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O čem jednala rada městské části
36. jednání dne 14. 3. 2016
Rada MČ po projednání schválila:
• podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2016 sp. zn. 10A 159/2015 
ve věci 1. Aktualizace zásad územního rozvoje (SOKP).
Rada MČ po projednání souhlasí:
• s předloženým návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ 
Praha-Ďáblice;
• s uzavřením smlouvy se společností Geosense s. r. o. na poskytování
servisních služeb k aplikaci Geosense Mapový informační systém 
a Vyhledávání v KN.
Rada MČ vzala na vědomí:
• návrh Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů městské
části Praha-Ďáblice;
• cenovou nabídku společnosti SINRECO na investorsko-inženýrské 
činnosti při dostavbě a stavebních úpravách ZŠ;
• návrh na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 1553 v k.ú. 
Ďáblice do správy MČ Praha-Ďáblice;
• dopis ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy o závazném znění slibu 
zastupitelů městských částí hl. m. Prahy.
Informace radních:
• pan starosta informoval o stížnosti občanů na nevhodně prováděný
chemický postřik polí;
• pan tajemník radě předložil nabídku na uspořádání e-aukce na
dodávku energií pro MČ a navrhl novou účast (s datem plnění po ukon-
čení stávající smlouvy) z důvodu nízkých cen energií na trzích;
• pan starosta radu informoval o posunutí termínu podání nabídek k akci
Dostavba a přístavba ZŠ: z důvodu podání námitky jednoho zájemce,
která směřovala proti projektové dokumentaci a podmínkám ve smlouvě
o dílo, bylo po poradě rozhodnuto o vyhovění námitce a s tím související
úpravy projektové dokumentace, závazného návrhu smlouvy a oznámení
o zahájení ZŘ. Tyto změny s sebou přinesly nutnost posunout termín
k podání nabídek na den 18. 4. 2016.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Rada MČ – Zápisy a usnesení RMČ

11. veřejné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice dne 6. 4. 2016
Kontrola zápisu z 10. veřejného zasedání ZMČ.
Zastupitelé schválili zápis bez připomínek.
Volný mikrofon.Pan Vondřich upozornil na špatný stav komunikace
Šenovská a vyjádřil nesouhlas s novými retardéry. Pan Krčil zastupitelům
poskytl informace o opravě Sokolovny a možnostech jejího dalšího
využití. Pan Stárek upozornil na havarijní stav křižovnické „ohrady“ smě-
rem na Březiněves; propadající se chodník i nekvalitní údržbu zeleně tam-
též; o nebezpečí cyklistů na chodnících; nezastřešené zastávky MHD;
neuklizené okolí prameniště Mratínského potoka.
Složení slibu zastupitelů MČ Praha-Ďáblice.Zastupitelé složili nový
slib, a to hlavnímu městu Praze.
Volba člena rady MČ Praha-Ďáblice. Pátým členem rady MČ byla
zvolena Táňa Dohnalová.
Cenová nabídka společnosti SINRECO na investorsko-inženýr-
ské činnosti při dostavbě a stavebních úpravách ZŠ.Zastupitelé
tento bod jednomyslně schválili.
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017–2021 byl schválen.
Investiční akce „Obecní dům Ďáblice“. Po shlédnutí prezentace
a rozsáhlé diskusi zastupitelů i přítomných občanů vzalo zastupitelstvo
tento projekt na vědomí a pověřilo radu MČ zajištěním veškerých kroků

potřebných k přípravě výběrového řízení na veřejnou zakázku 
„Obecní dům Ďáblice“. 
Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů byla 
zastupiteli schválena.
Žádost MHMP o odsvěření pozemku parc. č. 1210 v k.ú. Ďáblice
ze správy MČ Praha-Ďáblice.
Zastupitelé schválili odsvěření pozemku pod stavbou hvězdárny. 
Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 k rozpočtu MČ Praha-
Ďáblice.Obě opatření byla schválena.
Zpráva hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku
a závazků MČ Praha-Ďáblice k 31. 12. 2015 byla schválena.
Kasační stížnost ve věci 1. Aktualizace zásad územního rozvoje
ohledně pražského okruhu byla schválena.
Informace starosty a zastupitelů.Pan starosta informoval o projektu
Bezpečné cesty do škol; o rekonstrukci vozovky, dokončení komunikací
včetně chodníků, osvětlení a odkanalizování Blat; o možnosti vyjádření se
k novému územnímu plánu i o tom, že na ďáblické skládce bude vytvořen
sběrný dvůr.

Poplatek ze psů
Finanční odbor Úřadu městské části Praha-Ďáblice upozorňuje chovatele
psů na povinnost úhrady místního poplatku ze psa, který je stanoven
obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 23/2003.
Splatnost poplatku na rok 2016 byla do 31. března 2016.
Pokud nebyly poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši,
vyměří městská část poplatek platebním výměrem v souladu se zákonem
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Včas nezaplacené (neodvedené)
poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Držitelé psů mají možnost zaplatit roční poplatek přímo na účet MČ
Praha-Ďáblice číslo 501855998/6000. Jako variabilní číslo uveďte číslo
1341... (za tečky dosaďte číslo známky psa), a popř. do poznámky jméno
majitele psa. Druhá možnost úhrady poplatku je v pokladně ÚMČ 
Praha-Ďáblice v úředních hodinách.
Veškeré informace mohou držitelé psů získat v pokladně ÚMČ, popř. 
na telefonním čísle 283910723-5 u paní Moniky Forkové.

Miroslava Koubová, Finanční odbor ÚMČ

Příspěvek za svoz komunálního odpadu 
za 2. pololetí roku 2015
Zastupitelstvo MČ usnesením č. 078/12/ZMČ dne 12. 12. 2012 schválilo
vyplácení příspěvku za odvoz komunálního odpadu za rok 2015 ve výši
poplatkové povinnosti za 2. pololetí 2015 pro bytová družstva, společen-
ství vlastníků, pronajímatele bytových domů.
Připomínáme, že si tyto subjekty mohou zažádat o proplacení poplatkové
povinnosti za 2. pol. 2015 na úřadě MČ Ďáblice na základě žádosti s pře-
dložením dokladů o zaplacení poplatku a vlastnického práva k nemovi-
tosti v období od 1. 3. – 30. 4. 2016.

Miroslava Koubová, finanční odbor ÚMČ

Kompenzační příspěvek za provoz skládky
Zastupitelstvo schválilo vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz
skládky na 7. zasedání 23. 9. 2015 usnesením č. 56/15/ZMČ.
Finanční odbor ÚMČ Praha -Ďáblice upozorňuje rodiče dětí do 15 let
včetně, že si mohou v období od 1. 4. do 30. 11. 2016 podat žádost
o poskytnutí kompenzačního příspěvku MČ Ďáblice za provoz skládky za
rok 2016. Na děti narozené v období 1. 11. 2016 – 31. 12. 2016 lze
podat žádost do 15. 1. 2017. Podmínkou k platnému podání žádosti je
trvalý pobyt dítěte v obci Ďáblice a věk 0–15 let včetně.
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Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem na
podatelně MČ nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha-
Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti
další doklady, (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).
Žádost najdete ve Zpravodaji, na stránkách www.dablice.cz nebo si ji
můžete vyplnit přímo na úřadě MČ Praha-Ďáblice.

Miroslava Koubová, FIO

Ďáblice získaly Zlatý erb
Nová webová stránka Ďáblic se umístila v krajském kole soutěže Zlatý erb
na druhém místě v kategorii Nejlepší webová stránka obce. V rámci slav-
nostního ceremoniálu, za účasti primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové
a předsedkyně poroty Renaty Tomanové, převzali cenu zástupce naší
městské části spolu s tvůrci webu.

Rád bych poděkoval za vynalo-
žené úsilí při vzniku nového webu
Martinovi Lonekovi, tvůrcům webu
z firmy Drualas a všem, kteří se na
tvorbě podíleli nebo přispívali kon-
struktivními poznámkami
a návrhy.
Uvědomujeme si, že má ďáblický
web ještě řadu „novorozeneckých

nemocí“, které se průběžně snažíme léčit a pracujeme na tom, abyste se
snadno dostali ke všem informacím o Ďáblicích, které hledáte.
Až příště rozklinete svůj internetový prohlížeč a budete mít chvíli času,
zkuste do klávesnice třeba naťukat i www.dablice.cz.

Mnoho příjemných chvil trávených nejen na internetu přeje 
Martin Tumpach, zástupce starosty

Zamyšlení nad probíhajícími úpravami naší
ZŠ (k němuž mě vedlo několik skutečností)
O potřebě zvětšení kapacity naší školy a z toho vyplývající nutnosti sta-
vebních úprav a rozšíření objektu školy se začalo diskutovat již v minulém
volebním období. Celý proces přípravy byl v zastupitelstvu projednán tak,
že k jeho realizaci dojde za předpokladu obdržení investiční dotace od
MHMP. Vlastní projekční a přípravné práce byly zahájeny na náklady
obce. Nyní se škola nachází ve stavu, kdy byla dokončena počáteční
etapa a probíhá výběrové řízení na dodavatele dalších stavebních prací.
Je tedy také čas, kdy je možno s určitým odstupem hodnotit, jak se prove-
dené stavebnětechnické úpravy osvědčily, jak funkční je realizovaný
návrh. A to jak z pohledu architektonického či estetického vnímání, tak
i co se týče vlastní funkcionality jednotlivých stavebních úprav.
Nedokážu posoudit, jak intenzivně probíhala diskuze mezi architektem
a školou, kolik podnětů a návrhů či připomínek bylo zohledněno při zpra-
cování projektu. Nicméně od počátku tohoto školního roku mohu sledo-
vat, s jakými reálnými dopady do vlastního chodu školy se setkávají jak
žáci, tak učitelky. A mohu konstatovat, že do běžného stavu má nynější
situace daleko. To, že největším problémem, který momentálně trápí paní
učitelky, je akustika v prostorách, které procházejí úpravami, již bylo ve
stručnosti v ĎZ zmiňováno. Na začátku školního roku ve dvou prvních tří-
dách byla akustika zcela nevyhovující (limitní normový stav byl třikrát pře-
kročen). Zcela nerozumím, jak mohl architekt stavby tuto situaci dopustit.
Kombinace použitých materiálů a stavebních řešení přímo predikovala
vznik této situace. To samé lze říci o odstranění sádrokartonových pod-
hledů na chodbě pod tělocvičnou a v celém nově upraveném prostoru
(šatny v přízemí), v jehož důsledku došlo k odhalení konstrukčního
betonu (tzn. že stropy tvoří pouze neupravený šedý beton) a výraznému
zhoršení akustiky (i estetiky) v daném prostoru. Považuji to za zcela
zásadní dopad do provozu školy a za přímý důsledek špatného a neod-
borného návrhu architekta. Na základě jednání s vedením školy a násled-
ném objednání vedením obce se podařilo ve spolupráci s odbornou
společností Ekola Group zajistit do konce loňského roku instalaci akustic-
kých opatření v prostoru dvou nově vzniklých tříd. Nyní lze konstatovat,

že výuka probíhá za podmínek splňujících požadované normové hodnoty.
Paní učitelky si realizované řešení velmi pochvalují, ačkoliv pan starosta
do očí paní ředitelce tvrdil opak. Argumentaci zpracovatele projektu, že
ostatní prostory (chodby, šatny, kanceláře...) nelze posuzovat, neboť pro
ně nejsou stanoveny akustické limity, považuji za zcela nepatřičnou. O to
více je zarážející, že v dokumentaci dalších etap je i nadále počítáno
s odhaleným betonem v interiéru tříd, chodeb, kanceláří – přestože toto
řešení bylo opakovaně ze strany pracovníků školy odmítáno.
Vzhledem k zvýšenému počtu žáků ve škole dochází k situaci, kdy ve vět-
šině hodin TV v jediné tělocvičně školy, „ideálně“ umístěné ve 2. patře,
cvičí najednou 2 třídy. I díky odstranění podhledů na stropě chodby umís-
těné pod tělocvičnou dochází ke zhoršení akustických podmínek také ve
třídách pod tělocvičnou, nehledě na míru hluku o přestávkách. Po dlou-
hém dožadování školy o zlepšení byly na strop chodby umístěny kruhové
akustické prvky, ovšem v menším počtu, než doporučila odborná firma,
a tudíž se jejich funkčnost nijak pozitivně neprojevila. Na začátku února
(to je již dva měsíce) byla na vedení obce předložena zpráva navrhující
realizaci opatření vedoucích ke snížení hlučnosti ve třídách pod tělocvič-
nou. Předpokládám neprodlenou realizaci, v jejímž důsledku by měla být
akustika tříd vylepšena. Jako další problematický bod zatím realizované
části úprav vnímám barevné řešení prostorů. Na barevné řešení jsem
zaznamenal zatím pouze negativní reakce. Šedivý odhalený beton, černé
topení a rámy dveří i skleněných prvků jistě nejsou pro děti vhodnou
alternativou k barevné výmalbě v příjemných tlumených tónech.
Komentáře architektů přednášené na adresu pedagogického sboru, že je
moc přecitlivělý, že nedoceňuje realizovanou architekturu, považuji již za
překročení jisté hranice vkusu. Architektura je buď funkční, a tudíž kva-
litní, nebo nefunkční, a tudíž nekvalitní. Očekával bych ze strany vedení
obce razantní podporu vedení školy ve vztahu vůči architektovi a jeho
pochybení, a ne neustálé relativizování problémů a argumentování nedo-
končením prací. Další etapy jsou nutné, ale měly by již zohledňovat pod-
něty a připomínky vzniklé během nyní realizované části, zvláště
s vědomím, že stavba může probíhat – s ohledem na všechna výběrová
řízení a lhůty pro případná odvolání – ještě velmi dlouhou dobu.

Martin Křížek

Městská část Praha-Ďáblice a SDH Ďáblice
vás zvou na
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Ze zápisníku 
starosty
Strategický plán 
Prahy – probíhá 

projednávání s městskými částmi
Již druhým rokem probíhá, ze zákona povinné,
zpracování aktualizovaného Strategického
plánu hl. m. Prahy. Jedná se o koncepční a roz-
vojový dokument, který by měl být určujícím 
pro stanovení nových dlouhodobých cílů a pro
správnou organizaci řízení města. Zajišťuje
vyvážený rozvoj Prahy a všech jeho městských
částí při uplatnění všech veřejných i soukromých
zájmů do prosperujícího celku. Právě probíhá
projednávání s městskými částmi. Ďáblice, mým
prostřednictvím, také podaly své připomínky.
I touto cestou, od samého zahájení prací na
textech plánu, se snažím obhajovat jak
právo na samotnou existenci Ďáblic (to
není můj výmysl, ale již několik let stále trvající
hrozba), tak prosazovat tolik potřebné vyme-
zení silného vedení Prahy ve smyslu řízení kraje
na straně jedné, ale i správu městských částí
jako efektivně fungujících obcí na straně druhé.
Je to logické a funguje to tak v celé ČR
a podobně i v jiných zemích. Jenom Praha je
výjimkou, což nepovažuji právě v tomto za
správné a pro naše město i Ďáblice za užitečné.
Každodenní praxe starosty i zástupce Starostů
v Praze mne o tom stále znovu přesvědčuje. 
Územní plán Prahy – probíhá projedná-
vání s městskými částmi
Poslední měsíc ve zvýšené míře opět probíhaly
konzultace a zasílání připomínek jak k nově při-
pravovanému územnímu plánu hlavního města
Prahy, tak k dalším změnám aktuálně platného
územního plánu. Stejně jako v případě Strate-
gického plánu se opět jedná o časově velmi
náročnou agendu, která malé městské části bez
velikých úřadů (jako v případě Ďáblic) a jejich
starosty velmi vytěžuje. Myslím ale, že i díky
mému sledování informací z vedení města
a díky členství ve Výboru pro územní rozvoj
a územní plán ZHMP a Výboru pro životní pro-
středí, infrastrukturu a technickou vybavenost
ZHMP se nám daří pro budoucnost a občany
Ďáblic vše potřebné sledovat a včas na všechny
změny a nové plány reagovat. 
Naposledy např. v případě změny územního
plánu Z 2748 (aktuální vymezení zastavě-
ných území Ďáblic), nebo u změny Z 2156
(další zvětšení skládky a prodloužení
doby skládkování v Ďáblicích), která je –
zatím bez konečného výsledku a k naší velké
nespokojenosti – stále projednávána a pro-
sazována k souhlasnému rozhodnutí
Prahy již nejméně 7 let! 

Kompletní rekonstrukce 
dvou obecních bytů dokončena
V hodnotě cca 1.000.000 Kč jsme dokončili
a novým nájemníkům do užívání předáme dva
kompletně zrekonstruované a dispozičně
upravené byty s novými rozvody, podlahami,
okny a novou kuchyňskou linkou.

Okolí Hvězdárny je opět o něco
čistší, a tedy i hezčí
Také touto cestou chci velmi poděkovat za
ochotu pomáhat a ve volném čase víkendu pra-
covat pro hezčí okolí našich domovů. Doufám,
že dobrý vztah k sousedům a ke krajině je
„infekce“, která se bude stále šířit, bez ohledu
na to, že se objevují stále silnější a důmyslnější
„protilátky“. 

Velmi děkuji našim hasičům, paní zastupitelce
Táně Dohnalové a celé Komisi životního pro-
středí, která jarní úklid okolí hvězdárny vymy-
slela a ve spolupráci s úřadem zorganizovala.

Kontrola hospodaření Ďáblic za rok
2015 byla opět bez problémů
29. 3. 2016 nám byla předána závěrečná
Zpráva o výsledku přezkoumání hospo-
daření za rok 2015, kterou na základě naší
žádosti provedla kontrolní skupina odboru kon-
trolních činností pražského magistrátu.
I v tomto roce bylo hospodaření bez závažněj-
ších problémů s drobnými formálními nedos-
tatky, které obratem byly nebo v nejbližších
dnech budou odstraněny. 

Přístavba a přestavba školy –
finanční prostředky pro rok 2016 
ve výši 35 mil. Kč jsou zajištěny
Poslední cca 2 měsíce jsem měl dva hlavní
úkoly: a) technicky a právně zabezpečit co nej-
hladší průběh výběrového řízení a b) zajistit
finančního krytí stavby. Nejprve jsme získali 
pro letošní rok účelovou investiční dotaci 
20 mil. Kč. Minulý týden (ve čtvrtek 31. 3. po
půlnoci) na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy
(ZHMP) byl cíl splněn, když po mnoha vyjedná-
váních došlo ke schválení i naší druhé žádosti
a k převodu dalších 15 mil. Kč z nevyčerpa-
ných investičních prostředků minulého roku. 
Pro rok 2016 tedy pracujeme 
s 35 miliony Kč! Ani nevíte, jak jsem rád 
a jak se mi, alespoň na několik měsíců, 
ulevilo.

Bezpečně do školy
Pokračuje společný projekt naší základní školy,
občanského sdružení Pražské matky, naší měst-
ské části jako zřizovatele školy a v podstatě
také rady naší MČ, která v minulém volebním
období nezávisle pracovala na obdobné proble-
matice (sledovala a chtěla zlepšit 3 stejná místa
ze čtyř školou vybraných). 
Celopražský projekt s názvem Bezpečné cesty
do škol je projektem Pražských matek a Prahy.
Naše škola dostala nabídku pracovat na pro-
jektu, který si dal za cíl v Ďáblicích vytipovat
a popsat nebezpečná místa při cestě našich dětí
do školy. Čtyři z nich pak dopravní projektant
Pražských matek zpracoval do formy studie sta-
vebně – dopravních opatření, která mi byla na
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závěrečném slavnostním setkání přímo žáky
školy předána k dalšímu užití. Tato studie byla
dle pravidel akce předána na příslušné místo
pražského magistrátu jako žádost o finanční
podporu a o zajištění případné stavební doku-
mentace a realizace staveb. 

Co bych na dražbě nečekal?
O založení „školního“ spolku Parkán a o jeho
programu se dočtete na straně 10 tohoto Zpra-
vodaje . K jeho startu do života se školou i „za
školou“ přeji jménem svým i celé Rady všem
hodně radosti, spokojenosti a pocitu naplnění 
z práce pro sebe i druhé. A pro štěstí i ochranu
posílám krásnou mandalu a velikonočního
skřítka Řeřišníčka, které jsem s milým překvape-
ním objevil mezi dětmi na školním jarmarku.
Snad vám udělají stejnou radost jako mně.

Všem sousedům a mláďatům přeji 
vše dobré, jaro plné spokojenosti 
a nové životní síly!

S úctou Miloš Růžička, starosta,
foto autor a Jan Lukavec

Broučci u koní
Broučci jsou takoví malí cestovatelé. Tu vyrazí
k hasičům, tu do Líbeznic do zahradnictví, tu do
knihovny, tu do kina. Tentokrát jsme navštívili
jezdeckou školičku v nedalekých Měšicích.
Kromě koní a poníků jsme viděli další zvířátka,
která na farmě žijí a o kterých jsme dostali
spoustu informací. Viděli jsme např. klokana,
lamu, prasátka a další. Mohli jsme si prohléd-
nout stáje, jednotlivé boxy v nich, jak a čím jsou
vybavené a co všechno ke koním patří. Mimo
jiné jsme viděli koupelnu pro koně. K naší
návštěvě patřila i možnost svést se na poníkovi.
Pro někoho to bylo první seznámení s koněm,
někteří se tvářili jako zkušení jezdci.
Všem se na výletě líbilo a odjížděli plni dojmů
a zážitků, které budou doma vyprávět.

Za malé broučky třídní učitelky

Sejeme velikonoční osení
Protože nám Velikonoce klepaly na dveře, začali
jsme si s dětmi vyprávět o velikonočních zvycích
a tradicích. Jednou z důležitých součástí Veliko-
noc je i setí osení a proto jsme se pustili do
práce. Děti si nejprve nazdobily mističky barev-
nými sluníčky a zábava mohla začít. Každý si
sám nasypal hlínu do mističky a zasel osení.
Jakmile byla práce hotová, zalily si děti své
osení vodou a vystavily na okno na sluníčko.
Dětem se práce s hlínou moc líbila a to, že byly
špinavé až za ušima, jim vůbec nevadilo.
Všechny děti byly moc šikovné a už se těší, co
budou sázet příště. Berušky

Kde nás tlačí bota u Tuleňů
Tuleni jsou v letošním roce třídou plnou před-
školních dětí. To nám dává možnost dělat
mnoho věcí dohromady. Necháváme na dětech
adekvátní část zodpovědnosti. Učí se vzájemně
si pomáhat a hledat řešení tvrdších oříšků, které
ve školce jsou. Učí se všímat si věcí, které trápí
ostatní děti. Rádi si hodně povídáme a tím roz-
víjíme sociální a komunikační dovednosti,
a také pocit sounáležitosti a zodpovědnosti.
Cílem je kompetence – také já jsem důležitý,
i na mně záleží, patřím mezi vás. A tak opět jed-
noho rána padla otázka s velkým O. Co vás děti
ve třídě nejvíce trápí, co vám dělá starosti a co
si přejete změnit? Nechte si chviličku na zamyš-
lení, co to může být, co dělá dětem starosti.
Málo hraček, málo pohádek, málo hraní atd.
Dětem nejvíce vadí hluk, křik, rachot, co ve třídě
vzniká, na PRVNÍM místě. DRUHÉ místo patřilo

občasnému ubližování, bourání staveb a necitli-
vému vzájemnému chování. No, tak tu máme
hned DVĚ TLAČÍCÍ BOTY. Je zajímavé sledovat,
jak citlivé děti na zvýšený hluk jsou. Zároveň jej
vnímají a také spoluvytváří. Hluk je náročný
protivník. Hledáme řešení, my paní učitelky
a děti také, už nějakou dobu. Jaké řešení je dle
dětí nejlepší? Nejvíce dětem pomáhá práce
v menší skupině, různé rozdělení dětí v prostoru
třídy a také práce ve dvojici holčička a kluk
a činnosti dělané ve venkovním prostředí. Zvý-
šený hluk je tak trochu součást každé třídy.
Možná bychom z něho mohli udělat kamaráda,
dát mu třeba i jméno a vzít ho mezi sebe, než
s ním bojovat. Možná by to také pomohlo. Zku-
síme to. A druhá bota. Tu si pro vás necháme na
příště.

Hezké jaro za třídu Tuleňů vám přejí 
předškoláci a paní učitelky Monika a Lenka

Náš dramaťáček
Pátek 18. březen byl pro většinu členů našeho
dramatického kroužku něčím výjimečným. Náš
dramaťák se totiž poprvé zúčastnil soutěžní pře-
hlídky dramatických souborů Prahy 8. Byla
tréma, strach i rozpaky. Jaké to bude, povede se
to, přijdou naši, nepokazím to? To se honilo
všem dramaťáčkům hlavou již během generální
zkoušky i v bezvadném zázemí, které bylo pro
všechny soutěžící připraveno. Ve dvě hodiny,
kdy jako první zahájili přehlídku, bylo hlediště
nabité diváky. Přišli úplně všichni, koho si naši
mladí herci přáli, sál byl zaplněn do posledního
místečka. To, zda se někdo bál, vůbec nebylo
poznat, všechen strach rozehnal potlesk hned
po úvodní písničce. Představení Pučmeloudí
etudy, které podle audio nahrávky upravila pro
soubor jeho skvělá vedoucí paní vychovatelka
Markéta Skalová, mělo veliký úspěch. Toto
představení začal soubor, který se skládá hlavně
z nadšených prvňáčků a druháčků, zkoušet
v druhé polovině ledna pro děti naší mateřské
školky. Že s ním vyrazí na soutěž, v tu dobu
nikoho nenapadlo. Ikdyž náš dramaťáček do
krajského kola nepostoupil, je pro nás vítěz.
Velikou pochvalu si zaslouží všechny děti, které
se podílely na vystoupení, na výrobě kostýmů
a na choreografii. Dík patří vedoucí Markétě
Skalové a to za skvělý přístup k dětem, hudební
doprovod, a hlavně za dlouhodobé vedení
kroužku. Trochu závidím dětem z naší mateřské
školky a ďáblickým seniorům, pro které se Puč-
meloudí etudy ještě chystají.

Za spokojené diváky Vlasta Poláčková

Ďáblický slavíček již potřetí
Před jarními prázdninami u nás ve škole,
v rámci ŠD, proběhl již třetí ročník pěvecké sou-
těže Ďáblický slavíček. Navzdory velké nemoc-
nosti se soutěže zúčastnilo víc jak 50 zpěváčků.
Moc si toho vážíme a jsme rádi, že je mezi
našimi žáky tolik šikovných, odvážných a soutě-
živých dětí. Letošním tématem soutěže byla zví-
řata. To byste se divili co je krásných písniček,
které jsou o zvířátkách nebo kde se všude zví-
řátka v textu objevují. Tentokrát porotou pro



soutěžící nebyli jejich spolužáci, diváci, jak tomu
bylo v předešlých letech. Nelehké úlohy poroty
se letos zhostili vychovatelé Bára Zezulová,
Martin Seifert a žačka Kateřina Přibáňová, loň-
ská slavice za sólo vystoupení. Porota vybírala
čtvrté, třetí, druhé a první místo mezi sólovými
vystoupeními a mezi vystoupeními dvojic (dua).
Hodnotila výběr písně (náročnost, zda je píseň
tematicky vhodná, správně vybraná tónina),
pohyb a samozřejmě čistý zpěv. Všechny soutě-
žící děti byly moc šikovné a některé dokonce
dokázaly během svého vystoupení roztleskat
publikum (spolužáky, porotu, vychovatele). V tu
chvíli byla atmosféra v sále podobná atmosféře
v O2 aréně. Na slavíčkovi vládla zdravě soutěžní
atmosféra. Letos jsme pro první čtyři umístěné
slavíčky měli připravené zajímavé ceny a to díky
panu Krajčovi, který nám ochotně poskytnul 
CD a podpisové karty. Tímto mu moc děkujeme.
Gratulujeme těm, kteří se umístili na prvních
čtyřech místech, a především všem soutěží -
cím dětem. Slavíčky se stali všichni díky své
odvaze vystoupit a díky práci, kterou si daly
s nácvikem a výběrem písně. Už se těšíme na
další ročníky.

Za ďáblické slavíčky Markéta Skalová

„Čtvrťáci a cesta 
do pravěku“ 
aneb vlastivěda hrou
Na pátek 26. února jsme si pro naše čtvrťáky
a jednu třídu třeťáků připravily projektové
vyučování „Cesta do pravěku“. Všichni jsme se
převlékli, abychom co nejvíce vypadali jako pra-
věcí lidé. Některé modely byly vskutku obdivu-
hodné. Než celý projekt začal, bylo potřeba
rozdělit děti do čtyřčlenných skupin tak, aby
byly třídy promíchány a každá měla ve skupině
vždy jednoho svého zástupce. Předaly jsme pár
potřebných instrukcí a celá zábava mohla začít.
Děti si projekt užívaly, hezky spolupracovaly
a myslíme, že si zcela určitě odnesly spoustu
zajímavých informací, které dále využijí v hodi-
nách vlastivědy.
V závěru děti písemně zhodnotily celý projekt,
popsaly jednotlivá stanoviště a předaly nám
zpětnou vazbu, která je pro nás velice důležitá.
A zde se děti podělily o jejich zážitky a takto 
je popsaly:

1) Jeskynní malba
Na prvním stanovišti jsme hnědou barvou
malovali mamuta. Barva byla v kelímku a malo-
vali jsme prsty na papír, který byl zmačkaný, aby
vypadal jako jeskyně. Bylo to nejlepší stano-
viště. Moc se nám líbilo.

2) Pravěký obraz
Skládání pravěkého obrazu bylo na stanovišti
číslo 2. Ležela zde otevřená kniha, do které se
skládaly puzzle pravěkých zvířat. Tuto knížku
napsal Garry Flemming. Na druhé stránce bylo
povídání o každém složeném zvířeti, takže jsme
se i něco dozvěděli.

3) Věstonická venuše
Na tomto stanovišti jsme modelovali malou
sošku Věstonické venuše ze samotvrdnoucí
hlíny. Spolupracovali jsme a užili jsme si to.
Každý vymodeloval kousek jejího těla. Hráli
jsme si na pravěké lidi, jak z hlíny dělají sochy.
Začali jsme hlavou, potom jsme udělali tělo,
nakonec nohy. Snažili jsme se udělat přesnou
kopii, ale nejsme kopírka. Myslíme, že se nám
i tak soška povedla. Jsme team, jsme nebojácní
Orli.

4) Pazourková abeceda
Na tomto stanovišti jsme měli papír, na kterém
byly různé tvary, a každý tvar představoval
jedno písmeno. Měli jsme napsat vzkaz touto
abecedou. Moc se nám to líbilo, ale lehké
nebylo.

5) Doba kamenná v češtině
Na stanovišti číslo 5 jsme dělali pracovní list
z češtiny. Dozvěděli jsme se o mamutech něko-
lik informací. A měli jsme určit pád, číslo, rod
a vzor podstatných jmen. Také jsme určovali
slovesa. Bylo to zábavné a moc nás to bavilo.

6) Reportáž z napínavého lovu mamuta
Na stanovišti číslo 6 jsme měli čerpat informace
ze zajímavého článku o lovu mamutů a pak
jsme vyplňovali kvíz. Po přečtení otázky jsme
měli na výběr vždy ze tří odpovědí. Podle správ-
nosti jsme byli ohodnoceni.

7) Mamutí slovní úloha a mamutí počty
Na začátku jsme nejprve řešili slovní úlohu,
která vyžadovala velké soustředění. Potom jsme
dostali několik kamínků, na kterých byly
napsány různé příklady, které bylo potřeba
vypočítat. Některé byly lehké, jiné trochu těžší,
ale zvládli jsme to.

8) Neandrtálský tanec
Na stanovišti číslo 8 jsme měli vymyslet neandr-
tálský tanec. Svůj tanec jsme mohli zdokonalo-
vat během dalších soutěží. Na konci
domorodých her jsme ho předvedli ostatním
skupinám. K tanci jsme využili také Orffovy
nástroje. Všichni jsme se u toho pořádně vyřá-
dili a poctivě jsme také všem ostatním skupi-
nám zatleskali. Potom jsme za tanec dostali
sladkou odměnu. Moc jsme si to užili. 
Hodně nás také pobavil tanec dospělých nean-
drtálců, našich učitelek. Moc se nám líbil, pro-
tože čtyři učitelky předváděly pravěký tanec.
Byly hezky oblečené do kožešin a na hlavě 
měly malé kostičky. Tančily okolo ohně.
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9) Ohniště
Na tomto stanovišti jsme stavěli ohniště. Moc
nás to bavilo, protože to bylo lehké a zábavné
Stavěli jsme ho pomocí dřeva a kamenů. Pro-
jektové vyučování se nám velice líbilo a těšíme
se na další, které určitě naše paní učitelky už
připravují. Všichni čtvrťáci z pravěku

KMD ve velkém divadle
V pátek 18. března 2016 zhlédl Klub mladého
diváka své třetí divadelní představení. Tentokrát
jsme šli do Divadla Hybernia na představení
Sibyla, královna ze Sáby. Král Šalamoun (Radim
Schwab) pozval do Jeruzaléma královnu ze
Sáby Sibylu (Elišku Ochmanovou), kterou na
únavné a dlouhé cestě doprovázel písař Baltor
(Zbyněk Fric) a chůva (Hana Křížková). Mezi
králem Šalamounem a královnou Sibylou
vzplane velká láska. Celý příběh se odehrává
v prostředí královského dvora. Sibyla viděla, jak
je Šalamoun chytrý a dobře mazaný soudce.
Celý historický děj je propleten vizemi budoucí
moderní doby. Klub mladého diváka vám určitě
toto představení doporučuje, nám se totiž moc
líbilo. Další představení nás čeká 6. dubna
2016, kdy půjdeme na Dvě komedie v komedii
do Vily Štvanice.

Školní redaktor Matěj Vondřich

Recitační soutěž 
Come and Show
Dne 23. března proběhlo obvodní kolo soutěže
v anglické recitaci, zpěvu a dramatizaci. Všichni
žáci, kteří postoupili ze školního kola, se velmi
pěkně umístili v kole následujícím: v kategorii
Beginner to byla Kim Chinová (2. místo) za
zpěv, v kategorii Intermediate Šimon Tomek 
(2. místo) za recitaci a dvojice Maruška Neradil-
ková, Niky Domdjoni za zpěv (3. místo),
konečně v kategorii Advanced Adriana Odstrčilí-
ková za zpěv. Všem účastníkům jménem školy
moc děkuji za reprezentaci a přeji jim hodně
štěstí v angličtině i mimo ni!

Za angličtináře Jana Kolková

Sférické kino
Jednoho březnového odpoledne čekalo na děti
ze školní družiny velké překvapení. V bývalém
divadelním sále nám vyrostla obří kupole – stan
sférického kina. Každé oddělení školní družiny
si pro své děti vybralo speciální film, který byl
promítán na vnitřní stěny stanu. Děti seděly
uvnitř kupole na zemi na pěnových podložkách
a všude kolem nich i nad nimi probíhal neuvěři-
telný příběh. Prvňáčci si vybrali pořad Tajemství

stromů – proplétali se s broučky travou, mezi
kořeny, šplhali po kmeni až do korun stromů.
Druháčci se ponořili do hlubin oceánu a spo-
lečně se žraloky, mořskými koníky, želvami
a ostatními rybami prožívali příběh Začarova-
ného korálového útesu. Třeťáčci se vypravili do
kouzelného světa Uvnitř lidského těla a dozvě-
děli se, jak fungují jednotlivé orgány, jak proudí
krev a vzduch naším tělem a co se stane, když
na nás zaútočí choroba. Nejstarší děti (čtvrťáky
a páťáky) jsme společně s panem vychovatelem
„poslali“ na dobrodružnou cestu do vesmíru.
S Astronautem se dostali až na vesmírnou sta-
nici a zkoumali její fungování, pravidla provozu,
jak vůbec může člověk ve vesmíru žít a co to
s jeho tělem dělá. Byl to pro všechny nezapo-
menutelný zážitek.

Za vychovatelky ŠD Alena Votavová

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.
I often get the question why I am here in the
Czech Republic. Obviously there could be many
reasons. Prague is beautiful, maybe the nicest
in Europe, but I love Budapest too. Just read
today in Prague Post that the Czech Republic is
the freest country in the European Union and
everyone loves freedom, so why not? Bit ruins
the picture the fact that it is according to the
latest Nanny State Index, which focuses solely
on how eating, drinking and smoking is restric-
ted. So when I get this question I have two
answers a short and a long one. Let me share
with you the longer version. As I mentioned
before I always loved this country but never
planned to live here. I loved being here but only
as a tourist for a short while. So it is not the
beauty of the country, not the freedom you can

feel here (especially when you go out drinking
and eating) what brings me here. It is a Czech
girl.
Everything began when I decided to learn all
the languages people speak in the countries
around Hungary. Everything you saw those days
in the news, read in the papers was trouble
with the neighbours. I thought if we spoke each
other’s languages at least a bit, we would
understand each other more, and there
wouldn’t be so much tension. Something like
during the times of the Austro-Hungarian
Monarchy. Idealistic I know maybe even naïve.
Note that our neighbours are Slovakia, Austria,
Ukraine, Romania, Serbia, Croatia and Slovenia
so it is a lot of languages. I began with Slove-
nian and went onto Romanian. I learnt Russian
and little German at school so I thought
I would finish with those when I am already
good at the rest of the bunch. 
So I was busy learning Romanian not extremely
successfully though in a summer university in
Iasi, when I met this girl. She happened to be
from the Czech Republic from a village – like
nice place still part of Prague. Yes, Ďáblice. I am
not going into the details much as I have no
permission to talk about private matters, on the
contrary I am not allowed to write about them.
So to cut the long story short she lived in
Milano, Italy that time so I went to take and
move her to Budapest with a friend and a small
car. Then we came to live one year here then
another one in Budapest where we decided to
have children and she said she would like to
give birth back home in Prague. That is how we
moved back and pretty soon became a married
couple with two kids. Now you know. Hope it
wasn’t too private. Fingers crossed. 
Anyway the short answer is just ‘I have a Czech
wife.’ 
As usual, if you feel like sending your feedback,
or question or just say hello, go ahead here
zpravodajbess@gmail.com



Pozvánka na jarní výlet
seniorů do Českého
Krumlova
Zveme naše ďáblické seniory na jarní výlet,
který se uskuteční v sobotu 7. května 2016.
Tentokrát se vydáme do nádherného města,
které je významným turistickým a kulturním
centrem jižních Čech. V minulosti byl Český
Krumlov sídelním městem mnoha mocných čes-
kých rodů – Vítkovců, Pánů z Krumlova, Rožm-
berků, Eggenberků a Schwarzenberků. Český
Krumlov byl zároveň hlavním správním centrem
Rožmberského dominia a do roku 1918
i Krumlovského vévodství a Dominia
schwarzenberského. Naším hlavním cílem bude
státní hrad a zámek Český Krumlov. Svou rozlo-
hou přes 6 ha je to (po Pražském hradu) druhý
největší hradní a zámecký komplex v Čechách,
který byl v roce 1989 vyhlášen kulturní
památkou a v roce 1992 byl zapsán na seznam
Světového dědictví UNESCO. Areál českokrum-
lovského zámku je jedním z nejrozsáhlejších ve
střední Evropě. Zahrnuje 46 budov a palácových
stavení soustředěných kolem pěti zámeckých
nádvoří a 12,49 hektaru zámeckých zahrad
a ostatních ploch. Po jeho prohlídce nás čeká
oběd v restaurantu Švamberský dům a poté
individuální prohlídka tohoto krásného a zají-
mavého města. Bližší informace naleznete na
www.zamek-ceskykrumlov.eu a na www.svam-
berskydum.cz.
Prosíme seniory, kteří mají zájem se
tohoto výletu zúčastnit, aby se přihlásili
v úředních hodinách v podatelně úřadu
městské části Praha-Ďáblice, Květnová
52 u paní Moniky Forkové a složili zde
50 Kč jako nevratnou zálohu na výlet.
Pokud budou v autobuse volná místa, mohou
se výletu zúčastnit také senioři nebydlící
v Ďáblicích. Ti pak kromě zálohy zaplatí při
odjezdu vstupné do jednotlivých objektů, které
během výletu navštíví.

Odjezd autobusu bude 7. května 2016 již
v 6.30 hod z obvyklého místa u restau-
race Battistova cihelna v ulici Hořínecká.
Předpokládaný návrat je kolem půl sedmé
večer. Výlet se bude konat za jakéhokoliv
počasí. Prosíme naše seniory, aby pečlivě zvážili
svůj aktuální zdravotní stav, než se na výlet při-
hlásí. Zámek leží na kopci a bude zde více cho-
zení a stoupání než obvykle. Tento zámek jsem
vybrala podle výsledku ankety mezi seniory, kte-
rou děláme po každém výletu, abychom věděli,
o která místa v Čechách je největší zájem.

Pěkný výletní den přeje za sociální komisi 
Jana Kohoutová

Setkání ďáblických 
pamětníků
Proč mám potřebu naslouchat lidem starším,
než jsem já? Osud mi nepřál v tom smyslu, že
jsem nepoznala ani jednoho dědečka. V naší
rodině se o předcích moc nemluvilo. Otec mojí
maminky byl pekař. Jeho pekárnou, kde se už
nepeklo, jsem coby malá mohla běhat a hrát si
v ní. Když moje maminka začala stárnout a čas-
těji vzpomínala na svoje dětství, vzala jsem
papír a zaznamenávala jsem život její pekařské
rodiny. Vím proto, v kolik vstávali pekaři, aby
zadělali na chléb a rohlíky, aby se v 7 hodin
otevřel pečivem provoněný obchod a lidé si
domů nesli čerstvé pečivo, o kterém věděli, že je
z rukou pekaře, který je poctivý chlap, kupuje
mouku od tří mlynářů, kteří dělají svoji práci
dobře a spolu s rolníky se snaží dát lidem dob-
rou výživu.
S přibývajícím věkem, také již seniorka, mám
potřebu zajímat se o to lepší, co z lidského
života přetrvává v dalších generacích jako
pevné přirozené tkanivo, jako zdroj zdravého
vývoje.
Historické jádro Ďáblic, buližníkový vrch s roz-
hlednou, možnost hledět do široké krajiny, na
mě působí takovou měrou, že nemohu jinak
a toužím více se s prostředím Ďáblic spojit.

Proto jsem se začala zabývat životem Rytíř-
ského řádu Křižovníků s červenou hvězdou,
a tak vznikla naučná stezka pro akci Zažít Ďáb-
lice jinak. Chtěla jsem poznat i občany, kteří se
v Ďáblicích narodili a už jsou pamětníky.
V pondělí 21. března jsme s kamarádkami
uspořádaly jejich setkání. Sešlo se nás 15, lidé
dvou generací. Vzpomínalo se nejprve na chod
státního statku. Novou informací pro mě bylo
sdělení, že ve středu velkého dvora usedlosti byl
ještě jeden rybník – nádrž na vodu blízká stájím
s dobytkem. Několik rodáků pamatuje pěsto-
vání zeleniny ve velkých sklenících, které (zchá-
tralé) ještě můžeme spatřit. 
Zelenina i ovoce ze sadu okolo rybníka Ohrady
se dovážela lidem v nouzi do domu u Karlova
mostu. Hluboko ve svých srdcích mají rodáci
ochotnické divadlo i to loutkové, s loutkami
velké výtvarné kvality. Vzpomnělo se i na dobu
socialistických činů – výpomoc při sklizni řepy –
každý se svojí motykou šel polem a ručně vyko-
pával řepu. Cestou neproplácené práce – 
socialistických závazků – se vybudovalo kino.
V Ďáblicích vznikla a hrála mládežnická
kapela...
Čas setkání příjemně běžel. Od ruky k ruce
putovaly fotografie připomínající dění. Paní kni-
hovnice Zapletalová všechny pohostila teplými
nápoji. Paní Tranová podala svůj čerstvě upe-
čený výborný moučník.
Blížil se večer. Pomalu byl čas rozejít se do
svých domovů. Zazněla slova, že by nebylo
špatné, se sejít opět. Možná přijdou i další
občané, jejichž jména přítomní připomněli.
Určitě se dozvíme zase další informace.
Za organizátorky sděluji, že další setkání uspo-
řádáme. Kdy to bude, dáme opět vědět na
stránkách Zpravodaje.
Spolu s paní Tranovou, Dohnalovou, Macháňo-
vou a Zapletalovou děkujeme všem bábinkám
a dědům za moc příjemné odpoledne.

Milada Stroblová
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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



P.S. Děkujeme všem, kteří nám zapůjčili své
archiválie, abychom je mohli přidat k ďáblickým
kronikám. Máte-li také doma staré fotografie,
pohlednice či různé dokumenty, prosíme vás
o jejich krátkodobé poskytnutí.

Férová snídaně NaZemi 
je piknikový happening na podporu lokálních
a fairtradových pěstitelů. Koná se při příležitosti
Světového dne pro fair trade, což je svátek,
který slaví druhou květnovou sobotu tisíce lidí
na celém světě. V roce 2015 snídalo přes 
5 200 lidí na 137 místech republiky 
(www.ferovasnidane.cz).
Přidejte se letos a posnídejte lokální a fairtra-
dové dobroty v sobotu 14. 5. 2016 od 10 hodin
v parčíku vedle bývalé restaurace U Holců.

Srdečně vás zve sbor Církve čs. husitské 
s podporou Spolku pro Ďáblice

Jarní mámení
Pryč jsou dny, kdy denní světlo trvalo jen pár
hodin, a svět kolem nás se na dlouhé měsíce
ponořil do ponurých barev. Letošní velikonoční
svátky nás přivítaly pestrou směsicí barev nejen
v podobě kraslic, ale i na našich zahradách. Bílé
sněženky směle dohnaly v květu pestrobarevné
petrklíče, rozkvetlé narcisy zazářily jako zlaté
korunky princezen a při procházce kolem vrchu
Ládví nás omamnou vůní uvítaly první fialky.
A tahle jarní krása je pro všechny zcela zdarma,
stačí jen vyjít ven a rozhlédnout se kolem sebe.
Jaro je velký zázrak znovuzrození všeho kolem
nás, naděje i příslib, že po chmurných dnech při-
jdou ty slunečné, skvělá přírodní medicína na
smutnou mysl. Nalité pupeny stromů dávají
tušit budoucí úrodu ovoce, veselé ptačí trylky
nás inspirují k jarním námluvám. Jaro – vítej
mezi námi.

Jana Ouředníčková

Aktualita z ďáblického 
Ekocentra „Poznáním
k ochraně“
Naše Ekocentříčko v Kokořínské 2 a zde sídlící
oddíl MOP (mladí ochránci přírody), biosta-
nička, videostudio a přilehlý jezerní libosad
s rebarborou...chystají pro období od května
(nejspíše každé úterý od 17 hodin, případně
jindy podle dohody) dny otevřených dveří pro
veřejnost = zahradní slavnosti a blízká setkání
s našimi zvířátky (které zatím dokončují zimní
spánek). Podle zájmu i projekce našich video-
programů a prezentaci dalších poutačů 
v klubovně MOP.
Ale ještě než vypukne toto květnové ekocen-
trální jaro, zveme všechny zájemce o ekologii
a ochranu přírody do přírodní rezervace Divoká
Šárka v neděli 24. 4. na den svatého Jiří, kdy –
jak jest všobecně od nepaměti předpokládáno
– vylézají hadi a štíři.
Zde vám nabídneme kromě zmíněného blízkého
setkání s našimi chovanci, zčásti vypuštěnými
volně po krajině, různé infomateriály, produkty

našeho videostudia a budete mít možnost si
otestovat svoje znalosti. Specielně pro ty, kteří
se bojí hadů, zde bude působit sekce pro diag-
nostiku a terapii serpentofóbie, zajišťovaná mlá-
deží z našeho ekocentrálního oddílu. Výstupní
část našeho stanoviště pak bude věnována eko-
humoristickým žertíkům a testaci vnímavosti
pro náročnější intelektuální srandičky. Jak to
v praxi vypadá je možno částečně spatřit na
snímcích z předešlých ročníků, konaných 
tamtéž.

Najdete nás uprostřed šáreckého údolí (Praha
6) za vstupním kaňonem kolem altánu před
bazénovým koupalištěm pod skalami Dívčího
skoku. Akce se koná od 9.30 do 17 hodin. 
Čtenáři Kiplingovy „Knihy džunglí“ jistě ocení
kontaktní seznámení s hadem Ká, Mauglího
věrným přítelem, jakož i posvátným symbolem
medicíny už od dob starého Řecka a Říma –
hadem Asklepio – Aeskulapovým, který tam
bude také a nabídne léčbu dotykem jazyka.

Jménem ZO ČSOP vás zve Jiří Haleš, předseda
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Komise životního prostředí a dopravy MČ Praha-Ďáblice 
zve všechny milovníky zahradničení na

5. ďáblickou burzu 
semen a rostlin
která se uskuteční

v sobotu 7. května 2016 
od 10 do 13 hodin
v Obecním domě v ulici Ke Kinu.

Lze přinést a nabídnout své sazeničky, 
semínka i rostlinky, okrasné i zeleninu, bylinky i koření 
a naopak si také odnést něco domů, vše funguje 
jako vzájemná sousedská výpomoc. 
Účast na burze a odběr rostlin nejsou 
podmíněny přinesením vlastních výpěstků. 
Obaly na odnos rostlin jsou vítány.
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Spolek Parkán – 
Společně pro děti
Od loňského roku začal v Ďáblicích aktivně
působit spolek rodičů, učitelů a přátel
ďáblické školy – Spolek Parkán. S novým
kalendářním rokem spolek rozběhl svou činnost
naplno. Naším cílem je podporovat kvalitu
vzdělávání v ďáblické základní škole, rozvíjet
spolupráci rodičů, pedagogů a občanů a pomá-
hat uskutečňovat vizi komunitní školy. Mimo
jiné se snažíme • finančně, materiálně
i odborně pomoci k rozvoji ďáblické školy 
• shromažďovat a předávat informace týkající
se vzdělávání a volnočasových aktivit 
• podporovat znevýhodněné žáky a žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami 
• podporovat bezpečné a zdravé prostředí pro
děti a pedagogy školy • ve spolupráci se školou
pořádat akce přispívající k rozvoji komunitní
školy • získávat pomoc a prostředky na plnění
shora uvedených cílů.
Spolek nabízí novou platformu pro ty, kterým
záleží na škole a vzdělání dětí a kdo by rádi
v tomto směru pomohli. Činnost spolku se řídí
stanovami. Statutárním orgánem je tříčlenný
výkonný výbor, který se pravidelně schází 
a alespoň jednou ročně svolává nevyšší 
orgán – členskou schůzi.
Příjmy spolku se skládají z darů, členských pří-
spěvků, v budoucnu počítáme také s granto-
vými dotacemi. Získané prostředky jsou celé
využívány na plnění cílů spolku, jsou tedy
výhradně použity pro školu a její žáky. Naší pri-
oritou je využívat získané prostředky transpa-
rentně a účelně.
První akcí, jejímž cílem bylo spolek představit
veřejnosti a získat prostředky na rozjezd spolku,
byla 1. jarmareční dražba na Velikonočním jar-
marku. Více se o této zdařilé akci můžete dočíst
v tomto čísle Ďáblického zpravodaje. Děkujeme
všem, kdo nás již za tak krátkou dobu podpořili,
ať už finančně, odborně, svou pomocí či radou.
Přidejte se k nám nebo nás podpořte
také! Uvítáme každého, kdo chce život
v ďáblické škole zlepšovat a tvořit.
Více se o spolku můžete dozvědět na webových
stránkách www.spolekparkan.cz, na e-mai-
lové adrese výkonného výboru info@spolek-
parkan.cz nebo od jeho jednotlivých členů.
Těšíme se na Vás, Vaše náměty nebo pomoc!

Za Spolek Parkán Patrícia Martinková, 
předsedkyně výkonného výboru

Jak Spolek Parkán 
1. jarmareční dražbu uspořádal
Bylo nebylo, daleko a blízko k našim domovům
stála jedna kouzelná škola. Bylo tomu na okraji
slavného města Praha, malebného koutu zva-
ného Ďáblice. A na té škole se jednoho dne zro-
dil spolek, jemuž dali krásné jméno Parkán.
I chodil Parkán světem a říkal si: „Co si počnu
se životem, co dobrého pro školu udělám, jak
dám o sobě vědět?“ 
A tu ho napadlo, že by mohl uspořádat velkou
slavnost – dražbu, na kterou by pozval všechny

dobré lidi z Ďáblic i okolí, aby pomohli dětem
a škole. Požádal paní učitelky a pány učitele ze
všech 21 tříd, aby se svými dětmi připravili
krásné výtvory pro tuto dražbu pro všechny
pozvané vzácné hosty. I sešly se nevídané
kousky, všelijaké nádherně ozdobené věnce,
květináče, závěsné koule a další umělecká díla
nevídané krásy. Také byli pečlivě nachystáni vše-
možní zajíci, ptáčci, kuřata, motýli, přiskákala
i rodina Hopsálkova, a dokonce z dalekých
krajů přiletěl i pták Evžen se svým jarním posel-
stvím.

Už nechybělo nic, aby mohla být slavnost zahá-
jena. A tu přišli ke slovu dva slovutní pánové,
kteří pro Ďáblice mnoho činí, aby i tentokrát
přispěli a dražbou příchozí provedli. Hned
o první cenu se strhl nečekaný zápas, a tak
pokračovala dražba ve veselém duchu stále dál.
Tu o výrobek zápasili dva tatínkové jako dva
rytíři na turnaji, kteří se snaží toho druhého
skolit svým dřevěným kopím. Jindy šlo spíše
o jakési dvoření, namlouvání či přemlouvání
bojujících dvojic či trojic. Mohli jsme shlédnout
i bitvu létajících tisícikorun nebo přetahování
o obecní židli. Jeden výrobek střídal druhý
v závratném tempu.
Parkán ani nestačil sledovat, jak rodiče a další
příznivci neváhají dětem, škole a spolku přispět
na dobrou věc! Byl nadšený, když po dražbě
spočítal, že výtěžek z dražby činí 50 000 Kč.
Řekl si, že to úsilí stálo za to, že se najdou lidé,

kteří dají něco ze svého i pro ostatní, a proto
stojí za to pokračovat.
A kdo na té dražbě byl, výrobky dražil... Možná
ještě dnes tam všichni jsou a společně naši
školu podporovat budou. Ano, opravdu to byla
pohádka. Všem moc děkujeme.
A teď mi dovolte krátké faktické shrnutí:
Dražba proběhla 16. 3. v budově školy. Dražilo
se 21 výrobků od všech tříd ďáblické školy.
Výtěžek z dražby činí úžasných 50 000 Kč.
Každá třída dostala polovinu výtěžku
dražby svého výrobku na třídní aktivity.
Peníze jsme již třídám předali. Druhá polo-
vina získaných prostředků bude využita
na podporu celé školy a jejích žáků
v souladu s cíli spolku. Všechny třídy tak
polovinou svého výtěžku přispěly i ostatním tří-
dám, a to je dle nás princip budování komunitní
školy – „nejde vše jen pro mou třídu, ale i pro
celou školu na společné akce všech“. Chceme
dodržovat tento princip solidarity i při dalších
akcích.
Ráda bych poděkovala všem účastníkům
dražby, obzvláště pak novým majitelům všech
vydražených výrobků, úžasným licitátorům panu
Mošničkovi a panu Michkovi, paní ředitelce,

paním učitelkám a pánům učitelům, paním dru-
žinářkám paní Votavové a paní Tačovské, paní
Macháňové a obci za okamžité uveřejňování
inzerátů, fotografům panu Kostkovi a panu
Novákovi, firmě Start production za nainstalo-
vání pódia, cukrárně La Felicita za darování
dortu pro vítěznou třídu i všem ostatním.
Věříme, že štědrost účastníků dražby bude
inspirovat také další příznivce. Snad se i Vám
atmosféra dražby líbila a odnesli jste si její pozi-
tivní energii. Podrobné informace nejen z draž -
by naleznete na: ww.spolekparkan.cz/jarmark.

Za Spolek Parkán Olga Kocúrková, 
místopředsedkyně výkonného výboru,

foto František Kostka
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Rozhovor
Jak již jste jistě zaznamenali, na stránkách Ďáblického zpravodaje Vás
seznamujeme s osobnostmi, kteří žijí nebo podnikají v Ďáblicích nebo
blízkém okolí, a kteří neodmítli možnost podělit se se svými názory na
stránkách zpravodaje. V tomto vydání Vám přinášíme rozhovor s lékařkou
MUDr. Kateřinou Auzkou.

Paní doktorko, v naší městské části jste známá jako praktická
lékařka pro dospělé. Můžete čtenářům Ďáblického zpravodaje
něco prozradit o své osobě (co Vás vedlo k tomu, že jste se
stala lékařkou, potažmo proč máte ordinaci v naší městské
části...)?
Narodila jsem se ve Strakonicích v jižních Čechách. Prostředí lékařů
a nemocnic jsem poznala již v dětství díky své matce – lékařce. Na střední
škole jsem byla pevně rozhodnuta pro studium na lékařské fakultě. Pro
volbu konkrétního oboru medicíny byla pro mne rozhodující stáž u prak-
tického lékaře pana doktora Procházky na Starém Městě v Praze. Jeho
laskavý přístup k pacientům, velká rozmanitost problémů, které se v jeho
ordinaci řešily, mě vedly k rozhodnutí stát se praktickou lékařkou pro
dospělé. Pan doktor Procházka mě později seznámil s paní doktorkou
Soukupovou, po níž jsem převzala ordinaci praktického lékaře pro
dospělé v Ďáblicích.

Nedávno jsem četl na internetu článek o novozélandském prak-
tickém lékaři, který vykonává svou praxi na venkově a vzhle-
dem k tomu, že za sebe nemá náhradu, tak si nemůže vzít ani
dovolenou. Z různých stran slýchám, že u Vás je tomu obdobně,
že svou práci berete jako poslání a trávíte v ní mnoho hodin. Je
to opravdu běžný obrázek současného českého zdravotnictví?
Paní doktorka Soukupová mě obohatila o mnoho znalostí z interní medi-
cíny, dala mi praktické rady týkající se provozování ordinace a seznámila
mě s místními obyvateli. Má práce mě baví, ale velmi mě zatěžuje narůs-
tající administrativa a málo volného času.

Snad zodpovězení následující otázky nebude znamenat poru-
šení lékařské tajemství, když se zeptám na Váš názor na zdra-
votní stav současné populace, resp. obyvatelů Ďáblic? Co by
měli současní nejen dospělí změnit v péči o vlastní zdraví? 
Většina mých pacientů se o své zdraví stará stejně pečlivě jako o své
domky a zahrádky, ale jistě se najde i pár jednotlivců, kteří svému zdraví
věnují jen málo pozornosti. Myslím si a vážím si toho, že většina obyvatel
Ďáblic dbá mých rad, ochotně se mnou diskutuje o svém zdraví a dbá 
na pravidelné preventivní prohlídky.

Z Vašeho pohledu, co může vedení městské části Praha-Ďáblice
udělat pro zdraví svých občanů, resp. zlepšení zdravotnické
péče v Ďáblicích?
Prostředí starých Ďáblic je příjemné díky zeleným plochám a upraveným
zahrádkám. Jsem vděčná ďáblické radnici za opravu terasy v Obecním
domě, což výrazně prospěje zejména pacientům s omezenou mobilitou
a seniorům. Za velký problém považuji hlučný a hustý automobilový 
provoz na ulici Ďáblická.

Pavel Niebauer, foto Pavel Veselý

Úklid pod hvězdárnou
Poděkování všem účastníkům akce, velkým i malým.

Členové Komise životního prostředí a dopravy

Stavba multifunkčního domu 
dostala zelenou
Dlouhá léta připravovaný projekt multifunkčního centra dostal konečně
zelenou. V objektu, umístěném do středu obce na místě po bývalém
ďáblickém kinu, najde své místo nejen úřad naší obce, ale také nové ordi-
nace lékařů, nezbytné pro neustále narůstající počet obyvatel Ďáblic. Své
zázemí by tady měla mít i pošta a prostory doplní multifunkční sál, umo-
žňující nepřeberné množství aktivit, od pořádání plesů, přednášek,výstav,
zájezdových divadelních představení, koncertů, karnevalů nebo vybraných
sportovních aktivit. Schválení faktického startu stavby předcházela velmi
dlouhá debata, do které se zapojili téměř všichni zastupitelé i přítomní
občané. Jedna z největších investic v novodobé historii Ďáblic má však
i své dlouhodobé odpůrce. Zazněly návrhy na rekonstrukci stávající
budovy úřadu, i na využití nedávno zrekonstruovaného sálu bývalé soko-
lovny a možnost si tyto prostory pronajímat pro potřeby obce. Proti
prvnímu protinávrhu hovoří fakt, že objekt, ve kterém sídlí dnešní úřad,
pochází z předválečné éry a jeho technický stav je natolik špatný, že kom-
pletní a nákladná rekonstrukce by na dlouhou dobu znemožnila souběžný
provoz úřadu v těchto prostorách. Naproti tomu plánovaná stavba
nového objektu by měla mít neuvěřitelně krátkou dobu realizace, pou-
hých 15 měsíců. K pochybnostem o ekonomické efektivitě a využitelnosti
se asi nejlépe vyjádřil zastupitel Ing.Štuka: „Snad můžeme dát lidem taky
něco pro radost“. Ano, vše nelze přepočítávat na peníze a kultura obecně
je v každém městě i obci dotovaná. Ale i přesto, pokud by se v budouc-
nosti ukázalo, že o tuto funkci kulturního zázemí není v obci zájem,
nebude problém prostor upravit pro jiné využití. Se zahájením stavby
nakonec souhlasilo 9 zastupitelů, a tak nezbývá, než popřát realizaci 
projektu hodně štěstí. Jana Ouředníčková     
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Ahojky,
uběhl měsíc a jsme tu zas. Máme pro vás jednu novinku, a tou je
nový e-mail: mladez.sobe@seznam.cz. Jak jsme slíbili v minulém
čísle, dnes si můžete přečíst o běhu Barvám neutečeš z jiného
pohledu, a to z pohledu dobrovolníka. A určitě se ptáte, jak se
mohu stát dobrovolníkem. Je to strašně jednoduchá věc, více infor-
mací se dozvíš na webových stránkách: http://www.barvam-
neuteces.cz/aktuality/stan-se-dobrovolnikem-na-barvam-neuteces/.
A co dělá takový dobrovolník? Úkoly mají různé: někdo hlídá par-
koviště, šatny, je na info stánku a radí lidem. Pár dobrovolníku je na
registraci, ale největší počet jich je na stanovištích kolem trati. Tam
mají za úkol házet barvu po běžcích. A potom to stanoviště hlídat
a uklidit. Na fotce jsou dobrovolníci z loňského roku, kteří pomá-
hali na žlutém stanovišti, sponzorem byl BIG SHOCK!.

Také se vůbec nemusíte bát, že se před během či po běhu v areálu
budete nudit. V tuto dobu vystoupí mnoho známých hostů, jako
např. zpěvák Pavel Callta.
V tajence si můžete vyluštit pátou zónu, ale nelekněte se, že vám
tajenka vyjde jako přesmyčka. Z té pak zjistíte hledaný název stano-
viště. Tímto taky vyhlašujeme soutěž: kdo pošle správnou odpověď,
může vyhrát malou drobnost (mj. náramek Barvám neutečeš se

sponzorem Mercedes-Benz, klíčenku Barvy laky Hostivař, třetí
vylosovaný dostane samolepku Fajn rádia a samolepku auta 
Mercedes-Benz s nápisem BARVÁM NEUTEČEŠ). Odpovědi
pište na mail: mladez.sobe@seznam.cz. Těšíme se na vaše odpo-
vědi. Uzávěrka je 1. května, vítěze poté vyhlásíme na našich strán-
kách. A to je pro tentokrát vše. Ještě bychom vás rádi pozvali na
webové stránky mládeže sobě: http://mladey-sobe.webnode.cz/. 
Tak na viděnou za měsíc.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Bydlí v rybníčku Brčálníku
2. Ředitelka ZOO
3. Má kalhotky a lopatku
4. Žijí na smetišti
5. Pohádka Zdeňka Svěráka – Tři...
6. Mach a ... ? – Na prázdninách
7. Syn Rumcajse a Manky
8. Je dřevěný
9. Šikula ... ? a Mat

Tajenka je: ............................. (napiš si sem tajenku a pak jí zkus
vyluštit, je to taková malá přesmyčka)
Přesmyčka: Letos je pátá zóna zábavného běhu ...........................
(nezapomeň soutěžit)

Příměstské tábory a jiné aktivity 
v Obecním domě
I letošní jaro se snažíme, abychom od září 2016 zvýšili nabídku volnoča-
sových aktivit v Obecním domě. Díky našemu úsilí z minulého roku se
podařilo otevřít v ďáblické Hvězdárně astronomický kroužek, na který 
je v současné době přihlášeno 15 dětí.
Bohužel spolupráce s DDM Praha 8 – Spirála nenaplnila naše očekávání,
a tak jsme se rozhodli obrátit se na jiné organizace.
Oslovili jsme organizaci Věda nás baví o.p.s. s dotazem, zda by v Obecním
domě nechtěli o letních prázdninách uspořádat příměstské tábory
Vědecké léto a od září potom kroužky Věda nás baví a Kostky nás baví
pro předškolní děti. V obou případech tato organizace projevila o spolu-

práci zájem, a tak na jejich webových stránkách www.vedanasbavi.cz
již nyní naleznete termíny tří turnusů příměstských táborů. O termínech
kroužků budeme informovat v příštích měsících. Zda budou všechny tři
turnusy táborů a oba kroužky nakonec skutečně zrealizovány, záleží na
počtu přihlášených dětí. Jednáme také o příměstských táborech pro před-
školní děti. I zde vás budeme informovat v příštím čísle Zpravodaje.
Chtěli bychom v Obecním domě od příštího školního roku rozšířit
i nabídku jazykových kurzů a nabídnout další kroužky. Hledáme například
lektora, který by vedl dramatický kroužek pro předškolní děti nebo jazy-
kové kurzy pro všechny věkové skupiny. Pokud byste měli zájem některý
z těchto kroužků, nebo i jiné, které vás napadnou, vést, prosím, napište
na: dvorak.sim@seznam.cz.

Simona Dvořáková, Kulturní komise
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Kalendář akcí
20. dubna od 15 hodin Burza knih – ZŠ U Parkánu

22. dubna od 15 hodin výtvarná dílna Ukaž, co umíš – ZŠ U Parkánu

23. dubna od 10 hodin Jarní pravěká bojovka – start u Hvězdárny

30. dubna od 17 hodin Čarodějnice a ohňostroj

7. května v 6.30 Jarní výlet seniorů do Českého Krumlova

7. května od 10 hodin Burza rostlin – Obecní dům

10. května od 17 hodin Světový den modliteb – 
sbor Církve čs. Husitské, Ďáblická 80

14. května od 10 hodin Férová snídaně NaZemi – 
parčík vedle bývalé restaurace U Holců

25. května 15.30 hodin Vítání občánků – Obecní dům

10. června 18–23 hodin Noc kostelů v kapli Nejsvětější 
Trojice a sv. Václava a ve sboru Církve československé husitské

Jarní bojovka v Ďáblickém háji – 
Po stopách lovců mamutů
I letos jsme si pro menší i větší děti a rodiče 
připravili jarní bojovku, tentokrát z pravěku. 
Pokud si chcete zahrát na lovce, sběrače 
nebo na archeology, přijďte v sobotu 
23. dubna 2016 v 10 hodin do Ďáblického háje. 
Tentokrát startujeme od hvězdárny!!!

Kulturní komise

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

Program na duben a květen
Otevírací doba
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.
Květen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 21.30–23.00, 
čtvrtek 13.30–15.30, 21.30–23.00, neděle 14–16 hodin. 
Pondělí 9. 5. 12.00–21.00 přechod Merkuru přes Slunce!

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné 
a cestopisné v pondělí od 18.30 hodin: 
25. 4. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů 2015.
16. 5. RNDr. Vladimír Wagner, CSc.: Cesta do mikrosvěta 
(jak člověk poznává strukturu hmoty).
23. 5. Magdalena Radostová: Srí Lanka – ostrov čaji zaslíbený.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin:
4., 11. a 18.4. Den Země (pásmo přírodopisných filmů).
2. a 30. 5. Slunce a stíny.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Duben: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20.30–22.30,
neděle 14–16 hodin. Pondělí 20–21 za jasného počasí. 
Přístupné bez objednání.
Květen: pondělí 13.30–15.30, středa 21.30–23.00, čtvrtek 
13.30–15.30, 21.30–23.00, neděle 14–16 hodin. 
Pondělí 9. 5. 12.00–21.00 přechod Merkuru přes Slunce za jasného
počasí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.
Noční obloha: Měsíc – od 10. do 23. 4., nejlépe okolo 14. 4.; 
od 9. do 22. 5., nejlépe okolo 13. 5. Merkur – okolo 15. 4. hned zvečera.
Jupiter – po oba měsíce. Mars – ve druhé polovině května. Saturn – 
na konci května. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celé měsíce.
Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů.
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení
hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky aj.).

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Ve středu a čtvrtek 19.30–20.30 (duben); ve středu 16–17 hodin 
(květen) mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěv-
níků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program: pozoro-
vání oblohy, příp. promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového
vybavení hvězdárny.

POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 17. 4. v 10.15 – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Neděle 15. 5. v 10.15 – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici.
Za jasného počasí 11–12 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.
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Tělovýchovná jednota Ďáblice –
fotbalový oddíl pořádá pro holky a kluky 
již VI. ročník míčového kempu
se zaměřením na fotbal, tenis, míčové hry a plavání.
Kemp je určen dětem od 4 do 12 let. 

Program bude probíhat ve sportovním areálu
fotbalového oddílu – Kokořínská 400/32, 
Praha 8–Ďáblice, plavání v Rehaklubu 
s bazénem 4 x 6 metrů.

Termín konání:  1. turnus: 18.–22. července 2016
2. turnus: 25.–29. července 2016

Kemp trvá od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin.

Svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim jsou zajištěny.
Cena kempu je stejně jako v loňském roce 3 000 Kč.
Sleva 10% na další děti z jedné rodiny, nebo při účasti i na druhém termínu kempu.

O děti se bude starat odborný tým trenérů a aktivních hráčů.
Vedoucí kempu: Michal Mošnička a Jan Němec.

Kontakt: veselemice@email.cz, mobilní tel.: 603 267 237
Další informace, přihlášku na kemp si můžete stáhnout na www.veselemicezdablic.cz 

IFS CAMP
INDIVIDUAL 
FOOTBALL SCHOOL

IFS CAMP
INDIVIDUAL 
FOOTBALL SCHOOL

Ovládej míč 
jako fotbalové hvězdy!
Kemp zaměřený na individuální 
fotbalové dovednosti. 

Pětidenní fotbalový kemp 
je určen pro chlapce a dívky 
ve věku 7-11 let a 12-16 let.
Každý účastník dostává tréninkový set Nike.

4. 7.– 8. 7. 2016 
11. 7.–15. 7. 2016
hřiště SK Ďáblice, Praha 8

www.ifschool.cz

Ovládej míč 
jako fotbalové hvězdy!
Kemp zaměřený na individuální 
fotbalové dovednosti. 

IV. ročník letního fotbalového kempu IV. ročník letního fotbalového kempu 

Pětidenní fotbalový kemp 
je určen pro chlapce a dívky 
ve věku 7-11 let a 12-16 let.
Každý účastník dostává tréninkový set Nike.
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V E L K O O B J E M O V É  K O N T E J N E R Y V E L K O O B J E M O V É  K O N T E J N E R Y  N A  B I O O D P A D

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Květnová x Na Znělci; Na Terase; Na Blatech 12:00–16:00
Koníčkovo nám.; Květnová x Na Znělci; Legionářů; Na Terase – po celý den

NEBEZPEČNÝ ODPAD
radnice 16:30–16:50; Šenovská x U spojů 17:00–17:20; U Prefy 17:30–17:50; Kostelecká x Legionářů 18:00–18:20
radnice 9:30–9:50; Šenovská x U spojů 10:00–10:20; U Prefy 10:30–10:50; Kostelecká x Legionářů 11:00–11:20

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD
radnice od 9:00; Chřibská od 13:00 do 16:00
radnice + Chřibská od 9:00
radnice od 9:00; Chřibská od 9:00 do 12:00

není-li uveden čas odvozu, bude VOK odvezen po naplnění
termíny mohou být upravovány podle aktuální potřeby



Renault Espace: spotřeba 4,2–7,8 (l/100 km), emise CO2 119–140 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze 
ilustrativní.

Užijte si výjimečnou obratnost a stabilitu nového 
vozu Renault ESPACE se systémem 4Control®, 
aktivním řízením všech čtyř kol.

Objevte cestu Kevina Spaceyho na espace.renault.cz

Renault ESPACE
 Make your time great

Nový

Renault doporučuje renault.cz
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Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8-Ďáblice

Žádost o poskytnutí kompenzačního příspěvku 
MČ Praha-Ďáblice za provoz skládky

Údaje o dítěti

příjmení: ............................................................................................. jméno: ..................................................................

adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................

rodné číslo: ....................................................................................................

Údaje o žadateli – zákonném zástupci

příjmení: ............................................................................................ jméno: ..................................................................

adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................

číslo osobního dokladu (OP): ............................................................. telefon: ...............................................................

Bankovní spojení

číslo účtu: .......................................................................................... kód banky: ...........................................................

V Praze dne: ...................................................................................... podpis žadatele: ...................................................

Poučení
Dle usnesení č. 56/15/ZMČ z 23. 9. 2015 může být příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice od 0 do 15 let 
věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti. Podání žádosti je možné pouze od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla 
v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené po 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15.1. roku následujícího.
Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo 
požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady. (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).



PEČOVAT JE NORMÁLNÍ

Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku letních pneumatik 
se slevou až 25 %. Samozřejmostí je přezutí a uskladnění 
pneumatik za výhodné ceny. Nezapomeňte po zimě také včas 
naplánovat servisní prohlídku svého vozu. Provedeme diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího.

Myslíme i na Vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů, které 
si po zimě zaslouží vyměnit, Vám jako bonus přibalíme koncentrát 
náplně do ostřikovačů. Sháníte-li nosiče na střechu nebo jiné 
prvky příslušenství, bude se Vám hodit až 15% sleva.

Více informací získáte na tel.: 286 001 711 nebo na www.porsche-
prosek.cz.

Dopřejte svému vozu péči v PORSCHE PROSEK

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00  Praha 8
Tel.: 286 001 711
www.porsche-prosek.cz 

Servisní prohlídka za 299 Kč


