mezi zvířátky,
udělali společné foto a vešli. Z dětí přímo sršelo
nadšení a nedočkavost a místo toho, aby
nechaly mluvit paní z útulku, chlubily se zážitky,
co prožily se svými zvířátky. Ve svých batůžkách
měly nejen svačinky, ale také dobroty, které při-
nesly kočičkám. Hned je s nadšením předaly
paní z útulku. Mile nás překvapilo, kolik toho
rodiče s dětmi pro kočičky nakoupili. Proto jim
patří velký dík, jak od paní z útulku, tak hlavně
od kočiček. Bylo zřejmé, že se lidé z útulku
snaží dělat, co se dá. Pro koťata měli v jedné
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z místností kočičí hračky, všude samá škrabadla
a poličky s pelíšky. Úniková okénka kočičkám
umožňovala kdykoliv vyběhnout ven do kotců,
které měly také vybaveny tak, že plně uspokojo-
valy jejich potřeby. Viděli jsme, že se lidé
z útulku snaží dát kočičkám nejen materiální
zajištění, ale i lásku. Bohužel i přes to bylo
poznat, že mají kočičky s lidmi špatnou zkuše-
nost. Přestože se děti chovaly úžasně, kočičky
před námi utíkaly. Přáli bychom kočičkám, aby
brzy našly své nové majitele, kteří jim pomohou
vrátit alespoň částečně důvěru v člověka.

Markéta Skalová, vychovatelka třetích tříd

Návštěva předškoláků v ZŠ
Během měsíce ledna a února navštívily děti
z mateřské školy základní školu. Budoucí
prvňáčky čeká zápis, proto se přišli podívat na
své starší spolužáky, kteří jim ukázali, co už
zvládnou. Nejprve se podívali do jídelny a zacvi-
čili si v tělocvičně. Poté pozorovali výuku
prvňáčků, a do vzdělávacích činností se v při-
praveném programu zapojili. Společně
s prvňáčky spojovali vhodná slova s obrázky,
skládali obrázkové domino, poslouchali příběh
a pozorovali čtení prvňáků. Někteří předškoláci
nám také dokonce pár slov přečetli. Všichni pra-
covali se zájmem a chutí a bylo vidět, že se
k zápisu do prvních tříd, který proběhne ve
dnech 10. a 11. února 2016, opravdu těší.

Za učitelky prvních tříd Radka Uhlířová

Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 14. ledna 2016 proběhl v naší
základní škole den otevřených dveří. Budoucích
prvňáčků a jejich rodičů se ujali žáci IX. A., kteří
je provedli školou. Ukázali jim nové šatny
a třídy prvňáčků. Tady jim ochotně paní vycho-
vatelky ze školní družiny odpovídaly na otázky
týkající se provozu školní družiny a probíhajících
kroužků na naší škole. V prvním patře nové
budovy stejně ochotně odpovídaly paní učitelky
na dotazy ohledně výuky. Všetečné děti
nahlédly do tělocvičny a prošly starou budovou
zpět k jídelně školy, kde se jich ujaly paní
zástupkyně a paní ředitelka školy.

Školní redaktor Matěj Vondřich z IX.A

Návštěva dětí, o kterých
mnoho lidí nemluví...
... aneb žijí vlastně s námi? 
To, že žijí mezi námi, víme. Ale stačí to? Se
záměrem integrovat postižené děti se zdravými

vznikla soukromá mateřská škola (od září 2015
už pracuje i 1. ročník ZŠ) Pink Crocodile School
v Letňanech. Školu navštěvují děti s těžkým
kombinovaným postižením, které by nejspíš
jinak byly celý den doma s rodiči nebo v ústa-
vech či stacionářích. Žákům V. B naší základní
školy byla nabídnuta návštěva této školy
v rámci svátku na Tři krále. Žáci nabídku přijali.
Nacvičili píseň My tři králové a několik dalších,
vymysleli k nim doprovod na Orffovy nástroje
a společně s postiženými dětmi vyráběli koruny
s počátečním písmenem jejich vlastních jmen.
Ve škole Pink Crocodile School se na oplátku
velké děti od malých naučily znakovat pozdrav
a zazpívaly si úvodní každodenní píseň. Pozoro-
vali jsme, jak učitelé a jejich asistenti pracují
s dětmi. Nahlédli jsme do knížek dětí, z kterých
jsme se dozvěděli něco o jejich postižení, co se
jim líbí a nelíbí, co rády dělají, na co máme
myslet při setkání s nimi. Dětem z V. B se na
návštěvě moc líbilo a touží po dalším setkání.
Těšíme se na velikonoční návštěvu! Děkujeme
za tuto příležitost!

Za třídu V. B Hedvika Dolejšová

První vysvědčení
Na čtvrtek 28. ledna čekala většina školou
povinných dětí s napětím. Rozdávalo se polo-
letní vysvědčení. Největší svátek byl pochopi-
telně v prvních třídách, kde byla nedočkavost
znát už od začátku týdne – téměř hmatatelně
visela ve vzduchu neodbytná otázka: Tak budou
to jedničky, nebo ne? A jedničky to byly. Zcela
zasloužené. Prvňáčci urazili od září obdivu-
hodný kus cesty. Museli se přizpůsobit mnohem
náročnějšímu a přísnějšímu režimu, než jaký
znali ze školky, snažili se, pracovali a nevzdávali
to ani ve chvílích únavy a potíží. Všechno to
zápolení se mnohokrát vyplatilo – stali se z nich
opravdoví školáci, kteří dokážou přečíst
pohádku, napsat vzkaz kamarádovi, spočítat

korunky v peněžence. Všechny paní učitelky pak
s radostí mohly rozdávat vysvědčení s jednič-
kami a hrdí rodiče zase zasloužené odměny. Tak
se, naši milí prvňáčkové, držte, ať to další polo-
letí zvládnete stejně skvěle!

Za děti a učitelky Jarmila Křížková

Diary of a Local Foreigner
aneb Deník místního cizince
Text učitele angličtiny ze zdejší školy Tamáse
Besskó, který nás ve svých anglicky psaných
článcích seznamuje se svou životní cestou
a zážitky nejen z Ďáblic.

The most popular Czech
It is always a great pleasure to see how stu-
dents speak better and better English gradually
forming and expressing their opinion using
more and more complicated structures and
expressions. I really love those lessons, when
finally it is not about where they are from,
where they live or how many sisters they have
or the all-time classic – their favourite food,
colour, etc. It is nice to see that they enjoy as
well talking about deeper things, feelings,
ideas, thoughts and many other things. Anyway
I am interested in the way they see their coun-
try, city, community, so the other day we were
talking about who they think the most popular
Czech person is. You get many different kinds of
answers. Don’t forget that my students are
between the ages of 11 and 15. So the first you
get is the name of the President of the Czech
Republic. Then you need to explain again the
meaning of the word ‘popular’. Different
sportsmen are common as well and you have
the feeling that you are on the right track. Petr
Čech, Jaromír Jágr and Martina Navrátilová are
surely popular and well-known all over the
world. The kids say many other names even
from history (Jan Hus), writers (Božena Něm-
cová, note it is a primary school) but there is
one person who has no rival. Nine out of ten
teenagers say his name with confidence with-
out thinking. As they say the name you can see
they are not fans but they pronounce it with
a certain respect. Yes, this guy has done big
things, they say, and his is undoubtedly the
most popular of all Czechs. Let me cite here
a really funny book I recommend if you want to
know how foreigners see you. It is The Czechs
in a Nutshell by Terje B. Englund. So he writes
the following about this person. “Take Tom
Jones and mix it with Enrico Caruso, the Italian
tenor singer. Then add tons of pathetic love
songs, faked sex appeal and musical kleptoma-
nia focusing on Western hits from the 1970s.
Spice it up with a political flexibility rare even
for Central European standards and a personal
status close to that of the Pope. Who do you
get?” I guess everybody knows who he is.
(Email me if you don’t)
My personal favourite for the most popular
Czech position comes from a little boy who
gave me the following answer:
• So who do you think the most popular 
Czech is? 
• For me? 
• Yes. 
• My mum!

As usual, if you feel like sending your feedback,
or question or just say hello, go ahead here:
zpravodajbess@gmail.com



První úspěch mladších
žáků TTC Praha
Stolnětenisová sezóna mladších žáků krajské
a okresní úrovně vyvrcholila přebory Prahy druž-
stev, které se konaly 9. ledna na ZŠ Rakovského
v Modřanech a jednotlivců 31. ledna na Oase
na Praze 4. Prvního úspěchu dosáhlo družstvo
našich mladších žáků, kteří přišli do TTC Praha
na nábor v září a říjnu 2015. Ve složení Adam
Brodský, Patrik
Svoboda a Petr
Burian dokázali
ve 4. třídě pora-
zit všechny své
soupeře a vyhrát. 
„V Ďáblicích
začínáme 
prakticky od
začátku,“ říká
trenér týmu
Miloslav Fuček. „Začátek je to dobrý, kluci hrají
krátce a ještě ani nemají kompletní úderový rej-
střík. Pro příští sezónu budou naše ambice
vyšší, – buď 3. třída na vítězství, anebo 2. třída
někde ve středu.“

Text a foto Miloslav Fuček

TTC Praha – oddíl stolního tenisu
pořádá nábor žáků
Přijímáme žáky od 8 do 14 let, kteří mají zájem
hrát stolní tenis. V průběhu několika měsíců
plánujeme zájemce rozdělit do dvou skupin –
vážné zájemce, kteří budou pokračovat ve hře
závodně a zájemce, kteří se dále budou hře
stolního tenisu věnovat pouze rekreačně.
Nábor probíhá průběžně, tréninky: 
pondělí 15.30 až 17 hodin, 
středa a čtvrtek 16 až 17.30
Trénink je možno bezplatně vyzkoušet.
Nábor je možno domluvit telefonicky v recepci
Centra stolního tenisu přímo na tréninku nebo
na tel. 603 451 965 s trenérem.
S sebou je zapotřebí sportovní obuv a pálku 
(v případě nutnosti můžeme několik pálek půj-
čit). Členský a oddílový příspěvek na období
únor 2016 – červen 2016 je 2.200 Kč (tréninky
2x týdně) nebo 1.600 Kč (1x týdně) nebo 
2.600 Kč (tréninky 3x týdně). Hrajeme na sto-
lech značky Stiga, k dispozici je robot Donic
2040.
Kontakt: Ing. Fuček – trenér licence C 
– tel.: 603 451 965, Centrum stolního tenisu,
Kokořínská 204/28, Praha 8-Ďáblice,
www.centrumstolnihotenisu.cz,
www.mladez.ttcpraha.cz.
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Velkoobjemové kontejnery a biopopelnice
Vážení občané, i v letošním roce budou pro vás z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy, a přede-
vším z prostředků MČ Praha-Ďáblice, přistaveny velkoobjemové kontejnery (VOK) v obdobném
rozsahu jako loni. Ačkoliv přesný harmonogram není ještě u všech druhů odpadů znám, před-
běžně budou kontejnery přistavovány následovně.
VOK na objemný odpad z domácností budou přistaveny opět čtyřikrát ročně z rozpočtu naší
městské části a čtyřikrát ročně z rozpočtu hlavního města. Poprvé letos tomu bude v sobotu dne
19. března v době od 13 do 16 hodin v lokalitách: Květnová x Na Znělci, Na Blatech 
x U Červeného Mlýnku, Na Terase x Prácheňská.
Další termíny budou upřesněny v některém z následujících čísel Zpravodaje, ve vývěskách a na
internetových stránkách Ďáblic.
VOK–BIO budou opět přistavovány na dvoře u radnice a v ulici Chřibská, a to přibližně od pře-
lomu března a dubna – podle aktuálního vývoje počasí. O začátku budete včas informováni pro-
střednictvím Zpravodaje, ve vývěskách a na internetových stránkách Ďáblic. Městská část
vynakládá na přistavování biokontejnerů nemalé prostředky ve snaze poskytovat občanům
v tomto ohledu nadstandardní služby v porovnání s většinou ostatních městských částí. V letoš-
ním roce bude snahou v době zvýšeného zájmu o ukládání bioodpadu kontejnery při brzkém
naplnění obměnit. Přistavování kontejnerů bude rovněž kombinováno s přidělenou kapacitou
kontejnerů z Magistrátu hl. m. Prahy.
Při této příležitosti rovněž upozorňujeme na možnost objednat si vlastní hnědou bio -
popelnici u Pražských služeb. Cena za pronájem a roční svoz jednou za 14 dní stojí od
780 Kč po 1.872 Kč v závislosti na velikosti nádoby (120 nebo 240 litrů) a délce svozu 
(8 měsíců nebo celý rok). Více naleznete na stránkách Pražských služeb www.psas.cz
V průběhu roku bude zajištěn i sběr nebezpečného odpadu, v jednání je i mobilní sběrný dvůr.
O termínech přistavení budete, stejně jako o již zmíněných velkoobjemových kontejnerech, 
informováni v některém z následujících čísel Zpravodaje, ve vývěskách a na internetových 
stránkách Ďáblic.

Michal Traurig, tajemník ÚMČ

Nabízíme k pronájmu nebytové pro-
story po rekonstrukci o velikosti 
122 m2 v uzavřeném areálu bývalého
statku v Líbeznicích, okr. Praha-Východ. 
Parkovací stání k dispozici. 
Lze pronajmout jako kancelář s men-
ším skladem. Cena Kč 15.900 bez DPH,
bez energií. K pronájmu IHNED. 
Volejte na tel. 606 021 985

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

Program na únor a březen
Otevírací doba
Únor: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21, čtvrtek 13.30–15.30, 19–21, 
neděle 14–16 hodin. 
Březen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19.30–21.30, čtvrtek 13.30–15.30, 
19.30–21.30, neděle 14–16 hodin. Velikonoční prázdniny: čtvrtek 24. 3. 10–12,
13.30–15.30. Pondělí 28. 3. zavřeno.  
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30 hodin: 
15. 2. RNDr. Aleš Krejčí: Trekking v Arménii. 
29. 2. Ing. Vladimír Novotný: Kalendář a přestupný den. 
14. 3. Ing. Karel Dohnal: Baltské státy v letecké fotografii. 
21. 3. Petr Adámek: Jarní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty. 
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hodin:
1. 2., 8. 2. a 22. 2. APOLLO 12, APOLLO 14. 7. 3. APOLLO 15, APOLLO 16. 
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
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. 
Březen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19.30–21.30, neděle 14–16 hodin.
V pondělí 7. 3. 20–21 hodin za jasného počasí. Přístupné bez objednání. 
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami. Noční obloha: Měsíc – od 12. do 24. 2., nejlépe
okolo 15. 2.; od 12. do 25. 3., nejlépe okolo 15. 3. Jupiter – koncem února; po celý březen – 
8. 3. opozice se Sluncem. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celé měsíce. Hvězdokupy,
mlhoviny – 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 publikace (pohledy, mapy, knížky aj.). 
POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 21. 2. v 10.15  – Odkud svítí sluníčko, 13. 3. v 10. 15 – Měsíc u krejčího.
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce, příp. Venuše. 
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 24. 3. 10–12, 13.30–15.30 hodin
10.15 hodin O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka),
11–12, 13.30–15.30 hodin pozorování Slunce, příp. Venuše.
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Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou 
technikou. Tel.: 606 527 091

I letos ples bude
20. února 2016 od 19.30 hodin v ďáblické sokolovně. Těšíme se, 
že i letos opět vytvoříme perfektní atmosféru a že si to užijeme.
Kde letos uspořádat ples? To řešíme od podzimu, neboť základní škola
prochází dlouhodobou a rozsáhlou rekonstrukcí, a tak sál není k dispo-
zici, kulturní dům Ládví je nad naše finanční možnosti, a tak jsme začali
uvažovat o bývalé ďáblické sokolovně, která sice před mnoha lety zažila
velké plesy a zábavy, ale teprve se dokončuje její rekonstrukce, a ještě
před několika dny neměla zapojené topení. Nicméně riskneme to a jdeme
do toho, snad vše dopadne dobře! Hudba: profesionální taneční kapela
Horváth band, přijdou i TOP hudební hosté. Soutěže: jako vždy nechutně
bohaté. Cena lístku: pouze 200 Kč. Výtěžek z plesu bude použit na
nákup herních prvků pro dětské hřiště v areálu SK Ďáblice. 
Těšíme se, že se uvidíme.

Váš předseda Michal Mošnička a Lenka Miháliková

Rehabilitační 
cvičení 
pro muže a ženy
V pondělí 9–10 hodin
Cena: 1 100 Kč za pololetí
nad 60 let 730 Kč
Cvičební pomůcky k dispozici

Cvičení
nejen pro seniory
Ve čtvrtek 10–11 hodin
Cena: 1 100 Kč za pololetí
nad 60 let 730 Kč
Cvičební pomůcky k dispozici

Obecní dům Ďáblice, 
Ke Kinu 7

Info a přihlášení:
Mgr. Hana Králová

tel.: 734 257 344 
nebo 233 552 101

mail: kralova@ddmpraha8.cz



      


