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O čem jednala rada městské části
34. jednání dne 15. 2. 2016
Rada MČ po projednání schválila:
• dodatek č. 1 ke směrnici č. 3 o zadávání zakázek malého rozsahu ze
dne 28. 1. 2015;
• uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
Rada MČ po projednání souhlasí:
• s uzavřením licenční smlouvy k dílu „Nové webové stránky MČ Praha-
Ďáblice“ se společností Ing. Stanislav Mareš, Drualas.
Rada MČ po projednání doporučila:
• odsvěření pozemku parc. č. 1210 v k.ú. Ďáblice na základě žádosti
hl. m. Prahy.
Rada MČ po projednání stanovila:
• na základě Protokolu o škodě ke škodní události poškození služebního
mobilního telefonu hodnotu způsobené škody MČ Praha – Ďáblice ve výši
2⁄3 z pořizovací ceny, tj. 3750 Kč;
• pravidla pro pronájem kolumbárních schránek na hřbitově: 
1. žadatelům z řad občanů s trvalým bydlištěm v MČ Praha-Ďáblice, 
2. žadatelům, kteří se v MČ Praha-Ďáblice narodili nebo zde po část
svého života žili,
3. žadatelům ukládajícím do kolumbární schránky příbuzné, kteří alespoň
po část svého života v MČ Praha-Ďáblice žili,
4. ostatním žadatelům na základě výjimky schválené jednotlivě radou MČ
Praha-Ďáblice.
Rada MČ vzala na vědomí:
• zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ PrahaĎáblice;
• zápis z jednání komise životního prostředí a dopravy;
• nová pravidla pro vydávání Ďáblického zpravodaje.
Informace radních:
• pan starosta informoval o aktuálních jednáních se dvěma zájemci
o komunitní centrum, s oběma provozovateli je jednáno o dokončení
finální verze interiéru;
• pan starosta informoval o dojednání textu stanov spolku Otevřená
města, která sdružují města, obce a další instituce;
• rada byla informována o obecně závazné vyhlášce, kterou se stanoví
systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu
k údržbě a obnově veřejné zeleně na území hl. m. Prahy, která byla schvá-
lena dne 28. 1. 2016 zastupitelstvem hl. m. Prahy;
• pan zástupce starosty předložil návrh na novou informační službu –
mobilní rozhlas, který umožňuje během několika málo minut informovat
občany o dění v obci; po diskuzi bylo rozhodnuto zjistit cenové nabídky
i u jiných dodavatelů, případně vyjednat možnost vyzkoušení služby;
• pan zástupce starosty informoval o konkurenčním řešení geografického
informačního systému.

35. jednání dne 29. 2. 2016
Rada MČ po projednání schválila:
• rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2016, v objemu zvýšení
příjmů i výdajů o 30.000 Kč;
• dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě;
• dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
s SK Ďáblice.
Rada MČ po projednání odvolala:
• na základě vlastní žádosti paní Jitku Tomkovou a paní Josefu Tomkovou
z pozice člena Komise sociální.
Rada MČ po projednání souhlasí:
• se zprávou hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku
a závazků MČ Praha-Ďáblice k 31. 12. 2015;
• s vyřazením movitých předmětů v souladu s písemnými protokoly

ústřední likvidační komise MČ Praha-Ďáblice, a to dle rekapitulace 
uložené ve složce inventura 2015;
• v návaznosti na to se způsobem vypořádání movitých věcí.
Rada MČ vzala na vědomí:
• návrhy sociální komise na kandidáty do nově zrekonstruovaných bytů.
Informace radních:
• pan starosta radu informoval o násilném vniknutí pachatele trestné čin-
nosti do objektu MŠ začátkem února.

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

Komentář k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice 
na rok 2016 – z pohledu Finančního 
výboru ZMČ 
Finanční výbor městské části Praha-Ďáblice předložil koncem roku Zastu-
pitelstvu MČ návrh rozpočtu pro rok 2016. Zastupitelstvo předložený
návrh schválilo (viz též komentář v lednovém Ďáblickém zpravodaji). 
Celkové příjmy byly navrženy ve výši 35.004.300 Kč, celkové výdaje ve
výši 35.004.300 Kč. Saldo rozpočtu je pro rok 2016 navrhované jako
vyrovnané.
Na straně příjmů byly Zastupitelstvem hl. města Prahy odsouhlaseny
dotace pro naši městskou část ve výši 18.968.000 Kč pro zabezpečení
činnosti městské části. Oproti předchozím obdobím tak MČ Praha-Ďáblice
získala dvojnásobnou výši příspěvku, jednak díky snaze naplnit volební
program STAN Praha, a hlavně následně díky velkému společnému úsilí
starostů městských částí. Kompenzace za skládku byla přidělena ve výši
12.632.400 Kč. Na výkon státní správy bylo z rozpočtu hl. města Prahy
vyčleněno 91.000 Kč. Předpokládaný výnos daně z majetku pro rok 2016
odhadujeme na 2.600.000 Kč na základě průměru skutečných příjmů
z minulých let.
Z hlediska vlastních příjmů se pracuje s částkou 812.900 Kč, kam spadají
příjmy z místních poplatků ze psů, ubytovacích a rekreačních poplatků,
správních poplatků, z knihovny, přičemž největší část tvoří případné zhod-
nocení vlastních finančních prostředků na termínovaných vkladech, kde
by mohly úroky pro rok 2016 představovat částku zhruba 550.000 Kč. 
Výdajová stránka rozpočtu zahrnuje běžné a kapitálové výdaje. Částka
pro zabezpečení běžného provozu úřadu, školství, městské infrastruktury,
dopravy, sociální oblasti, kultury a sportu činí pro rok 2016
25.100.000 Kč. Pro kapitálové výdaje pak částka 9.900.000 Kč. 

Pokud se podíváme na největší rozdíly oproti upravenému 
rozpočtu roku 2015, pak v běžných výdajích jsou to především
tyto položky:
Městská infrastruktura. Snížení výdajů na monitoring hluku o 40.000
Kč, zvýšení výdajů na materiál o 7.000 Kč, snížení výdajů na pracovní
dohody o 50.000 Kč. 
Doprava. V této kapitole došlo k snížení rozpočtované částky na mate-
riál o 5.000 Kč oproti loňskému roku, na základě skutečných výdajů
v předchozích letech.
Školství a mládež. Oproti loňskému rozpočtu došlo v této kapitole ke
zvýšení položky na příspěvek na provoz ZŠ a MŠ o 352.000 Kč, z důvodu
výdajů spojených s celkovou přístavbou ZŠ. K úsporám došlo ve mzdových
výdajích na údržbu hřišť, a to o 126.000 Kč.
Sociální oblast. Rozpočtované výdaje pro sociální komisi (120.000 Kč),
školskou a kulturní komisi (120.000 Kč), sportovní komisi (45.000 Kč)
a komisi životního prostředí (20.000 Kč) zůstávají stejné jako v předešlém
období.
Bezpečnost. V návrhu rozpočtu se počítá se zvýšením částky na sbor
dobrovolných hasičů oproti roku 2015 o 52.000 Kč, a to na základě pře-
dloženého rozpočtu JSDH.
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Vnitřní správa a samospráva. Oproti roku 2015 došlo v rozpočtu
2016 k zákonnému zvýšení mzdových výdajů o 246.000 Kč u samo-
správy, ke snížení mzdových výdajů o 225.000 Kč u vnitřní správy (úřadu)
z důvodu částečné restrukturalizace pracovních míst úředníků, ke snížení
výdajů na školení pracovníků o 40.000 Kč. Došlo k navýšení výdajů na
služby spojené s informačními technologiemi o 135.000 Kč. 

Čestmír Štuka, předseda FV

Komentář k rozpočtu – plánované 
investiční výdaje z pohledu starosty
Investiční neboli kapitálové výdaje již projednané a schválené v rámci roz-
počtu roku 2016 jsou tvořeny plánovanými investičními akcemi, které ve
větší míře již pokračují z minulých let:
1. Ďáblické komunitní a kulturní centrum (bývalý pionýrák či hos-
poda U Holců): Stavba pokračuje dokončovacími pracemi uvnitř budovy,
na západní straně budovy nás čeká ještě vybudovat tzv. tribunu či palubu,
tedy pochozí část střechy a schodové stupně, které střechu propojí se
zahradou. Na tento projekt máme vyčleněno pro rok 2016
4.500.000 Kč. Pokračují práce na základě podepsané smlouvy o dílo se
zhotovitelem stavby. V nespecifikované rezervě pak máme prostředky pro:
a) úpravy okolního parku (viz též informace o besedě k nové podobě
„parku“) a b) pro vnitřní vybavení budovy a terasy.
2. Akce Centrum II. – Multifunkční obecní dům služeb: Výdaje
jsou plánované ve výši 300.000 Kč, souvisejí s výběrem zhotovitele
stavby. Kompletní plán vlastní stavby bude předložen ke schválení po jeho
dokončení.

3. Akce Přístavba a přestavba ZŠ: Ďáblický rozpočet počítá s částkou
ve výši 2.100.000 Kč. Jedná se zejména o doplatek smlouvy s projektan-
tem z roku 2014.
Po předchozích intenzivních jednáních s vedením Prahy a po kladném
projednání na radě města byla dne 25. 2. 2016 na jednání zastupitelstva
hl. města Prahy schválena investiční dotace ve výši
20.000.000 Kč. Přístavba školy v plánovaném rozsahu je tedy
pro rok 2016 zajištěna. 
Součástí mého vyjednávání s vedením města jsou ještě další dvě žádosti
o investiční dotace související s dostavbou a přestavbou budovy školy: 
a) k dočerpání investiční dotace z roku 2015 ve výši zhruba
15.200.000 Kč a b) dotace k pokrytí části nákladů z akce zateplení
budovy školy ve výši cca 2.800.000 Kč. Tyto prostředky budou případně
do rozpočtu 2016 vloženy rozpočtovým opatřením, pokud budou schvá-
leny Zastupitelstvem hl. města Prahy. 
4. V rozpočtu jsou naplánované další drobné akce:
a) bezpečnější průjezd ulicemi Hřenská a Šenovská (vybudování 
zpomalovacích prvků na vozovce) = 250.000 Kč (probíhá příprava 
dokumentace a potřebných povolení),
b) pěší přírodní chodník – spojnice loukou mezi ulicemi K Náměstí
a Hřenská = částka 183.000 Kč byla díky změně provedení zredukována
na 35.000 Kč (akce je připravena k realizaci na jaře, za vhodnějšího
počasí),
c) úpravy kontejnerových stání = 200.000 Kč. 

Miloš Růžička, starosta MČ

Pozvánka na 11. veřejné zasedání
zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Vážení spoluobčané,
zveme vás na 11. veřejné zasedání zastupitelstva naší městské
části, které se bude konat 6. dubna 2016 od 18 hodin
v Základní škole U Parkánu 17 v 1. patře. Vstup do školy je 
hlavním vchodem.
Projednávat se mj. bude volba pátého člena Rady MČ, zřizovací
listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů, Rada bude předklá-
dat zastupitelům k rozhodnutí některá opatření související
s pokračováním dostavby ZŠ, zastupitelé budou skládat nový
slib... Týden před zasedáním budete mít k dispozici na webových
stránkách www.dablice.cz – Samospráva – Zastupitelstvo MČ –
Podklady k jednání, zápisy, záznamy a usnesení z jednání. Rádi
bychom vám tím umožnili nejen lepší informovanost, ale i větší
zapojení do dění v naší obci.

Zastupitelé MČ Ďáblice

Velkoobjemové kontejnery 
v březnu a v dubnu
Úřad městské části Praha-Ďáblice oznamuje, že od dubna budou opět
každou sobotu přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad, 
a to následovně: na zahradě u radnice městské části bude kontejner
k dispozici od 9 hodin do naplnění. V ulici Chřibská bude kontejner 
ve dnech 2. 4., 9. 4. a 23. 4. z organizačních důvodů k dispozici 
až v době od 13 do 16 hodin, v ostatních dnech, tj. 16. 4. a 30. 4. 
od 9 do 12 hodin. K dispozici bude obsluha.

VOK na objemný odpad z domácností bude přistaven v sobotu 
dne 19. března v době od 13 do 16 hodin v lokalitách:
Květnová–Na Znělci, Na Blatech–U Červeného Mlýnku, 
Na Terase–Prácheňská.

Michal Traurig, tajemník ÚMČ

Poděkování
V souvislosti s rezignací Martina Loneka na post zástupce starosty (ĎZ
2/2016, str.3) bych mu chtěl poděkovat alespoň za to, že v průběhu svého
krátkého působení na radnici se ctí zvládl hájit zájmy obce (při rekon-
strukci Hřenské, dostavbě Červencové/Srpnové/Zářijové, rozpohybování
Zázemí Ďáblického parku, zateplení SK Ďáblice, rekonstrukci 2 bytů na
Ďáblické 339, při stavbě krátké cyklostezky u Hvězdárny), podílel se na
přípravě nového webu a na dalším otevření radnice občanům. 
I přes rezignaci po ročním působení mu patří dík za odvahu a čestnou
práci pro obec. Radimír Rexa

Úklid v okolí hvězdárny
V sobotu 19. března ve 13 hodin se sejdeme u radnice,
hrábě, rukavice vezměte s sebou a také dobrou náladu.
Počítáme s ohněm a opékáním buřtů na závěr akce.
V případě přetrvávajícího nepříznivého počasí bychom úklid
posunuli na 2. dubna. Proto bude nutné těsně  před akcí 
sledovat vývěsky a web, zda nedošlo ke změně.

Zve vás komise životního prostředí a dopravy
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Ze zápisníku starosty
Škola
Přestavba a přístavba školy – 20.000.000 Kč 
pro rok 2016 je již jistých
Práce na rozšíření a modernizaci školy plynule pokra-
čují i v letošním roce. Po několika měsících intenziv-
ních jednání a diskusí o rozpočtu Prahy a prioritách městských částí mohu
oznámit, že náš 
rozpočet byl jednak téměř zdvojnásoben, tedy navýšen o cca
9.000.000 Kč (viz též články k ďáblickému rozpočtu 2016) a jednak
posílen o účelovou dotaci na pokračování stavby školy ve výši
20.000.000 Kč! 
Dále jednám s vedením Prahy o schválení dalších dvou žádostí. Jejich
kladné vyřízení by znamenalo další posílení našeho rozpočtu ve výši
18.000.000 Kč. 
Je správné také zmínit, že se podařilo ušetřit peníze v řádu milionů, když
jsme dokázali z hlavního projektu přístavby vyjmout část prací, které se
vztahují k zateplení fasády budovy a k výměně oken, a zajistit jejich
finanční krytí prostřednictvím evropských dotací pomocí Fondu životního
prostředí. 

Lešení je pryč, škola má hezkou novou fasádu
Práce na zateplení budovy školy konečně skončily, budova ukázala svou
novou tvář. Změna k lepšímu je patrná zejména na fasádách uvnitř atria
budovy (viz foto). Ještě důležitější ale budou finanční úspory na vytápění.
Paní učitelky, učitelé i žáci ale asi nejvíce ocení osazení oken venkovními
žaluziemi, které pomohou zlepšit prostředí ve třídách, hlavně při sluneč-
ných dnech. Doufám, že v době vydání zpravodaje již bude reklamace
ovládání některých žaluzií kladně vyřízena a škola již bude mít všechny
předány k plnému užívání. 

Probíhá výběrové řízení – hledáme stavební firmu 
Právě probíhá největší výběrové řízení v historii Ďáblic od dob poslední
přístavby školy. Hledáme firmu pro provedení všech zbylých vnitřních sta-
vebních úprav, pro vlastní přístavbu nové části školy, úprav okolí školy
a pro založení plánované nové zeleně, která bude součástí budovy
(vnitřní prostory, venkovní učebny). Práce jsou odhadovány na celkovou
částku 54.000.000 Kč bez DPH. K celé akci jsou mimo jiné svolávány pra-
videlné realizační porady za účasti školy (děkuji paní ředitelce za všechny
ty hodiny času, které nám a stavbě věnuje), projektanta, stavebně – tech-
nického zástupce MČ, radního Tomáše Dvořáka, tajemníka úřadu a dal-
ších operativně přizvaných odborníků. Jsme připraveni zodpovídat
i všechny dotazy vás – čtenářů. 

Ďáblické komunitní a kulturní centrum
Stavba pokračuje
Ďáblické komunitní a kulturní centrum (bývalý pionýrák, hospoda U Holců
nebo také podle stavebních výkresů „Zázemí Ďáblického parku“) je stále
blíže svému dokončení a předání k užívání občanům Ďáblic všech věko-
vých skupin a zájmů. Hrubá stavba bude na jaře dokončena. Proto byly
zahájeny také navazující práce na dokončení a vybavení místností a ven-
kovní terasy nábytkem a zařízením. 

Celodenní provoz a bohatý program – pokus o projekt na
finanční zajištění dvouletého provozu centra z fondů EU
Cílem je zajistit pro budovu kvalitní obsah – tedy vytvořit příjemné pro-
středí pro návštěvníky všech věkových skupin. Za veliké pomoci zastupi-
telky a předsedkyně školské a kulturní komise Simony Dvořákové,
s nápady a energií výtvarnice Petry Pekárkové a s dalšími zkušenými orga-
nizátory komunitních programů pracujeme na úvodní podobě provozu
našeho nového centra. Zvažujeme grantové finanční příležitosti a ve spo-
lupráci s odborem evropských fondů MHMP prověřuji a pracuji na podání
projektu dvouletého financování komunitního centra. Velmi uvítáme zku-
šenosti, nápady a případnou pomoc dalších zájemců o tuto oblast čin-
ností a společenského života. 

Okolí centra bude mít novou podobu
Celý oplocený areál (dnes hřiště s umělým povrchem a parčík již jen
s několika kusy venkovního cvičebního nářadí) snad bude plnohodnotnou
součástí nově vznikající budovy, ale také naopak budova včetně své stře-
chy bude plně součástí řešení zahrady. S blížící se realizací se tak i uzavírá
několikaletá diskuse o smyslu, funkci a podobě tohoto území ve vztahu
k celé obci i k nejbližšímu okolí, a zejména ke zbylé části sice velmi
pomalu ale přesto vznikajícího náměstí. Výsledkem by měl být kompletní
ideový návrh všech zahradních úprav a opatření, který jsem již objednal.
Součástí objednávky byla i žádost vytvořit prostor pro zapojení spoluob-
čanů – sousedů, ať už nápadem či prací (viz Příběh o vzniku městské
zahrady... na následující straně). 

Beseda o budoucí podobě zahrady již má své výsledky – 
první sousedé nabízí nápady i svou pomoc
Během besedy jsme se, myslím, se všemi účastníky shodli na společném
cíli vybudovat ne okázalý park, ale spíše romantickou, veselou, zábavnou
a zejména pro malé děti i dostatečně tajemnou ZAHRADU. Ještě mnohé
bude o Zahradě řečeno i napsáno, snad vždy jen v dobrém. A tak se
s vámi nyní podělím jen o jeden postřeh: Když jsem besedu vymýšlel
a když jsem pak s obavou v úvodu mluvil o tom, kde vidím v ďáblické his-



Zp
rá

vy
 z

 Ď
áb

lic

5

torii inspiraci pro naši novou zahradu, vzpomněl jsem na schopnost Ďábli-
čáků se sebrat a sami pro sebe, pro vzájemné potěšení si něco udělat
a postavit – z dob jen nedávno minulých vzpomeňme hvězdárnu, kino,
tzv. Pionýrák, divadlo, kapelu, úklidy Ládví, sázení stromů atp. Přiznávám,
že jsem očekával, že si po besedě jen pomyslím: „samozřejmě, je již jiná
doba, jiní lidé a toto je velký projekt“. Pokud se ale splní alespoň část
toho, co bylo účastníky besedy navrženo a nabídnuto, a co si tak upřímně
a od srdce nahlas přála autorka ideové koncepce Zahrady arch. Zdeňka
Zymáková, pak má šanci v Ďáblicích vzniknout něco opravdového a trva-
lého. Něco, co bude veřejné, tedy všech a přitom skutečně NAŠE. 

Miloš Růžička, starosta, foto autor

Příběh o vzniku městské zahrady 
jako komunitního díla – I. díl?
Ve středu 2. března 2016 kvečeru se v Obecním domě konala beseda
architektů s občany Ďáblic o nové podobě prostoru parku na náměstí.
I když jsem měla možnost si dopředu prohlédnout prezentaci, netušila
jsem, jak zajímavé a inspirativní bude toto setkání. Bylo to i díky tomu, že
Ing. arch. Zdenka Zymáková z ateliéru Headhand architekti nabídla emo-
tivně svou představu budoucí podoby parku jako tajemné Trnkovy
Zahrady s důležitou komunitní funkcí. Vyzvala nás, občany, jako komu-
nitu, abychom se stali zadavateli projektu „komunitní zahrady jako místa
ohrazeného, hájeného, s intenzivním využitím“. Tak jako v životě, i v této
zahradě by se měly setkávat a prolínat čtyři skupiny občanské komunity,
které charakterizuje pohyb, hra, zvídavost (děti), hledání bezpečného pro-
storu pro pohyb a odpočinek (senioři), zevlování a rychlý pohyb (mladi-
ství) a společné aktivity (rodiče s dětmi). Zahrada by měla být současně
významným místem pro setkávání celé komunity při různých příležitostech
(bazary, koncerty, ...). Vždyť komunitní život, kvalita života i hodnota sídel
spolu souvisejí a navzájem se ovlivňují.
Mezi občany byli zástupci všech čtyř skupin, takže o názory a požadavky
nebyla nouze. Rezonovaly obavy z nedostatku nadšení pro společné dílo,
z vandalismu, zda bude zahrada dostatečně bezpečná. Bylo inspirativní
slyšet optimistickou odpověď, že když se na ochranu zahrady zvolí pozi-
tivní přístup – např. v zahradě budou stopy po těch, kteří ji vybudovali,
vyvěsí se návštěvní řád, zapojí se do díla celá komunita –, stane se z ní
hájené místo. 
Věřím, že příběh o vzniku městské zahrady jako komunitního díla bude
mít i pokračování. Že mnozí z těch, kteří na besedu nepřišli, si nenechají

pro sebe svůj názor, co jim v ďáblických parcích chybí, že se podělí o své
nápady a zkušenosti. Že pocítíme podobné nadšení a pocit uspokojení,
jako když si postupně budujeme vlastní zahradu.
Ještě malý dodatek. Během besedy koloval papír s návrhy na nové pojme-
nování právě dokončovaného „Zázemí parku“. Líbilo se mi, jak jej v jedné
chvíli nazvala paní architektka – Domeček.

Jana Rexová

Beseda o nové podobě prostoru nad ďáblickým náměstím mne příjemně
překvapila z několika ohledů: i za nepříznivého počasí, kdy pršelo, že by
psa nevyhnal, se v Obecním domě sešlo k diskusi více než 25 občanů.
Tato chvályhodná občanská aktivita byla odměněna obšírným a citlivým
výkladem paní architektky, která prezentovala uvažované možnosti využití
prostoru parku (zahrady).
Druhým překvapením pro mne bylo prezentované pojetí tohoto prostoru.
Nenavrhuje se tu dětské hřiště, školní zahrada ani adrenalinový park či
seniorská zákoutí, ale opravdu multifunkční prostor, který umožňuje sku-
tečně komunitní užívání a spolužití.
To – pokud se záměr podaří naplnit – pro mne představuje maximální
přínos, protože opravdovou hodnotu sídla určuje nikoli výstavnost domů,
pěstěnost jejich zahrad či výše oplocení, ale kvalita společného života,
jakou to sídlo nabízí. A je prokázáno, že úroveň kvality života v sídlech je
přímo úměrná úrovni komunitního života v dané lokalitě. I délku našeho
života umí kladně ovlivnit společenství, ve kterém žijeme.

Slavomír Říman, zastupitel MČ Ďáblice v letech 1994–1998 
za stranu Pražané Praze

Co mne zaujalo:
• Dobrý záměr vytvořit zázemí jako zahradu, nikoliv park.
• Nápad architektů dát lidem možnost vybrat si prvky do zahrady dle
svých představ na velkém plakátě – nejvíce hlasů přítomných získalo
ohniště, pergola, lavičky, dřevěné vyvýšené cesty a skluzavka pro děti,
herní prvky – žlab s vodou naplňovaný v době dešťů, přesýpání kamínků,
stěny pro dětskou tvorbu. 
• Snaha přizpůsobit zahradu všem generacím a jejich setkávání v tomto
prostoru. 
• Velká debata kvůli její údržbě a zajištění ochrany před vandaly – 
oplotit, zamykat večer? Mnoho otazníků a námětů k přemýšlení. 
• Poděkování paní arch. Zymákové za zpracování návrhu a sympatickou,
ba přímo okouzlující prezentaci.

Táňa Dohnalová, zastupitelka

Na besedu jsem přišla, protože se zájmem sleduji výstavbu „domu
s vlnou“ a zajímalo mě, jaké plány má obec s parkovým prostorem kolem
tohoto nového domu. Setkání pro mě bylo příjemně strávenou chvílí, kde
jsem se dozvěděla hlavní nápady, které má tým tvůrců na řešení prostoru.
Vyslechla jsem si názory ostatních „sousedů“ a přispěla i názorem svým.
Vzhledem k tomu, že vnímám tento prostor zejména jako prostor pro
děti, navrhla jsem, aby měly možnost se k výběru atrakcí a mobiliáře vyjá-
dřit prostřednictvím školy. Věřím, že alespoň základní názory zúčastně-
ných vezme architektonický tým v potaz a upraví svou vizi v souladu
s přáními místních.

Lenka Stroblová

Co mne zaujalo...
• Na besedě byly prezentovány tipy na uspořádání a využití prostoru
severozápadní části budoucího náměstí.
• Nosnou myšlenkou dalšího směřování vývoje bylo vytvořit veřejnou
zahradu komunitního typu.
• Téma následné diskuze se převážně točilo kolem cílových skupin uživa-
telů a prvků parkového mobiliáře.
• Jsem vděčný za hojnou účast veřejnosti i za řadu podnětných připomí-
nek a návrhů.
• Vzhledem k předpokládané vysoké intenzitě využití území mohu za
sebe uvést, že preferuji prvky s vysokým potenciálem životnosti v kombi-
naci s estetickou kvalitou a funkčností.
• Přeji si, aby každý občan Ďáblic našel v nově vzniklé zahradě ten svůj
oblíbený koutek či plácek.

Martin Tumpach, zástupce starosty
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Den otevřených dveří
a zápis v mateřské škole
Jako každý rok se po zápisech do základní školy
pomalu blíží zápisy do škol mateřských. Zahá-
jení docházky do mateřské školy je výrazným
životním mezníkem nejen pro dítě samotné, ale
i pro jeho rodiče. Dítě přestává trávit den jen se
svými nejbližšími, začíná se učit vycházet
s vrstevníky a pracovat bez ochranné ruky
rodičů. V době, kdy dítě nastupuje do mateřské
školy, se často rodič, který byl na rodičovské
dovolené, vrací do práce. Mění se fungování
celé rodiny. Toto období je označováno za velmi
zátěžové. Nástup dítěte do školky může čás-
tečně usnadnit, seznámí-li se dítě s prostředím
dříve, než nastoupí „naostro“. Pro návštěvu
a prohlídku mateřské školy bývá prostor v době
zápisu nebo při konání dne otevřených dveří.
V tyto dny máte možnost prohlédnout si pro-
story mateřské školy, zeptat se na vše, co vás
zajímá a seznámit se s režimem dne v mateřské
škole. Den otevřených dveří v naší mateřské
škole se koná v pátek 18. 3. 2016 v době od
9.30 do 11.30 hodin a zápis do mateřské školy
je ve čtvrtek 31. 3. 2016 od 14 do 19 hodin.
Přijďte, rády vás i vaše děti u nás uvítáme.

Věra Dusová, zástupkyně MŠ

Masopustní karneval
V pondělí 8. února 2016 probíhal ve třídě
Motýlci Masopust. Děti týden předem promý-
šlely, jaký kostým si vezmou na sebe, a moc se
těšily na slíbený karneval masek. Již od rána

děti chodily v maskách, aby si je co nejvíce
užily. Čekala je diskotéka a také velká kostý-
mová promenáda. Každý svou masku předsta-
vil. Měli jsme piráty, princezny, víly, kapitána
letadla, kuchaře, klauna a další krásné masky.
Poté proběhlo vyhodnocení, každé dítě dostalo
diplom, omalovánku a sladkou odměnu. Moc
jsme si to všichni užili, děti byly nadšené a my
jsme měli hezký pocit z příjemně prožitého dne.

Za třídu Motýlci Jana Kohoutová

Motýlci u hasičů
Během měsíce února jsme si s dětmi povídali
o povoláních. Děti se v průběhu několika týdnů
seznamovaly s různými povoláními, předváděly
je pantomimicky, vyráběly mnoho výrobků na
toto téma, a také přemýšlely o svém možném
budoucím povolání. Vše vyvrcholilo návštěvou
místní hasičské zbrojnice. Ve čtvrtek 18. února
2016 jsme navštívili místní stanici dobrovolných
hasičů. Pan Kohout, jeden z dobrovolných

hasičů, nám věnoval svůj volný čas a ukázal
nám prostory zbrojnice. Děti měly možnost vidět
výbavu hasiče a prohlédnout si hasičské auto.
Překvapením pro děti byla připravená malá pře-
kážková dráha, při které si děti protáhly tělo.
Vyzkoušely si tak malý trénink, kterým se hasiči
udržují v kondici. Děti si návštěvu hasičské sta-
nice užily. Děkujeme touto cestou za nevšední
zážitek. Za třídu Motýlci Věra Dusová 

Pejsci u Slůňat
V úterý 9. února 2016 měly děti z mateřské
školy zajímavý zážitek. Tento den jim zpestřily
dvě fenky maďarského ohaře – Fidorka

a Borůvka – canisterapeutičtí psi. Jejich majitel,
pan Suk, předvedl názornou ukázku jejich
poslušnosti. Vyprávěl dětem o tom, proč jsou
tito psi tak důležití pro nemocné nebo staré lidi.
Děti byly šťastné, že si fenky mohly pohladit,
pošeptat jim svá přání a pohrát si s nimi.
Návštěva byla též pro děti poučením, jak se
mají chovat při setkání se psem, kterého nez-
nají, a jaké mají dodržovat zásady bezpečnosti.
Možná, že tyto ukázky probudí v dětech zájem
a poznání, že život se psem je v mnoha přípa-
dech potřebný a báječný.

Za třídu Slůňata Dana Vrkočová 
a Ilona Šindlerová

Divadlo v ŠD
Za dětmi z 1. a 2. tříd školní družiny přijelo 
17. února divadelní představení s názvem Oská-
rek na cestách. Oskárek a jeho dvě pomocnice
Gabča s Kačkou pomocí kouzelného kufru pro-
vedli děti Evropou. Společně navštívili Rusko,

Anglii, Itálii a cestování zakončili v Praze. Zazpí-
vali si písničky jednotlivých zemí. Děti se během
cestování dozvěděly zajímavosti z navštívených
zemí, např. jak se jmenují hlavní města, jak se
v dané zemi mluví, či co dobrého si můžeme
dát k obědu. Aktivně se zapojovaly během
celého představení, odpovídaly na všetečné
otázky, zopakovaly si v angličtině jednotlivé
barvy a zvířátka. Po představení si děti ještě se
zájmem popovídaly s herečkami Kačkou a Gab-
čou. Děkujeme jim a Oskárkovi za příjemné
odpoledne. Za malé diváky Iva Komárková, 

vychovatelka ŠD

Na horolezecké stěně
S ďáblickými čtvrťáky a páťáky jsme vyrazili na
horolezeckou stěnu do Holešovic. Děti byly roz-
děleny do skupin. Část lezla s jištěním na
vysoké stěně, část byla na boulderu, který je
menší. Zde děti lezou bez jištění a odskakují do
měkké matrace. Všichni byli nadšeni a instruk-
torky si velmi pochvalovaly šikovnost a zdatnost
dětí. Děti hodnotily své výkony. „Byli jsme na
horolezecké stěně a já sem přelezl celý bouldr.“
„Mně se horolezecká stěna moc líbila a všem,
kdo tam nebyl, tak to doporučuju.“ „Mně
osobně to šlo dobře a těším se tam zase.“ „Na
horolezecké stěně mě nejvíc bavila velká stěna,
ale boulder byl taky dobrej.“ „ Klidně bych tam
šel znova.“ „Mně se ta lezecká stěna líbila, jen
to bylo krátké a lehké.“ „ Mně to hodně šlo.“
Snad tedy bude nějaké příště.

Za horolezce B. Zezulová a M. Seifert

Beseda s mladou 
spisovatelkou
Ve čtvrtek 18. února 2016 proběhla ve škole
beseda osmáků a deváťáků se spisovatelkou
knih Irenou Pilouškovou. Povídali jsme si o její
druhé vydané knize JEHO KRÁLOVNA. Dokonce
nám přečetla i úryvek z knihy, který se odehrá-
val na diskotéce, kde se hlavní hrdinka knihy
Aneta opije, až z toho na záchodě zvrací. Kniha
je určená pro mládež, ale pověděla nám, že si ji
čtou i rodiče dospívajících dětí. Něco málo nám
pověděla také o své první knize, která se jme-
nuje Hvězdy v nadějích. Je o anorexii. Dál jsme
se bavili o vydávání knih. Je prý velice obtížná
věc přesvědčit nakladatele, když chcete vydat
vlastní knihu. Ireně Pilouškové se to pokaždé
podařilo. Osoby v knihách jsou skutečné,
v knize dostaly jen jiné jméno. Všem zvědavým
čtenářům doporučuji!

Školní redaktor Matěj Vondřich z IX.A

Halový pětiboj
Dne 3. února se v hale Aréna Sparta uskutečnil
halový pětiboj všestrannosti OVOV (Odznak
všestrannosti olympijských vítězů). Tento projekt
je založený olympijskými vítězi Robertem Změlí-
kem a Robertem Šebrlem a má za cíl zvyšování
sportovní aktivity žáků, dát žákům možnost
vyzkoušet si sportovní zážitky. Halového pěti-
boje se letos účastnilo 38 základních škol z celé
Prahy. Víceboj se skládal z pěti disciplín – troj-



Zp
rá

vy
 z

 Ď
áb

lic

7

skok, skákání přes švihadlo, sedy – lehy, dri-
blink a hod medicinbalem. První disciplína, troj-
skok, spočívala v tom, že žáci museli plynule
třikrát za sebou skočit žabáka. Měli na to vždy
tři pokusy a počítal se jim nejdelší pokus. Dru-
hou disciplínou byl skok přes švihadlo 2min.
Během třetí disciplíny museli sportovci udělat
co nejvíce sedů – lehů v časovém limitu 2min.
Čtvrtou disciplínou byl driblink mezi kužely,
které byly od sebe vzdáleny 10m, a žáci běhali
mezi nimi 2min. A nakonec je čekal hod medi-

cinbalem přes hlavu. Naši školu reprezentovali
Eva Potočková, Marie Neradilková, Amálie
Marie Poláčková, Adéla Tvrdková, Lukáš Bezpa-
lec, Matyáš Pazdera, Milan Mužátko a Pavel
Dvořák. Žáci soutěžili jako družstvo a jako jed-
notlivci sami za sebe. Naše škola se umístila na
28. místě, akci jsme si krásně užili.

Za žáky Pavel Kejha, učitel tělocviku

Výstava Můj stát
Ve středu 17. února se žáci obou našich šestých
tříd vydali na výstavu s názvem Můj stát. Expo-
zice, která má návštěvníky seznámit se státními
symboly České republiky, se nachází v historické
budově v těsné blízkosti Pražského hradu –
v Hrzánském paláci. Již samotná cesta na Hrad-
čany byla pro děti příjemným zpestřením výuky.
Žáci měli možnost vyslechnout si asi 50minuto-
vou přednášku, během níž se dozvěděli, jaké
máme státní symboly, jak se během historie
vyvíjely či jaké zajímavosti se k nim váží, kde se
s nimi dnes setkáme a proč je vlastně použ-
íváme. Pan průvodce si vyzkoušel pozornost
žáků, všichni posluchači obstáli. Po přednášce
se žáci rozeběhli k jednotlivým interaktivním
panelům. Na magnetické tabuli si vyzkoušeli
správně přiradit znaky Českých zemí za vlády
Karla IV. nebo sestavit velký státní znak. Celá
výstava je také upravena do komiksového pří-
běhu, který na konci všichni obdrželi. Posled-
ním, co jsme společně během výstavy zažili,
byla zajímavá zpáteční cesta. Celí zasněžení

jsme se přes jednotlivá nádvoří Pražského
hradu a zámecké schody „doklouzali“ na právě
napadlém sněhu zpět až do Ďáblic.

Za žáky VI. A, B Eliška Svobodová, 
učitelka OV a NJ

Jak na úrazy v II. C
Děti jsou velice temperamentní stvoření, a proto
není divu, že často dojdou k úrazu. Povídání si
o předcházení úrazu a ošetřování jeho následků
není nikdy dost. Proto třídu II. C navštívila
ochotná maminka paní Němcová, která pracuje
jako zdravotní sestra. Žáci se o svém těle
a možných úrazech učí v hodinách prvouky.
Vždy je pro ně ale zpestřením a poučením,
pokud to slyší od někoho jiného a navíc od pro-
fesionála. Probíraly se úrazy, které nás mohou
potkat opravdu každý den – odřenina, zlome-
nina, píchnutí vosou, zaskočení potravy, otřes
mozku atd. Děti se rozpovídaly o vlastních
zážitcích. Jmenovaly všechny úrazy, které se jim
kdy staly. Paní Němcová vždy ukázala, jak si
poradit. Nechyběla ani scénka – volání na linku
155. Samozřejmě největší úspěch mělo přená-
šení zraněného. Žákům hodina rychle uběhla.
Snad si na nabyté znalosti v případě potřeby
vzpomenou.

Za žáky II.C Ivana Venglářová, tř. učitelka

Zápis do prvních tříd ZŠ
Ve středu 10. a ve čtvrtek 11. února 2016 pro-
běhl zápis do prvních tříd ZŠ. Letos děti zápisem
provázela opice Žofka. Přišli se zapsat snad
všichni malí kluci a holky z Ďáblic a okolí.
Maminky vyplnily důležité formuláře, děti se
seznámily s ředitelkou zoologické zahrady
a poté šly navštívit opravdickou zoologickou
zahradu. Cesta ZOO začala u krále zahrady –

lva, kde děti počítaly kostičky. O kousek dál na
děti čekal chlapeček Mrkvánek, který potřebo-
val pomoc při zavazování tkaničky a zapínání
knoflíku na svetru. Určitě tu nesměli chybět dva
rybáři, ti byli unavení a potřebovali pomoc při
lovení barevných rybiček. U papouška se
návštěvníci učili papouškovat básničku o slo-
novi. U hrocha na ně čekala orientace na
plánku, měli za úkol vrátit zlobivá zvířátka
nazpátek do ZOO, posílali je vpravo, vlevo,
vpřed, za ... Předposlední stanoviště bylo
u moudré sovy, malí návštěvníci si tam zahráli
obrázkové pexeso. U šneka zas malovali šnečí
cestu. Po splnění všech úkolů si vybrali dárek,
který vyrobili starší spolužáci. Během cesty se
jich ošetřovatelé v Zoo ptali, jaké mají nejradši
zvíře. V anketě vyhrál pes, druhé místo obsadila

žirafa, třetí opice a čtvrté kočka. Celkem
zaznělo 31 druhů zvířat. Děkujeme školní dru-
žině za namalování všech kulis, půjčení plyšo-
vých zvířátek a za přípravu sálu. Dík patří
žákům prvního stupně za výrobky, které si
budoucí prvňáčci odnášeli s diplomem domů,
a dík také spolužákům z V.A., V.B., V.C., VII.,
VIII., IX.A. a IX.B. Jejich úkolem bylo starat se
o jednotlivá stanoviště jako ošetřovatelé zvířat
v zoologické zahradě.

Školní redaktor Matěj Vondřich 
a Simona Fialová 

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.

This past month I asked my students about
being Czech and how they see their country
and the other citizens here. You can get really
different answers but there is something you
should really be proud of. Back in Budapest
I used to ask the same questions but my Hun-
garian students’ answers were always some-
thing like “I am not very happy to be
Hunga rian. I would like to live abroad. I am not
proud of being Hungarian.” and so on and so
forth. Quite sad. It seems to be exactly the
opposite here though. All my students here say
they are happy they are Czechs, they like this
country, they like Prague and no, they don’t
want to be German, French or Canadian. I don’t
really know why it is but this positive patriotism
in youngsters here is really a great thing and
something you should be happy about. 
Then usually I ask them what they like here,
why they are happy here. I don’t really know
what I expect. Something like the rich history of
this country, culture, architecture or literature,
maybe even some athlete or singer they listen
to. And no, my students have something in
mind which is far more important to them and
so much far away from my ideas. And aren’t
they right? Why should they think of Charles IV,
Dvořák (not to mention Martinů), Hrabal or the
Prague castle? Yes, food is the key. 
They love Czech food, they say pizza and ham-
burger are alright, sushi is great but what they
really love and would eat all the time is traditio-
nal Czech food. Then they name their favourite
dish, all the kids the same in each class (OK,
there are some saying Vepřo, knedlo, zelo). It is
something really Czech to me naturally served
with knedlíky (what else?) and contains an
excellent vegetable sauce (you feel some carrot,
parsley and onion) a slice of beef with cranber-
ries and the surprising whipped cream. I believe
you already know the name, well you should as
this dish has a wiki page in 4 languages inclu-
ding Japanese. Dobrou chuť! – Jó étvágyat!

As usual, if you feel like sending your feedback,
or question or just say hello, go ahead here
zpravodajbess@gmail.com
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Ples fotbalistů 
Sokolovnu jsme 
vyprodali 
do posledního místa 

Vyprodali jsme do posledního místa
Sokolovnu. Na plese zazpíval s kytarou
Richard Krajčo. Taneční skupina Horváth
band odvedla perfektní práci. Soutěžilo
se o 100 položek, hlavní cena byla Škoda
Superb. Plesu se zúčastnily snad všechny
generace. Končili jsme nad ránem! 

Je podzim roku 2015 a dostáváme informaci, že
z hlediska rekonstrukce ZŠ U Parkánu nebude
možné využívat sál školy a obec avizuje, že
Obecní ples nebude pořádat. Na předvánoční
schůzi oddílu SK Ďáblice se trenéři a vedoucí

vyjadřují k otázce plesu. Bylo by dobré zavede-
nou a úspěšnou tradici zachovat, ale kde. To je
otázka? Jedna z možných variant je přesunout
ples do prostor KD Ládví. Zjišťujeme, za jakých
podmínek by bylo možné zde ples zrealizovat.
Proti jsou dva faktory: cena pronájmu (pro nás
velmi vysoká) a dle zkušených pořadatelů plesů
pravděpodobně i horší dostupnost pro „Ďábli-
čáky“. Takže zbývá poslední možnost, a tou je
bývalá Sokolovna. TTC Praha – oddíl stolního
tenisu, sice již v Ďáblickém zpravodaji nabízí
pronájem na různé akce, ale zatím nikdo tento

prostor nevyzkoušel. Když s Lenkou Miháliko-
vou (hlavní organizátorka plesu za SK Ďáblice)
přicházíme do Sokolovny na první jednání, tak
rozumíme, proč tomu tak je. Sál zatím nemá
topení. Dáváme tedy podmínku pro realizaci
plesu – dokončit topení. Dalších asi 20 důleži-
tých nedodělků a nefunkčností zatím neřešíme
s tím, že se snad dodělají. Asi měsíc před termí-
nem plesu je topení hotové, a tak si s panem
Pozlerem (který je za TTC zodpovědný za kul-
turní akce v sále) podáváme ruku na to, že akci
uspořádáme. Vzhledem k tomu, že se termín
plesu blíží, rozjíždíme tisk a distribuci lístků,
plakátů, začínáme zajišťovat tombolu
a potvrzujeme hudební produkci. V únoru má
TTC Praha výbor, kde se hlasuje, zda akce bude

či ne. Výbor akci odhlasoval, i když jednoznačné
to nebylo. Tomuto kroku nerozumím, a již ani
nemá cenu spekulovat, co by bylo, kdyby výbor
TTC akci neodsouhlasil. Každopádně po této
zkušenosti rychle sepisujeme smlouvu o pro-
nájmu, abychom vše měli smluvně ošetřené.
Dalším krokem je jednání s tajemníkem úřadu
MČ, abychom splnili všechny náležitosti pro
pořádání akce. Kromě toho, že organizování
tomboly podléhá loterijnímu zákonu a je zpo-
platněno, dozvídám se na jednání další zajíma-
vou informaci: že 20% výnosů z prodeje lístků
bychom měli odevzdat MČ. A to i z lístků, které
rozdáme zdarma jako poděkování za spolu-
práci, za sponzoring atd. Vůbec nekomentuji
nesmyslnost této vyhlášky (pro malé neziskové
organizace jakou je SK), ale vyplňuji formulář
ohledně ohlášení akce, na kterém se dočítám
spásnou informaci. Pokud výnosy z dané akce

jsou v celkové výši určeny na neziskové a chari-
tativní účely, nemusí se tento poplatek platit.
Sláva! Již na začátku jsme postavili celou akci
na tom, že výtěžek z plesu (pokud tedy něco
vyděláme) bude použit na nákup herních prvků
pro nejmenší děti na nově vybudované dětské
hřiště v areálu SK Ďáblice. 
Od začátku příprav víme, že betonová podlaha
není optimální, chtělo by to taneční parket, 
a tak se vydáváme do sídla firmy Start Produc-
tion, kde nám majitel firmy nabízí nejen parket,
ale i 16 světel na osvícení sálu a konstrukci se
speciálním závěsem na protilehou stěnu Soko-
lovny. Tímto se výrazně zlepšily akustické vlast-
nosti, které v Sokolovně nejsou optimální.
Děkujeme za tuto výraznou pomoc. 

V pátek, den před plesem, cca šest lidí připra-
vuje sál, včetně přivezení stolů a židlí ze skladu
v Ćakovicích, parketu a dalšího materiálu ze
Start Production, nájezd Škody Superbu a celý
tým pod vedením Lenky končí před půlnocí.
V sobotu ještě řadu důležitých prací pronajíma-
tel TTC dodělává. Nedokážu posoudit, zda
práce, o kterých jsme hovořili před měsícem,
mohly být dodělané dříve, a tím by se nemusely
dělat několik hodin před začátkem plesu.
V sobotu v 19.30 začínáme a dále to již vy,
kteří jste se plesu zúčastnili, znáte. Udělali jsme
všichni maximum pro to, aby se po dvaceti
letech zase konal ples v ďáblické Sokolovně. Dle
ohlasů, které jsem získal, se nám to snad
povedlo. Jsem rád i za pozitivní ohlasy od velmi
mladých lidí z Ďáblic, které mě doopravdy pře-
kvapily. Děkujeme všem, kteří dorazili. Moc si
toho vážíme. Poděkování samozřejmě patří

všem sponzorům: Porsche Praha-Prosek, Start
Production, Zlatnictví Němeček, Richardovi
Krajčovi a dalším. Osobně bych rád poděkoval
týmu, který ples pod vedením Lenky Mihálikové
připravoval a po plese ještě strávil nedělní
odpoledne a pondělní ráno úklidem prostor. 

P.S.: Tak to po této akci vypadá, že máme
v Ďáblicích zase k dispozici velký sál. Po cca
dvaceti letech jsme sál plesem „pomohli ote-
vřít“ pro veřejnost z Ďáblic. Je to možná symbo-
lické, neboť SK Ďáblice tento sál 40 let vlastnil

a podle mých informací nebylo jednání o vrá-
cení stávajícím vlastníkům 100% jednoznačné.
Nicméně to je vše pryč, sál již nevlastníme.
V Sokolovně byl provozován squash, pak tam
řadu let nebylo nic, až vlastníci pronajali tento
sál TTC Praha. Teď jsme všichni na začátku a šli
jsme do organizace plesu s velkou měrou nad-
šení a sponzorství (neboť pokud bychom vše
zaplatili tržními cenami, tak se dostaneme na
cenu za sál v KD Ládví, kde je ale vše pro tyto
akce 100% připravené). Takže uvidíme, jak se
vše bude vyvíjet. Až se budou v Sokolovně orga-
nizovat další a další akce, tak si budeme moci
říci: ano, máme k dispozici velký sál. 

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice, 
foto Aleš Sládek 
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Ahojky
Všechny vás opět zdravím! Určitě jste si
všimli, že tu v minulých číslech chyběly
rubriky Mládeže sobě. Nemusíte se bát,
už jsme tu zas. Jedním z důvodů naší
absence, a to tím nejdůležitějším, byla
úprava webových stránek Mládeže sobě
(http://mladey-sobe.webnode.cz). Snad
se vám budou líbit. Druhým byla pří-
prava rozhovoru s Antonínem Pospícha-
lem z agentury BP Action, který je
organizátorem zábavného běhu 
BARVÁM NEUTEČEŠ.

O jaký běh vlastně jde?
Barvám neutečeš je akce, kde účastníci
zažijí nejbarevnější den svého života. Letos
se poběží již 3. ročník zábavného rodinného
pětikilometrového běhu, který je především
o zábavě, nikoliv o rychlosti či výkonu,
a přispívá ke zdravému životnímu stylu
s podporou sportu. Na trati budou opět pro
běžce připraveny čtyři barevné zóny, kde
budou účastníci zasypáni práškovými bar-
vami. Pátá zóna zůstává pro všechny každo-
ročním překvapením. V roce 2015 se
jednalo o velmi úspěšnou zónu pěnovou.

Co Vás přivedlo na myšlenku pořádat
tuto akci? 
Zahrávali jsme si s myšlenkou uspořádat
netradiční sportovní událost, které by se
mohli zúčastnit děti i dospělí, mladí i staří,
jednotlivci či skupiny. Těší nás, že je to akce
pro sportovce, ale i pro ty, kteří pětikilome-
trový závod nikdy předtím neabsolvovali. 

Kde všude se poběží?
Barvám neutečeš vstupuje tento rok již do
svého 3. pokračování. Ke stávajícím měs-
tům Olomouc a Praha přibyly nově České
Budějovice, kde se tento běh poběží poprvé.
Barevné exploze barev se budou šířit Čes-
kou republikou po celý květen. Poprvé se
poběží 7. května na Výstavišti Flora v Olo-
mouci. Další víkend, 14. května, bude pre-
miéra běhu na náměstí Přemysla Otakara
II. v Českých Budějovicích. Český seriál
bude finišovat 21. května v Praze, v areálu
PN Bohnice. Zde na účastníky čeká další

novinka tohoto roku, a to možnost vybrat si
ze dvou startovních časů: 11 nebo 15 hodin.
Další víkend se běh přesouvá na Slovensko
pod názvem Farbám neujdeš. Stejně jako
v České republice se všichni můžou těšit
celkem na tři zastávky. K loňským Košicím
a Bratislavě přibyla letos Banská Bystrica,
kde se poběží poprvé. 28. 5. startujeme
v Košicích, 4. 6. v Banské Bystrici, závě-
rečný běh se uskuteční 18. 6. v Bratislavě.

Kdybych chtěl akci běžet, co pro to
musím udělat? 
Nejprve navštívit naše webové stránky
www.barvamneuteces.cz a v sekci regi-
strace se přihlásit k akci. Dále po obdržení
infomailu s instrukcemi k platbě startov-
ného uhradit uvedenou částku za startovné
a pak si již jen před během přijít vyzvednout
svůj startovní balíček. Těšit se můžeš na
tričko, náramek, startovní číslo, sáček
s barvou, v cíli pak na medaili. 

Mohu se do Bohnic přijít jen podívat?
Samozřejmě. Celý areál je zdarma přís-
tupný široké veřejnosti. Pro všechny zúčast-
něné máme připravený bohatý doprovodný
program. Rádi bychom, aby 21. květen byl
plný hezkých zážitků jak pro rodiny
s dětmi, tak i přátele. 

Co vlastně sypači hází na běžce?
Jedná se o škrob, který je obarvený přírod-
ním barvivem, které není zdraví škodlivé, je
netoxické a dermatologicky testované.
Samozřejmě je omyvatelné vodou. 

Jak bych se mohl stát sypačem?
Pokud ti již bylo 15 let, jsi spolehlivý 
a zodpovědný, tak nám napiš na email
info@barvamneuteces.cz. V emailu nám
upřesni jméno a příjmení, datum narození
a telefonní číslo. Každého, kdo by se chtěl
stát dobrovolníkem a pomoci nám s organi-
zací rodinného běhu Barvám neutečeš,
uvítáme s radostí. 

Máte maskota? 
Ano. 13. 1. 2016 jsme na  profilu Barvám
neutečeš poprvé představili maskota, který
se stal naším novým společníkem a bude
nás provázet nejen jednotlivými běhy, ale
i dalšími doprovodnými akcemi. O jeho
jménu rozhodli fanoušci akce, kteří se
zapojili do hlasování a vybrali jméno 
Barvík. 
Děkuji vám za rozhovor.

A to je pro tentokrát vše. Na co se můžete
těšit příště? Budeme si dále povídat o běhu
Barvám neutečeš, pokusíme se vám ho při-
blížit trochu z jiného pohledu a nalákat vás
na něj. Ještě bychom vás rádi pozvali na
stránky https://www.facebook.com/
barvamneuteces a to je pro tentokrát
opravdu vše.

Za redakci Mládeže sobě – 

šéfredaktor stránky Matěj Vondřich
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Kalendář akcí
16. března od 15 hodin Velikonoční jarmark – ZŠ U Parkánu 

16. března od 16 hodin 1. jarmareční dražba – ZŠ U Parkánu

19. března od 13 hodin Úklid v okolí hvězdárny

21. března od 15.30 hodin Setkání ďáblických pamětníků – 
Obecní knihovna

6. dubna od 15 hodin Burza knih – ZŠ U Parkánu

6. dubna od 18 hodin 11. veřejné zasedání ZMČ – ZŠ U Parkánu

8. dubna od 15 hodin Jarní posezení seniorů – ZŠ U Parkánu

23. dubna od 10 hodin Jarní pravěká bojovka

Pravidelné aktivity pro ďáblické seniory
Počítačové kurzy. Obecní knihovna, Osinalická 901/30, 
pondělí a čtvrtek 10–11.30 hodin.
Rehabilitační cvičení. Obecní dům, Ke kinu 7, horní sál, 
pondělí 13.30–15.00, úterý 10–11.30 hodin.
Cvičení taoistického tai-či. Obecní dům, Ke kinu 7, dolní sál, 
středa 9.30–10.30 hodin.
Plavání. Ďábličtí senioři mohou prostřednictvím sociální komise požádat
o finanční příspěvek na permanentku na kondiční plavání v některém
z okolních bazénů. Kontakt: socialni.komise@dablice.cz, 
tel. 728 227 384.

Barbara Tranová, předsedkyně sociální komise

Setkání ďáblických pamětníků
Vážení občané-pamětníci, zveme Vás na setkání, které, jak jsme již psali
v minulém ĎZ, se uskuteční v Obecní knihovně v pondělí 21. března
v 15.30 hodin. Srdečně zveme členy letopisecké komise a všechny
ďáblické rodáky-seniory. Účast na besedě přislíbila i paní kronikářka.
Po ukončení akce Zažít Ďáblice jinak jsem prošla na rozloučenou use-
dlost Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou a ve světle zapa-
dajícího slunce pořídila další fotografie tohoto pozoruhodného místa.
Ráda bych si na setkání poslechla vzpomínky bývalých zaměstnanců
statku, pamětníků obhospodařování velkých skleníků, které zchátralé
ještě stojí za dlouhou stodolou usedlosti. Od roku 2007 fotografuji 
Ďáblice. Zvu vás na web Spolku pro Ďáblice, kde budu snímky 
postupně publikovat.

Milada Stroblová, Spolek pro Ďáblice

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

Program na březen a duben
Otevírací doba
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
Čt 24.3. 10–12,13.30–15.30. Pondělí 28. 3. zavřeno.
Duben: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 20.30–22.30, čtvrtek
13.30–15.30, 20.30–22.30, neděle 14–16 hodin. 

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin: 
14. 3. Ing. Karel Dohnal: Baltské státy v letecké fotografii.
21. 3. Petr Adámek: Jarní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy.
25. 4. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů 2015.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
7. 3. APOLLO 15, APOLLO 16.
4. 4., 11. 4. a 18. 4. Den Země (pásmo přírodopisných filmů).

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Ve středu 18.30–19.30 hodin (první pol. března), ve středu a čtvrtek
19.30–20.30 (duben) mohou hvězdárnu navštívit předem objednané 
skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy). 

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

POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 13. 3. v 10.15 hodin – Měsíc u krejčího
Neděle 17. 4. v 10.15 hodin – Africká pohádka (Ogua a piráti).
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

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.

GRATULACE JUBILANTŮM 80 a více let

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

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

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

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

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

Ďábličtí senioři, kteří souhlasí, aby jejich údaje byly použity členkami 
sociální komise MČ Praha Ďáblice k účelům gratulace k jubileu 
(80, 85, 90 a více let), mohou vyplněný formulář odevzdat v podatelně
úřadu MČ, Květnová 52 nebo nahlásit telefonicky na tel. 283 910 723.

!



      

Srdečně zveme ďáblické seniory na

Jarní posezení
s harmonikou a zpěvem
v pátek 8. dubna 
od 15 do 17 hodin
v jídelně základní školy U Parkánu 17.

Můžete se těšit na lidové písně 

za doprovodu akordeonu 

Milana Miškaříka a malé občerstvení.

Budeme rádi, když svou účast 

předem potvrdíte 

v podatelně úřadu naší MČ 

na tel. č. 283 910 724.

Na setkání s Vámi se těší 

členky sociální komise!



Svěřte Váš vůz
jen do těch 
správných rukou.
Autorizovaný servis Audi. 

Proč brát Váš vůz do neznačkového servisu, když můžete plně využívat benefitů našeho autorizovaného servisu Audi.  
Máte tak záruku, že se Vám dostane profesionálního přístupu vyškoleného personálu s dílenským vybavením  
na technologické špičce. Opravy a záruky podle norem značky Audi a originální náhradní díly jsou samozřejmostí.  
Pokud jezdíte do autorizovaných servisů Audi, tak známe historii oprav Vašeho vozu. Všechny servisní úkony Vám  
dopředu vysvětlíme a řekneme předpokládanou cenu. Do garáže je lepší jezdit pouze parkovat.  
Na opravy Vašeho Audi je tu náš autorizovaný servis.

Liberecká 12, 182 00 Praha 8, tel.: 286 001 703, www.porsche-prosek.cz   

PORSCHE PRAHA-PROSEK

Využijte služby našeho autorizovaného servisu Audi.

      


