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O čem jednala rada městské části

37. jednání dne 4. 4. 2016
Rada MČ po projednání schválila:
• finanční dar Základní organizaci Českého svazu chovatelů domácích
zvířat Ďáblice ve výši 10.000 Kč;
• ukončení školního roku v ZŠ Ďáblice dne 24. 6. 2016 z důvodu pře-
stavby ZŠ U Parkánu;
• cenovou nabídku Ing. arch. Václava Škardy (Atelier K2) na vícepráce
v rámci zakázky „Generální projektant – dostavba ZŠ Praha-Ďáblice“ 
ve výši 164.000 Kč bez DPH;
• cenovou nabídku společnosti Šulc a syn, a.s. na vícepráce v rámci
zakázky „Zázemí Ďáblického parku – dostavba“ ve výši 52.423 Kč 
bez DPH;
• cenovou nabídku společnosti Vanderlaan s.r.o. na vícepráce v rámci
zakázky Zateplení fasády ZŠ Praha-Ďáblice ve výši 40.077,70 Kč 
včetně DPH;
• dodatek č. 3 k pojistné smlouvě na pojištění nemovitostí MČ – 
navýšení pojistného o částku 2.011 Kč ročně z důvodu navýšení 
pojištěného majetku.
Rada MČ po projednání souhlasí:
• s technickým zhodnocením nebytových prostor Ďáblická 339/14 
rozšířením sítě LAN v předpokládané hodnotě 10.500 Kč, a to na základě
žádosti nájemníka – České pošty s.p.
Rada MČ vzala na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu MČ na rok 2016.
Informace radních:
• pan tajemník radu informoval o opakovaném vandalismu – 
v blízkosti Koníčkova náměstí byla někým rozřezána lavička.

38. jednání dne 11. 4. 2016
Rada MČ po projednání schválila:
• žádosti na pronájem ploch na akci Pálení čarodějnic 2016;
• dohodu o provedení hudební produkce skupiny Porucha na akci 
Pálení čarodějnic 2016.

39. jednání dne 25. 4. 2016
Rada MČ po projednání schválila:
• nabídku společnosti České teplo s.r.o. na vybudování napojení mobilní
kotelny na topnou soustavu ZŠ ve výši 879.044 Kč bez DPH jako cenově
nejvýhodnější;
• podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 12. 2. 2016 ve věci 1. Aktualizace zásad
územního rozvoje (RWY);
• návrh rozdělení hospodářského výsledku PO Základní škola a mateřská
škola, Praha 8-Ďáblice, U Parkánu 17 v poměru 80% do rezervního fondu
a 20% do fondu odměn;
• rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2016.
Rada MČ po projednání souhlasí:
• s vyhlášením konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní
školy a mateřské školy Praha 8-Ďáblice, U Parkánu 17 z důvodu 
neobsazeného funkčního místa;
• s cenovou nabídkou společnosti Šulc a syn, s.r.o. na vybudování 
přístupové komunikace k Zázemí Ďáblického parku v celkové hodnotě
355.812 Kč bez DPH, která byla poptána na základě čl. 11 odst. 
3 směrnice č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Rada MČ jmenovala:
• paní Zapletalovou členkou sociální komise.
Informace radních:
• pan starosta seznámil radu s žádostí odboru evidence správy a využití

majetku HMP i s odpovědí, kterou připravil pan zástupce v duchu zamít-
nutí žádosti o odsvěření pozemků pro výstavbu příjezdové komunikace
pro automobily ke hvězdárně.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Rada MČ – Zápisy a usnesení RMČ

Pozvánka na 12. veřejné zasedání
zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Vážení spoluobčané,
zveme vás na 12. veřejné zasedání zastupitelstva naší městské části, které
se bude konat 18. května 2016 od 18 hodin v Základní škole U Parkánu
17 v 1. patře. Vstup do školy je hlavním vchodem. Jedním z hlavních bodů
bude škola.

Zastupitelé MČ Ďáblice

Rada Městské části 
Praha-Ďáblice vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v plat-
ném znění a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náleži-
tostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění,

konkurzní řízení na funkci ředitele-ředitelky
Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17, 
IČ 70930716 U Parkánu 17/11, 18200 Praha 8 – Ďáblice 17/11
Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., a další informace o škole 
viz www.dablice.cz, www.skoladablice.cz.
Termín uzávěrky konkurzního řízení a podání přihlášek: 
27. května 2016 do 10 hodin. 
Předpokládaný termín nástupu do 15. 8. 2016.

Blokové čištění komunikací
Vážení občané, 
ve dnech 31. května a 1. června proběhne v Ďáblicích blokové 
čištění komunikací, a to vždy od 8 do 14 hodin. Čištění proběhne na
dvě etapy – 31. května v oblasti od ulice Květnová (včetně) západ-
ním směrem k Dolním Chabrům a 1. června od ulice Květnová
(mimo samotnou ulici) východním směrem k Čakovicím.
Žádáme majitele vozů, aby usnadnili úklid komunikací a ve vymezených
časech si svá auta přeparkovali. Děkuji, Michal Traurig

Vážení občané,
omluvte prosím zhoršené dopravní podmínky v lokalitě Na Blatech. Dílčí
dopravní uzávěry jsou nutné vzhledem k dlouho plánované rekonstrukci
místních komunikací a inženýrských sítí. Doprava bude vedena po objízd-
ných trasách. Přibližný harmonogram uzavírek je následující:
• 12. 4. – 10. 6. 2016 ulice Na Blatech v celé délce
• 11. 6. – 31. 8. 2016 ulice U Červeného mlýnku v rozmezí napojení
s ulicí Na Blatech.
• 1. 9. – 31. 10. 2016 ulice U Červeného mlýnku od křižovatky s ulicí
Kostelecká po křižovatku s ulicí Na Blatech
Vzhledem k technologickým postupům nelze uzavírat kratší úseky. Děku-
jeme za pochopení a shovívavost při trvání rekonstrukčních prací. Věříme,
že výsledný stav přispěje k dopravnímu i technickému komfortu v lokalitě.

Martin Tumpach, zástupce starosty
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Dopravní a stavební opatření 
na Šenovské
Neutěšenou dopravní situaci a technický stav komunikace Šenovská vní-
máme jako jeden z prioritních dopravně technických problémů a zároveň
překážku klidného bydlení v Ďáblicích. Prvotní dílčí řešení – vizuální

měření rychlosti vozidel se ukázalo jako
nedostatečné. Proto jsme zahájili intenzivní
jednání s Technickou správou komunikací,
která má ulici ve správě, o zjednání nápravy
stavu vozovky. Během dubna byly zahájeny
stavební práce na opravu nejproblematičtěj-
ších míst komunikace. Dále Technická
správa komunikací zařadila Šenovskou do
plánu celkových rekonstrukcí, a tak se snad
v brzké době dočkáme rekonstrukce Šenov-
ské ulice v celé její délce.
Zároveň probíhají jednání s Odborem
dopravy Prahy 8 o změně místní úpravy pro-
vozu v ulicích Spořická, Šenovská, Na Štam-
berku a U Parkánu – o zákazu tranzitního
průjezdu vozidel nad 3,5 t. Na náš podnět
započali úředníci Odboru dopravy jednat
o této úpravě s dopravní policií a přislíbili
místní šetření k tvorbě realizačních návrhů.
Ke zpomalení dopravy v Šenovské bude také
sloužit pár retardérů v blízkosti kruhového
objezdu, navržených tak, aby při průjezdu
autobusů a rozměrnějších vozidel netvořily
hluk ani otřesy. 

Doufáme, že navrhovaná opatření přispějí ke spokojenějšímu bydlení
v Šenovské ulici i jejím okolí. Martin Tumpach, zástupce starosty

Ještě stručně k novému webu Ďáblic
V souvislosti s úspěchem nového ďáblického webu mi dovolte již jen
v krátkosti poděkovat za obětavou a nezištnou pomoc R. Rexovi (inte-
grace a členění podkladů), B. Tranové a T. Dohnalové (intuitivní členění
nabídek webu). Na obnově textové části webu se dále podíleli také 
J. Holík a H. Macháňová.
Náš nový web je médiem, jehož možnosti se neustále rozvíjí. Pro jeho
další úspěch a oblibu je zásadní stránky pravidelně aktualizovat o nové
články, informace a fotografie, ve shodě s obsahem Ďáblického zpravo-
daje, a rozšiřovat jeho funkcionalitu. Je tedy nutné, aby úřad MČ určil
konkrétní osobu odpovědnou za obsah webu a dostatečně ji také za tuto
práci ocenil. V budoucnu by také mohla vzniknout komise, která by
s vývojem webu, ale i s elektronickou komunikací úřadu s občany obecně,
pomohla. Martin Lonek, zastupitel

Ekologicky šetrná „zkratka“ 
Již během Čarodějnic měli návštěvníci možnost využít nově zbudovanou,
k přírodě a krajině citlivou stezku, která spojuje ulice Osinalická a Hřen-
ská. Stezka byla zbudována na podnět Komise životního prostředí
a dopravy. Pejskaři, rekreační běžci, výletníci i turisté už za deštivých dnů
nemusí zdolávat rozbahněnou pěšinu, k chůzi a běhu je jim k dispozici
komunikace z příjemného přírodního materiálu.

Martin Tumpach, zástupce starosty

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci letošního pálení
čarodějnic, a děkujeme především také všem občanům, kteří
bydlí v blízkosti místa konání akce, za jejich trpělivost a shoví-
vavost. Zároveň se jim omlouváme za případný diskomfort,
který museli během tohoto víkendu snášet.

Kulturní komise
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Ze zápisníku
starosty
V Ďáblicích byl zahájen
provoz sběrného dvora
Dne 2. 5. 2016 byl otevřen nový sběrný dvůr
hlavního města Prahy v areálu skládky Ďáblice.
Provozovatelem je společnost FCC Česká 
republika, s.r.o. 

Sběrné dvory hl. m. Prahy slouží bezplatně pro
obyvatele hlavního města Prahy, kteří obsluze
zařízení prokáží své bydliště na území Prahy. 
Otvírací doba je ve všední dny od 8.30 do 
18 hodin, v sobotu od 08.30 do 15 hodin. 
V neděli a ve svátky je zařízení uzavřeno.
Připomínám, že součástí sběrného dvoru 
je také kontejner na bioodpad. Kontakt
přímo na sběrný dvůr je 283 911 111.

Výměna vedení ZŠ + MŠ v Ďáblicích
Paní ředitelka ZŠ a MŠ v Ďáblicích zvítězila 
v konkurzu na ředitelku školy ve svém bydlišti 
a rozhodla se podáním rezignace k 14. 8. 2016
tuto nabídku přijmout. Přejeme paní ředitelce
na novém působišti hodně úspěchů, i když 
z toho pro nás plyne potřeba v krátkém čase
najít nové vedení školy. 
Své rozhodnutí bohužel sdělila nejdříve rodičům
a teprve o 8 dní později oficiálně zřizovateli
(MČ Praha-Ďáblice), přesto se nám podařilo
velmi rychle, 28. 4. 2016, vyhlásit konkurzní
řízení na nového ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ 
v Ďáblicích, přičemž termín podání nabídek 
a otevření obálek je 27. 5. 2016, předpoklá-
daný termín nástupu „do 15. 8. 2016“. 
Stávající paní ředitelka je připravena
svoji agendu řádně předat, takže věříme,
že zahájení nového školního roku bude
plně zajištěno.

Příprava stavebních prací ZŠ
2. 5. byl ukončen příjem nabídek na provedení
přístavby/přestavby budovy školy. Současně

proběhlo otevírání obálek s nabídkami 17 sta-
vebních firem.  Komise nabídky vyhodnocuje
tak, aby výsledek mohl být předložen na jed-
nání zastupitelstva 18. 5. 2016. V případě hlad-
kého průběhu by následoval podpis smlouvy 
a zahájení stavebních prací  - termín lze zatím
jen odhadovat: 2. polovina, spíše konec června.
Jakmile budou všechny stavební a právní okol-
nosti vyjasněny, podáme v červnu rodičům
i čtenářům zpravodaje průběžnou zprávu 
o harmonogramu a druhu probíhajících prací.
Kontakt pro vaše dotazy a připomínky:
tel.: 283 910 723-724 (sekretariát starosty),
602 696 391 (starosta), podatelna@dablice.cz
(přímý kontakt na radu MČ)

Miloš Růžička, starosta

Fotografie M.Růžičky zobrazují zázemí Ďáblického
parku, který bude po dokončení venkovních úprav
sloužit všem věkovým skupinám ďáblických
občanů. Více informací přineseme v příštím čísle
Ďáblického zpravodaje.
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Potřebujeme 
nový obecní sál?
Do funkce zástupce starosty jsem nastoupil
v listopadu 2014. Jen těsně předtím, v létě
2014, bylo, bohužel s konečnou platností,
ukončeno vyjednávání starosty Miloše Růžičky
s majitelkami objektu ďáblické Sokolovny
ohledně možné koupě či pronájmu objektu
městskou částí. Dle dostupných informací sta-
rosta MČ nedokázal nebo prostě ve světle
hotového projektu nového Obecního domu
neměl v úmyslu konečné dohody dosáhnout.
Jak jinak si lze vysvětlit, že se majitelky Soko-
lovny v polovině roku 2014 rozhodly primárně
spolupracovat s (v porovnání s Městskou částí)
ekonomicky slabším subjektem nadšenců a ide-
alistů, kteří však prostě věří v renesanci velké
ďáblické Sokolovny, aby opět sloužila široké
veřejnosti pro využití sportovní i kulturní, a byli
ochotni investovat do projektu s nejasným eko-
nomickým výnosem své osobní prostředky?
Používám-li slovní spojení „primárně spolupra-
covat“, má to svůj význam.
Majitelky totiž i přesto, že již měly předběžnou
dohodu s pány Krčilem, Pozlerem a Fučkem
(oddíl stolního tenisu TTC) o pronájmu objektu,
ihned vzápětí starostovi nabídly, aby vešel
v jednání s nimi a dohodl tak společný proná-
jem Sokolovny. Konkrétní odpověď na svůj e-
mail však již nedostaly, žádnou hmatatelnou
nabídku spolupráce od MČ Praha-Ďáblice zatím
neobdrželi ani zmínění současní nájemci prostor
Představitelé vedení naší MČ s většinou hlasů
v ZMČ i RMČ očividně zatím nemají zájem
o širší využití objektu Sokolovny – oficiálně
např. proto, že je objekt v soukromých rukou –
nabídla však obec majitelkám konkrétní sumu
za koupi objektu, či: nabídla jim rozumnou
částku za jeho pronájem, když náklady na zbu-
dování nového, o třetinu menšího obecního sálu
(220 m2 proti 340 m2 plochy) budou cca 15 mil.
Kč? Na zasedání ZMČ dne 6. 4. 2016 padly
např. tyto argumenty (slova zastupitelky Simony
Dvořákové/STAN): „sál Sokolovny je pro potřeby
kulturní komise příliš velký“. Jako očitý účastník
povedeného ďáblického Plesu fotbalistů, kde
bylo „narváno k prasknutí“ a nebylo si doslova
kam sednout, si o tomto argumetu dovolím
pochybovat. Dále paní Dvořáková, v reakci na
mou obavu o nedostatečném vytížení této nové
prostory dále uvedla, že sál může být využit
např. jako „galerie umění“. V situaci, kdy
i v samotném centru Prahy krachují galerie
moderního umění, mi přijde tato představa jako

zcela utopistická. Můj názor tedy je, že nový
obecní sál prostě nepotřebujeme. Zcela zby-
tečně by konkuroval zažité a oblíbené ďáblické
Sokolovně a způsoboval by ekonomické prob-
lémy nejen jejím nájemcům. Sokolovna v tuto
chvíli naopak potřebuje novou podlahu, slušela
by jí rekonstrukce fasády a oken. Majitelkám
objektu by jistě pomohlo, kdyby měl objekt 
více spolehlivých nájemců.
Existuje ale řešení situace. Co ekonomicky
pomůže všem zainteresovaným stranám: maji-
telkám objektu Sokolovny, nájemcům Soko-
lovny, ale i samotné Městské části? 
Prostory v novém OD, původně zamýšlené pro
obecní sál, mohou být využity jinak: např. jako
nájemní prostory firmám s nerušícím provozem,
mohou být nabídnuty k provozování obchodu
s potravinami., který bude za jasně stanovených
cenových podmínek (maximální ceny nejčastěj-
šího sortimentu zboží) sloužit všem, ale
zejména ďáblickým seniorům, kteří jsou nyní
odkázáni jezdit autobusem nebo osobním
vozem nakupovat potraviny do ostatních MČ,
které nás ve vybavenosti předběhly (BILLA
v Dolních Chabrech, Březiněvsi). Model spolu-
účasti MČ na obchodu s potravinami funguje ve
více obcich ve středočeském kraji. Rád staros-
tovi zprostředkuji návštěvu jedné takové obce,
aby se dozvěděl o tom, jak samospráva obce
může fungovat ve prospěch obyčejných potřeb
svých občanů.
Návazně bych také rád požádal vedení obce,
aby popsalo plánované využití prostor, které
budou opuštěny po stěhování do nového OD:
budovy radnice s parkem, prostor po dvou prak-
tických lékařích, prostor po ďáblické poště.

Martin Lonek, zastupitel MČ

Reakce na článek pana Loneka
Vážený pane Loneku,
dovolte mi, abych zareagovala na Váš článek,
ve kterém zmiňujete některé informace, které
jsem měla uvést na posledním zasedání zastu-
pitelstva dne 6. 4. 2016. 
Velmi Vám doporučuji, abyste si nejprve ještě
jednou poslechl audiozáznam ze zastupitelstva,
než začnete zkreslovat slova ostatních. Na
zastupitelstvu jsem v souvislosti s multifunkč-
ním sálem a akcemi kulturní komise mluvila
výhradně o Vernisáži Tomáše Janouška a dalších
umělců malujících ústy a nohama, v žádném
případě však o záměru nějaké „galerie umění“.
Má slova na zmiňovaném zasedání zastupitel-
stva si lze ověřit na audiozáznamu na webu
obce (11. veřejné zasedání ze dne 6. 4. 2016,

audio: soubor 11.02, čas 0:39:00). Vernisáž
Tomáše Janouška a dalších umělců malujících
ústy a nohama jsme pořádali v listopadu 2012
a podle mě to byla „nejsilnější“ a nejlepší akce,
kterou komise pod mým vedením za téměř šest
let své činnosti zorganizovala. A je nám velice
líto, že momentálně nemáme prostory k tomu,
abychom ji mohli zopakovat. Což souvisí i s tím,
co jsem na zastupitelstvu uvedla a za čím si
stojím: Prostory sokolovny jsou pro akce typu
Vernisáže Tomáše Janouška a pro většinu (což
neznamená všechny) akcí komise prostě moc
velké a z mého pohledu nevhodné.

Simona Dvořáková, zastupitelka 

Reakce Miloše Růžičky na článek
„potřebujeme nový obecní sál?“
Bohužel se musím ohradit proti článku Martina
Loneka. Článek lze díky mnoha falešným smyš-
lenkám a osobním spekulacím autora označit
za nevěrohodný a po poslechu zvukového
záznamu z popisovaného zastupitelstva dílem
také za lživý (viz reakce S. Dvořákové). 
V článku jsou zamlčována skutečná fakta o
komunikaci jak starosty, tak předsedy SK Ďáb-
lice s dědici rodiny restituentů, která navíc byla
ve většině předložena a dosud nikým nezpo-
chybněna na jednání zastupitelstva. Zamlčena
jsou také fakta z jednání rady a zástupců
nájemce, ale třeba i fakt, že i pronájem sálu pro
„ples fotbalistů“ neměl v době příprav ze strany
pronajímatele jednoznačnou podporu. I z toho
vyvozuji, že prostor nebyl a zatím asi stále není
zcela vhodný pro širší spektrum sportů a pořá-
dání společenských akcí. Jinak by se snad ales-
poň jedna taková další akce uskutečnila? 
V novém termínu třeba ta, na kterou již visel
zvací plakát po Ďáblicích i v metru Ládví, a
která se nakonec nekonala.
Čtenářům poskytnuté informace zastupitele
také nebyly ověřeny či autorizovány na rozho-
dujícím místě, a to u rodiny restituentů,
zejména u té části rodiny, která se rozhodla na
základě svých (mně neznámých) privátních
obchodních úvah, jednání a cílů uzavřít nájemní
smlouvu právě se sportovní organizací TTC
Praha. Publikovat na stránkách oficiálního věst-
níku městské části spekulace o průběhu údaj-
ných jednání zahraničního vlastníka bez jeho
účasti v diskusi považuji za neetické. 
Chápu snahu zastupitele Loneka pomoci orga-
nizaci TTC Praha s jeho ekonomickou situací,
také pomocí veřejných finančních prostředků
naší městské části, ale  způsobem dlouhodo-
bých smluvních garancÍ městské části, které



O
be

cn
í d

ům
 Ď

áb
lic

e

6

jsou v článku neurčitě  naznačovány, to zatím
nebylo možné. 
Budoucnost? Pokud je se „sokolovnou“
všechno v pořádku, lze ji přeci pronajímat již
nyní – komerční poptávka po takových prosto-
rách zejména pro provozování sportu je na
severu Prahy odhadována jako dostatečná i bez
zájmu či nezájmu naší obce. Stalo se? 
Pronajímatelé (TTC Praha) také vědí, že jakmile
budeme pořádat akci vhodnou pro umístění do
takového prostoru, nabídky využijeme. Zbývá už
jen „drobnost“, aby třeba zrovna pan Lonek
takové akce vymýšlel a organizoval. Za posled-
ních pět let, co se na správě obce přímo podí-
líme a akce pro veřejnost vymýšlíme 
a organizujeme, jsme ale potřebu pravidelného
užití takového prostoru neměli a nikdo další se
také nikdy o osud chátrajícího a nepoužívaného
prostoru nezajímal. Vše je přeci závislé na akti-
vitě těch, kteří chtějí v takovém prostoru tomu
odpovídající akce pořádat. Ať již akce obecní či
soukromé. Každou takovou iniciativu (přístup-
nou veřejnosti) i já velmi uvítám. 

Miloš Růžička, starosta

Vše je zalité sluncem,
nebo není?
Ano, opět „konači“ dobra dostali zelenou,
hlavně vědí, jak udělat lidem radost, no, jak
kterým. Není možné, nechat aspoň kousek
zeleně volné, jen tak, bez toho, aby se po vzoru
nenasytných developerů , ihned zapláclo něja-
kou krabicí? My prostě musíme mít multi-
funkční dům, bez něj by Ďáblice nebyly tím
nejkrásnějším místem na Zemi. Ano, opět jsme
u tématu, o kterém jsem psala už před pár lety,
je třeba zanechat po sobě pomník, což si mys-
lím nejen já. Takže pane starosto a paní
a pánové zastupitelé, bydlící hezky daleko od
epicentra dění, ve svých pohodlných domech,
domcích a bytech. My z náměstí, z těch „luxus-
ních“, nových domů, to opět schytáme v plné
parádě. Díky moc za vše, jen tak dál. Ani se
nedivím, proč už většinu bytů původní majitelé
opustili a z domu se pomalu, ale jistě stává
drahá ubytovna. V tomto roce nás čeká rekon-
strukce šlendriánsky odvedené izolace domu,
a taky ještě rok a půl bušení, dunění, prachu
a všech nádherných vymožeností, které skýtá
stavba takového multifunkčního skvostu, ale
přeci „můžeme snad lidem udělat radost“, že
pane radní. Skvělá paní starostka Ševčíková,
která se svou labutí písní blýskla v době posled-

ních voleb tím, že pozurážela kdekoho z radnice
a myslela si, že si tím získá hlasy voličů, se
pěkně přepočítala. Tak díky této velkorysé paní
tu máme úžasně předražené dobrůtky na grilu,
i když dnes už, soudě dle jídelního lístku, ani ty
ne. Tyto přemrštěné ceny se dnes nabízí za
úplně běžná, obyčejná jídla. Dalším jejím poči-
nem bylo vytvoření skvělého meet pointu,
náměstíčka. Opravdu lépe situovaný dům pro
klidné bydlení, jak nám bylo na začátku slibo-
váno, si člověk ani neumí představit. Pan
Růžička přináší multifunkční dům, třeba až
nebude vyhovovat, tak do něj přestěhuje ty sta-
roušky, kteří tam mohli bydlet už asi tak devět
let, na onom inkriminovaném místě měl totiž
stát, místo pracně svépomocí vybudovaného
kina, které bylo zase s velkou slávou zbouráno,
dům pro seniory, z čehož sešlo. Proč? Ví jen bůh
a asi ještě pan starosta. Možná by tu byl zby-
tečný klid a ticho a to přeci nepatří do naší pro-
gresivní doby, že. V Ďáblicích bydlíme osm let,
z toho pouhé dva roky, celkem v klidu, no a už
se tu bude zase stavět, p. Ševčíková nám
nabídla nádherné místo, to se musí uznat. My
hloupí, jsme jí na to skočili. Byli jsme oklamáni,
bylo nám řečeno, že zde bude rezidenční zóna,
že se postaví maximálně dům seniorů, a ejhle,
vše je, jako obvykle, jen klam a šalba. Je sice
krásné, že radnice, se svým novým, progresiv-
ním týmem vyhrává v soutěži o nejlepší web,
organizuje jednou za rok úklid odpadků pod
hvězdárnou, ale to není to nejdůležitější. Palčivé
a nepříjemné věci vůbec nezmiňujete, ale ony
přesto existují, my jsme toho svědky, den co
den díky náměstíčku. Vše není tak zalité slun-
cem, jak to proklamujete ve svém zpravodaji. 
Á propos, nekonečné množství odpadků sbí-
ráme každý den po mládeži, která se neobtě-
žuje udělat dva kroky navíc a hodit je do
odpadkového koše. Přísun je velmi hojný, díky
nedalekým vietnamským večerkám. Každodenní
poctivé sbírání, to je důležité. Samozřejmě by
bylo normální, že každý použije koš, ale jelikož
žijeme v době vymknuté z kloubů, musíme si
uklízet sami, pokud nechceme být zahlceni oba-
lovým materiálem, pet lahvemi, atd. Takže jed-
nou za rok úklid pod hvězdárnou přenecháme
mile rádi jiným. Ještě před rokem jsme ale čelili
daleko strašnějším záležitostem. Na vlastních
schodech do našeho vlastního domu. Mládež
z místní základní školy nás hrubě urážela tak
sprostými nadávkami, jaké jsem snad v životě
neslyšela, jen proto, že jsme si dovolili pozna-
menat, že naše schody nejsou jejich majetkem,
na kterém mohou kouřit, plivat a nechávat jiné

nečistoty. Ano, tato doba zakázala pojem
výchova, teď už sbíráme jen hořké plody. 
Mládež si dělá absolutně, co chce. Ještě před
nedávnem byly orgie všeho druhu v nočních
hodinách na dětském hřišti, naproti panelo-
vému domu (snad prvnímu v Praze), na denním
pořádku. „ Gang“ zřejmě přestal fungovat buď
odstěhováním některých členů, nebo odchodem
na „studia“. Poslední dobu je relativní klid, ale
je jen otázkou času, kdy se objeví něco podob-
ného. Myslím, že by se měly hledat cesty, jak
snížit takové riziko, popřípadě je eliminovat
v samém zárodku. Takové záležitosti by se
neměly přecházet shovívavým mávnutím ruky.
Oni jsou přeci naše budoucnost, proto by nás
mělo zajímat, jak a s kým tráví svůj volný čas,
popřípadě čas noční, který by měli jako nezletilí,
ještě trávit doma v posteli, ale to je věc rodičů
a také samozřejmě školy.

Nora Harazimová, 
též se připojuje ing. Anna Havlíková

Na samotě u lesa
Na základě článku pí Harazimové v tomto zpra-
vodaji je zřejmé, že budoucí stavba multifunkč-
ního domu nemá jen své příznivce. Je naprosto
pochopitelné, že my všichni, když přijdeme
domů z práce nebo ze školy, nebo si už užíváme
zaslouženého důchodu, chceme svůj volný čas
trávit pokud možno v klidu a příjemném pro-
středí. Na druhou stranu ani zaměstnanci firmy,
která bude stavět novou radnici s příslušen-
stvím, asi nebudou pracovat denně do nočních
hodin. Přesto budou někteří občané mít reálný
pocit určitého omezení po dobu realizace
stavby. Ale nemohu nezmínit, že v době
výstavby bytových domů na náměstí před Cihel-
nou v okolí také bydleli občané Ďáblic, a i tato
stavba způsobovala ve svém okolí hluk. A vzhle-
dem k tomu, jak dnes Ďáblice vypadají, každý 
z nás zažil v určitém období nějaké nepříjemné
omezení, ať již z důvodu rozkopaných silnic 
a chodníků, když se zaváděl plyn, ukládaly se
telefonní kabely do země, nebo když sousedé
stavěli a opravovali své nemovitosti. A stejně
tak to bude pokračovat i v dalších letech, Ďáb-
lice se budou rozrůstat a s nimi snad i vybave-
nost pro potřeby jejich obyvatel. Buďme tedy
trochu tolerantní ke změnám v našem okolí,
pevně věřím, že vedení radnice udělá vše pro
to, aby nás tyto stavby obtěžovaly co nejméně.
Jinak bychom si asi všichni museli pořídit dům
„na samotě u lesa“.

Jana Ouředníčková
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Ďáblický zpravodaj vydává úřad MČ
Praha-Ďáblice, za obsah čísla odpovídá
redakce a za obsah příspěvků autoři.
Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřo-
vat názory redakce, ta ale podle mož-
ností otevírá prostor k diskusi.

Vážený pane starosto,
proč?
Jsem obyvatelem Ďáblic a syn chodí do první
třídy v ďáblické škole. Dlouho z povzdálí sleduji
dění v obci a provozní útrapy, kterými prochází
pod vaším vedením, ale s ohledem na svou vytí-
ženost jsem nikdy neměl potřebu mluvit do
věcí, které neznám. Vyhrocená situace v naší
škole mne donutila sepsat můj úhel pohledu
a s ohledem na mé čistě praktické založení bych
se rád konkrétně zeptal na věci, nad kterými se
pozastavuji.
1) Proč se za dobu, co jste ve funkci, už dvakrát
téměř rozpadl pedagogický sbor? V současné
době to vypadá na odchod nejméně 8 učitelek
včetně celého vedení školy – uvádějí důvody
jako např. špatná komunikace s Vámi
a nevhodné vedení rekonstrukce školy. Myslíte,
že je chyba pouze na straně pedagogických pra-
covníků školy?
2) Proč byla odsouhlasena přestavby školy
s nevhodnými akustickými úpravami tříd
a chodby pod tělocvičnou a špatně navrženou
akustikou nových tříd prvňáků?
3) Pokud to byla chyba projektanta, vyvodil jste
vůči němu nějaké finanční důsledky? Z infor-
mací, které jsem získal, platila dodatečnou
úpravu MČ. Proč?
4) V říjnu 2015 byl připraven pro jednání Rady

bod týkající se řešení akustiky na chodbě před
třídami pod tělocvičnou a nových WC, kde byly
odstraněny původní akustické podhledy. Proč
Rada ten bod ani neprojednala?
5) 10. prosince 2015 Vás údajně ředitelka a uči-
telky z postižených tříd žádaly na veřejném
setkání s občany o pomoc, důrazně upozorňo-
valy na zcela nevyhovující stav tříd a uvedly, že
v případě neřešení problému školu opustí. Proč
jste na to rázně nereagoval?
6) Na začátku února 2016 Vám byl předložen
výsledek akustických měření a projekt na řešení
situace. Proč trvá tak dlouho jeho realizace? 
Po jeho přečtení bych nejraději odhlásil svoje
dítě ze školy.
7) Proč není dosud vybrána stavební firma na
dostavbu školy, když není kam umístit v září dvě
třídy?
8) Proč se MČ rozhodla nekoupit zrekonstru-
ovaný statek sousedící se školou, který Vám byl
nabízen za třetinu ceny v porovnání s vybudo-
váním dvou nových tříd? Statek má několik tisíc
metrů zastavěné i volné plochy, vyřešil by rozvoj
školy na dalších sto let a současně by vyřešil
Váš sen o náměstí a ploše vhodné pro setkávání
občanů Ďáblic vč. umístění radnice, policie,
školy, kavárny atd. Jen prodejem současné
budovy Radnice by se vám vrátila většina
nákladů.
9) Proč není dosud v provozu „Vlna“ v areálu
U Holců, která stála (viz článek na str. 5 v ĎZ
1/2016) bez úprav okolní zeleně cca 9,8 mili-
onů a nemůže ještě sloužit občanům?
10) Proč obec vynaloží mnoho milionů na vybu-
dování společenského sálu, když je zde k dispo-
zici málo využitý sál Sokolovny?
To jsou jen první otázky, které mne napadnou
při základním seznámení s problémy, které by

se měly ihned efektivně řešit. Měl jsem tu čest
Vás poznat osobně a troufám si věřit, že to
myslíte s obcí dobře, ale z různých důvodů
nedokážete své dobré úmysly přetavit v efek-
tivní řízení obce. Myslím si, že byste se měl jako
každý manažer věnovat zásadním rozhodova-
cím věcem, ale zároveň předat některé provozní
pravomoce např. novému zástupci starosty
panu Tumpachovi a jako hlavní úkol mu zadat
personální stabilizaci školy, okamžité řešení
odhlučnění a celou rekonstrukci. Není v mož-
nostech jednoho člověka zastat řízení celého
úřadu. Myslím, že toto řešení je daleko vhod-
nější než předčasné volby.
Děkuji za umožnění zveřejnit můj názor

Karel Bezušek

Kauza ďáblické školy
z pohledu opozičního
zastupitele a rodiče
budoucího prvňáka
Dovolím si malé ohlédnutí za posledním dubno-
vým týdnem, kdy proběhlo na ďáblické základní
škole personální zemětřesení. Pro připomenutí:
Na třídních schůzkách dne 26. 4. oznámila ředi-
telka Mgr. Iveta Horáčková a obě její zástup-
kyně odchod ke konci školního roku
2015/2016. Současně s tím plánuje vedení
následovat blíže neurčené množství pedagogů
převážně z prvního stupně. Jako důvody
odchodu shodně uvádějí nedostatečnou pod-
poru a komunikaci ze strany vedení radnice,
nevhodně naplánovanou rekonstrukci školy
a v neposlední řadě časté nerespektování
a bagatelizaci připomínek pedagogů.
Situace je velmi vážná i přes ujišťování někte-
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rých, že vážná není a že je vše pod kontrolou.
Předškolní a školní vzdělávání na prvním stupni
s mnoha dalšími faktory určí, jak úspěšné dítě
bude v následném studiu i v budoucím životě.
Unáhlená rozhodnutí a rychlá opatření, která
bude potřeba nyní přijmout kvůli chybějící části
učitelů, zcela jistě nepomůžou hladkému vstupu
dětí do vzdělávacího procesu.
Věřím, že prioritou všech zastupitelů, mě nevyjí-
maje, je snaha o co nejdřívější obnovu učitel-
ského sboru a vedení školy, ruku v ruce se
zlepšením pracovních a studijních podmínek
v prostorách školy po dobu rekonstrukce a pří-
stavby. Velice bych ocenil, kdyby v září 2016 náš
syn nastupoval do první třídy na fungující škole
se stabilním vedením a spokojenými učiteli.
V další fázi se zasadím o vyšetření toho, kdo je
za celou situaci zodpovědný, aby se v budoucnu
nemohla znovu opakovat. Proč například Rada
neinformovala zastupitele o nastalé situaci
hned následující den po jednání s ředitelkou a ti
se informace dozvídali z různých zdrojů?
V brzké době bude na žádost opozičních zastu-
pitelů svoláno mimořádné jednání zastupitel-
stva. Přestože valná většina zastupitelů už děti
v ďáblické škole nemá, věřím, že budou jednat
odpovědně, ve prospěch ďáblické mládeže. Sou-
časně vyzývám všechny občany, kterým není
budoucnost školy lhostejná, aby se dostavili 
na toto veřejné jednání v prostorách školy
a vyslechli si stanovisko starosty a Rady, pří-
padně vyjádřili i svůj názor na toto ožehavé
téma.

Ing. Tomáš Kužma, zastupitel (hnutí ANO)

Ožehavá kauza?
Příspěvek zastupitele Ing. Tomáše Kužmy ve
mně vyvolal nejprve malé pousmání. Svou réto-
rikou se totiž velice podobal předvolební agitaci
na webových stránkách Hnutí Ano. 
Zároveň ve mně vyvolal vzpomínky na léta,
která jsem já sama strávila v ďáblické škole.
O vybavení tříd, jaké mají děti dnes, jsme si
mohli nechat zdát. Jedna nevelká tělocvična se
starým nářadím asi také neodpovídala dnešním
standardům. Mimoškolní akce byly vzácné, vět-
šinu školního času jsme strávili syrovou výukou
předmětů. Přesto jsme měli školu i učitele rádi
a myslím, že i oni nás. Během osmi let, které
jsem zde strávila, docházelo k výměnám v uči-
telském sboru snad jen z důvodu nástupu na
mateřskou, nebo odchodu do důchodu. Nikdo
neodcházel proto, že ve vedlejší škole mají lepší
kabinety a dostane třeba větší plat. Pak
o mnoho let později jsem školu opět navštěvo-
vala v roli rodiče. Tehdy probíhala první velká
přístavba školy, která trvala několik let a zdálo
se, že nemá konce. Samozřejmě i tenkrát měli
žáci a učitelé ztížené pracovní podmínky, ale co
jim zbývalo. Ale opravdu si nevzpomínám, že
bychom kvůli tomu pořádali protestní akce před
radnicí. Jednoho dne se přístavba zkolaudovala
a škola běžela dále. A možná jsme v té době,
kdy zde bylo dost místa pro všechny děti, měli
kolem Ďáblic postavit hradby a už sem nikoho
dalšího nevpustit. Pak by se dnešní situace ve

škole vůbec neřešila. Toto je samozřejmě nad-
sázka, ale vyvolávat „lidové povstání“ z důvodu
odchodu ředitelky školy a případně několika
dalších zaměstnankyň je trochu přehnané. Po
prázdninách bude škola určitě fungovat dále
s částečně obměněným sborem, stejně jako na
jiných školách, kde dochází k výměně učitelů.
Všechny čeká spousta práce a na hysterii není
prostor a čas.

Jana Ouředníčková

Spokojený učitel 
= spokojené dítě
Po všech peripetiích s výběrem a přijetím na
základní školu, jsme jako rodiče museli konsta-
tovat, že máme v Ďáblicích z pekla štěstí. Náš
prvňáček se do školy vážně těší, paní učitelku
má rád. Říkáte si ideál? Naše snová rovnice
„spokojené dítě = spokojený rodič“ a já dodá-
vám „spokojený učitel = spokojené dítě“ se
nám ovšem po pár měsících rozplynula.
Bolavou patou je celá rekonstrukce základní
školy, která je sice potřebná, ale spolu s hlav-
ními aktéry tj. panem starostou a panem archi-
tektem vyhrává boj nad základními potřebami
dětí, učitelů a v neposlední řadě i nad námi
rodiči. Nikdo z nás přeci nechce posílat na
několik hodin denně své děti do budovy, která
nevyhovuje potřebám dětí a ničí jejich zdraví,
má vliv na výuku, znalosti a psychiku.
Díky dlouhotrvající, nevhodné a nefunkční
rekonstrukci se například ve škole do té míry
zhoršila akustika, že děti samy pociťují, že něco
není v pořádku. Děti intuitivně hledají ve škole
místo, kde by bylo trochu méně hluku, aby je
nebolela hlava. Vnímají, že jsou více unavené,
roztržité a nesoustředěné. Jak dlouho nám děti
tyto signály musí dávat, než my něco uděláme?
Nebo jim máme vysvětlit, že pohledový beton,
velké skleněné plochy, odhalené stropy
a železné konstrukce jsou prostě momentálně
IN? Rovněž neodhlučnění tělocvičny v druhém
patře školy, kdy po obnažení stropů pod touto
halou se ve třídách v prvním patře v podstatě
nedá vyučovat. Opravdu přestavba školy má jít
tímto směrem?
Vyústěním celé situace je odchod několika uči-
telů a především paní ředitelky, která přes
nelehký start zvládla sestavit stabilní kolektiv
pedagogů a současně bojovat s rozsáhlou
rekonstrukcí budovy. A tak mě napadá, kolikrát
ještě budeme muset našim dětem vysvětlovat,
že se musí smířit s tím, že opět přijde někdo
nový? Klid a pohoda, kterou jsme z našich dětí
cítili, bude najednou pryč. Říkáte si, takový je
život! A není náhodou život o dialogu, který se
snažíme vést v duchu dosažení spokojenosti
obou zúčastněných stran? Nebo je snad účelem
rekonstrukce vyhnat děti a kantory z budovy
školy, aby mohla sloužit jiným zájmům? Zůstává
stále otázkou, proč v tak krátkém období
opouští školu další vedení, další část pedago-
gického sboru?
Vím, že vždy jsou dvě strany mince. Avšak
pokud dialog přejde v monolog, ztrácí vše na
významu a debata je odsouzena k záhubě.

Snažme se dětem zajistit klidné, milé a pro ně
příjemné prostředí pro vzdělání a zároveň pro
učitele podmínky důstojné jejich profesi, která
je odedávna jedním z nejdůležitějších poslání!

Ing. Radka Landová

Společně pro děti 
a pro školu – hledáme
nového ředitele!
Stávající paní ředitelka naší základní školy
vyhrála konkurz na ředitele v místě svého trva-
lého bydliště a naši školu tedy povede jen do
konce tohoto školního roku. Je nyní na místě
paní ředitelce poděkovat za vše dobré, co pro
naši školu a děti udělala. Zatímco na paní ředi-
telku čeká úkol rozvíjet školu v Satalicích, nás
čeká neméně dobrodružná a těžká práce – najít
nové vedení pro naši ďáblickou školu. Období je
to obtížné a změnu může provázet mnoho
emocí. Silné emoce ale našim dětem v tento
moment nepomohou. Pojďme se raději všichni
zamyslet, jak konstruktivně přispět k zdárnému
průběhu výměny vedení školy.
V první řadě si uvědomme, že naše škola za to
stojí! Je školou komunitní a její hlavní předností
je, že ji máme blízko a naše děti se mohou učit
společně se svými kamarády ze sousedství
a společně trávit odpoledne na návštěvách či
venku, bez rizik a obtíží spojených s dojížděním.
Do této školy chodily již generace zdejších oby-
vatel a mohou nám vyprávět, jak se na škole
studovalo dřív i své zážitky z míst nám důvěrně
známých. Ve škole máme řadu výtečných učitelů
a skvěle fungující školní družinu. Obci se poda-
řilo získat finance na rekonstrukci budovy školy.
Společně s dětmi se můžeme těšit na novou
knihovnu, zahradu, venkovní učebnu, nebo
školní hřiště.
Zhodnoťme, co bylo náročné tento školní rok
v první fázi rekonstrukce a společně hajme
školu a pomozme nastavit lepší komunikaci
s obcí a stavebními firmami. Zajímejme se
o smlouvy a o pravidla, kterými se stavební
firmy musí v době školního roku řídit. Zají-
mejme se o pravidelné schůzky a komunikaci
mezi zaměstnanci školy a vedením obce. Stano-
vení záruk dobré komunikace je jistě důležitá
součást nabídky uchazečům o místo ředitele, je
ale důležitá i pro stávající a budoucí učitele.
Hlavně ale: pojďme společně pomoci hledat
nového ředitele a nové vedení školy! Všichni
můžeme šířit co nejvíce inzerát konkurzního
řízení (je již dostupný na webových stránkách
obce) a aktivně hledat vhodné kandidáty.
Vedení školy je klíčové pro spokojenost učitelů
i dětí a pro rozvoj školy. Společnými silami
můžeme pomoci zajistit pro naši školu a děti to
nejlepší! Patrícia Martinková

Spolek Parkán – spolek rodičů 
a přátel ďáblické školy

Aktuální prezentaci přístavby základní školy 
v Ďáblicích si můžete stáhnout na adrese:
http://dablice.cz/zprava-uradu/20803-
prezentace-pristavby-zs
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Co si děti přejí ve škole
V souvislosti s výtěžkem z dražby na Velikonoč-
ním jarmarku jsme se dětí zeptali, co by si za
společnou část výtěžku přály do školy pořídit,
které oblasti by ve škole chtěly podpořit. Děku-
jeme dětem všech 21 tříd za jejich odpovědi
a učitelům, že věnovali během školního dne čas
na toto zamyšlení! Přání dětí jsme si dovolili
tematicky zpracovat a seznam je již přístupný
na webových stránkách Spolku Parkán
www.spolekparkan.cz. Zde vás alespoň stručně
informujeme o výsledku ankety.
Dotazníky se hemžily nápady na zútulnění pro-
stor školy, pořízení běžného sportovního vyba-
vení, ale i didaktických a výtvarných potřeb.
Častá byla přání na zpestření školního pro-
gramu poznávacími nebo čistě zábavnými výlety
či sportovními akcemi. Z přání dětí bylo též jed-
noznačně zřejmé, že jim v současné době velmi
chybí hřiště. Děti pamatovaly i na pomoc dru-
hým. Mezi nejčastější přání lze zařadit: odpočin-
kové kouty, jak ve třídách, tak na chodbách i ve
družině (dle prostorových možností) zařízené
koberci, sedacími polštáři, vaky, křesílky a lavič-
kami; výzdoba a vymalování příjemnými bar-
vami; květiny (zejména velké); vybavení družiny;
vybavení tělocvičny míči, švihadly, trampolínou
nebo druhá tělocvična na jiném místě; hřiště
s pískem, prolézačkami, houpačkami, brankami
a koši na basketbal; knihovna; výtvarné
potřeby; vzdělávací výlety např. na interaktivní
expozice (IQlandia apod.); výstavy (Titanic
apod.); divadla; zvířátko (třídní či školní); inte-
raktivní nástěnky na chodbách; laboratoř (che-
mie, fyzika); bufet; školní trička a mikiny; školní
olympiáda s odměnami. Jako spolek se podpo-
rou vybraných oblastí chceme zabývat
a budeme rádi za vaši pomoc s realizací. Jaké
oblasti byste ve škole chtěli podpořit vy?
Napište nám na info@spolekparkan.cz.

Za Spolek Parkán
Patrícia Martinková a Karolína Šťastná

Aktivisté z Kazachstánu
na návštěvě v Ďáblicích
Jak se žije malé obci pod velkou skládkou? To
byla otázka návštěvníků z Kazachstánu, kteří v
rámci své návštěvy České republiky zavítali také
do Prahy a k nám do Ďáblic. Setkání organizo-
valo sdružení Arnika a uskutečnilo se 14. dubna
odpoledne.
Při pohledu na obrovský kopec odpadu, který se
všem otevřel po výstupu ke hvězdárně a zasvě-
ceném výkladu pana starosty, jsem si znovu
uvědomila, jak je důležité nejen pro nás, ale i
pro krajinu bránit dalšímu rozšiřování té nově
vzniklé hory. Mnozí nově přistěhovavší se spolu-
občané možná ani kopec nad Ďáblicemi tolik
nevnímají, ale my starší víme své. A to se snažili
sdělit pan starosta, ale i paní Táňa Zapletalová,
nejen naše báječná knihovnice, ale i překlada-
telka do ruštiny aktivistům z dalekého Kazach-
stánu. Patří jí za to velký dík. Na setkání
nechyběl ani zástupce starosty pan Martin Tum-
pach a zástupce z Arniky pan Martin Skalský.

Táňa Dohnalová, radní

Pravěká bojovka po 
stopách lovců mamutů
V sobotu 23. dubna 2016 dopoledne jste při
své procházce v Ďáblickém háji mohli potkávat
děti oblečené do zvířecích kožešin a ozdobené
šelmími tesáky a přírodními korálky. To jsme si
zde společně hráli na pravěk a děti si mohly,
jako praví archeologové, vyhrabat pravěké
střepy nebo kosterní pozůstatky, na stanovišti
s mamutem si mohly otestovat svou dobrou
mušku při lukostřelbě a své znalosti při kvízu
o velkých pravěkých zvířatech. Na dalším stano-
višti se musely osvědčit jako sběrači a o kousek
dál ukrást med obrovským pravěkým včelám.
Pak už nezbývalo než projít nebezpečným pra-
věkým kaňonem k cíli, kde se navlékaly korálky.
Počasí nám i letos přálo, takže doufáme, že si
děti i rodiče bojovku opět užili. Cílem prošlo
celkem 114 dětí, což překonalo naše veškerá
očekávání. Děkujeme všem, kteří přišli, a všem,
kteří pomáhali. Těšíme se na viděnou příští rok.

Kulturní komise

Otevřený Ateliér – výtvarná aktivita
nejen pro zdravotně postižené 
a Kulturní komise MČ Praha-Ďáblice

Otevřený ateliér
srdečně zve všechny lidi dobré vůle na spo-
lečnou vycházku. Toulka Botanickou zahra-
dou v Praze Tróji je vhodná pro maminky
s kočárky a lidi se sníženou pohyblivostí. 
Akce se koná 26. 5. 2016.

Místo a čas srazu: 14 hod. před hlavním
vchodem do nákupního centra Krakov 
Lodžská 850/6, Praha 8.
Vstupenku do Botanické zahrady si každý
účastník koupí u pokladny při vstupu do
zahrady.
Bus Krakov: linky 102, 177, 202, 505.

www.otevrenyatelier.estranky.cz
www.otevrenyatelier.rajce.net



Zp
rá

vy
 z

 Ď
áb

lic

10

Broučci u záchranářů
V pátek 15. dubna odjeli Broučci brzy ráno na
exkurzi do Lysé nad Labem. Právě zde je jedno
ze stanovišť Zdravotnické záchranné služby
Středočeského kraje. Na základně se Broučků
ujala paní záchranářka. Seznámila je s prostře-
dím základny, se základy první pomoci, jak
správně přivolat pomoc při úrazech a bezvě-
domí, včetně praktických ukázek. Pomocí vtipné
říkanky si děti zopakovaly telefonní čísla všech
záchranných složek. Paní záchranářka předvedla
první pomoc při bezvědomí na umělé figuríně,
tzv. ANDULE, fixaci krční páteře, používání dlahy
k fixaci poraněných končetin, používání obvazů
– např. tlakového obvazu k zástavě krvácení.
Děti vyzkoušely i termo fólii k udržení tělesné
teploty zraněného, změřily si pulz a poslechly
srdíčko fonendoskopem. Také si prohlédly
některé pomůcky, např. endotracheální rourku.
A vrchol celé exkurze? Čekali jsme na návrat
vozu RZS z výjezdu a dočkali jsme se! Bohužel
jen na pár minut než opět odjel k dalšímu
zásahu. Broučci stihli prohlídku interiéru i příst-
rojového vybavení, názorně viděli použití vaku-
ové dlahy. Pak ale přišla další výzva k výjezdu.
Posádka vozu nám zahoukala a zasvítila na roz-
loučenou. Exkurze byla další možností sezná-
mení s prací jednotlivých složek záchranného
integrovaného systému. Předškolní děti si tak
osvojily základní znalosti o poskytování a zajiš-
ťování bezpečnosti a pomoci v krizových život-
ních situacích. 

Za Broučky třídní učitelky 
Pavla Truhlářová, Eva Vondrášková

Na klokany a opice do ZOO
Již tradičně jsme pro děti zakoupili z fondu
školní družiny permanentní vstupenku do zoo-
logické zahrady Praha. Každé oddělení školní
družiny se mohlo v termínu od října do konce
března dvakrát vypravit do ZOO a užít si tak pří-
jemné odpoledne se zvířátky. Stejně jako na
podzim navštívila všechna oddělení ŠD zoolo-
gickou zahradu ještě v průběhu měsíce března.
Jako první jely na výlet děti ze třetích a čtvrtých
tříd spolu s dětmi ze školního klubu. Počasí sice
trochu zlobilo, ale během odpoledne se umou-

dřilo a děti si výlet užily. Na prohlídku v dolní
části zahrady využily tentokrát i jízdu dětským
vláčkem. 
Následně se na výlet do ZOO vydali druháčci
a jako poslední jsme si naplánovali výlet s prv-
ňáčky ve středu 30. března. Děti se na výlet
těšily, již před vyučováním si ukazovaly batůžky
se svačinami a nemohly se dočkat oběda, po
kterém jsme se vydali na autobus. Z Ďáblic jsme
vyjížděli ještě bez deště, ale cestou se rozpršelo
a pršelo a pršelo. Většina dětí chtěla pokračovat
do ZOO, ale protože několik dětí zapomnělo
pláštěnku a déšť neustával, rozhodli jsme se při
přestupu na zastávce Krakov pro návrat do
školy a výlet odložit na druhý den. Po dalším
propršeném ránu se udělal krásný den a napo-
druhé se nám výlet vydařil. Teplé slunečné
počasí nám bylo odměnou. Prohlídku zoolo-
gické zahrady jsme zahájili stejně jako starší
děti jízdou vláčkem v dolní části zahrady, ze
které byly děti naprosto nadšené. Cestou viděly
plno zvířátek a tak bylo z vláčku slyšet veselé
volání a výkřiky. „Hele, opička, koza, orel!“ 
„To není orel, to je sup.“ „ Jé, tady je Bororo, to
je super hustý hřiště!“ „Nad námi je lanovka.“
„A tamhle je tygr.“ V tomto duchu probíhala
přibližně patnáctiminutová jízda vláčkem
a šťastné obličeje našich prvňáčků mluvily 
za vše. 
Po projížďce vláčkem jsme se za zvířátky vydali
pěšky. Navštívili jsme například pavilon goril,
šelem nebo tučňáků, dále plameňáky a čápy.
Viděli jsme různé druhy opic, navštívili jsme
vodní svět a opičí ostrovy. Návštěvu ZOO jsme
zakončili v Rezervaci Bororo, kam se všechny
děti moc těšily. Permanentka tak byla opět
využita v plném rozsahu a už se těšíme na nová
dobrodružství s družinou. 

Jana Rychetníková, vychovatelka ŠD

Slůňata si čtou
Kniha by měla provázet člověka od útlého dět-
ství po celý život. Budou ale mít dnešní děti
v přetechnizovaném světě vztah ke knize? To je
úkol i pro nás, pedagogy. Proto každý rok nav-
štěvujeme s dětmi místní knihovnu. Paní kni-
hovnice velice poutavě dětem vypráví o knihách
– jak to v knihovně vůbec funguje, jak se ke
knihám máme správně chovat. Ve třídě pak
vedeme děti k poslechu četby – denně čteme
při odpočinku knihy na pokračování a vyprá-
víme si o nich. Pořádáme též „den s knihou“,
kdy si do třídy děti přinesou svou oblíbenou
knihu. Nejsou to jenom pohádky, ale i naučné
knihy a encyklopedie. Knihy si potom děti vzá-
jemně půjčují a vypráví si o nich. Věřme, že je
tento zájem o knihu neopustí. 

Za třídu Slůňata Dana Vrkočová 
a Ilona Šindlerová

Budeme spát ve škole!
HURÁ!!!
…taková reakce zazněla po oznámení akce
„Noc s Andersenem“. Noc s Andersenem je
jednou z akcí, kterou české knihovny svádí boj
s ostatními médii o zájem dětí a dětské čtenář-

ství. První noc proběhla v roce 2000 v uhersko-
hradišťské knihovně a na dvacet malých čtenářů
čekalo noční dobrodružství v podobě čtení
pohádek, soutěží, her a překvapení. Zároveň se
slavil Mezinárodní den dětské knihy, kterým se
připomíná každoročně 2. dubna na celém světě
den narození známého dánského pohádkáře
Hanse Christiana Andersena. Letos proběhla
Noc s Andersenem poprvé i u nás ve škole dne
1. dubna 2016. Zúčastnily se jí třídy III. B

a V. B.  Akce začala v pátek v 18 hodin srazem
před školou. Obětavost rodičů, aby se jejich nej-
dražší skvěle vyspali, byla opravdu veliká. Mezi
karimatkami a spacáky se totiž našly nejen
matrace nafukovací, ale i klasické, komfort musí
být . 
Někteří rodiče upekli skvělé buchty, bábovky,
dokonce i dort, abychom měli snídani jako
v luxusním hotelu. Mnohokrát ještě jednou
děkujeme! Všechno bylo famózní! Po vyřčení
tajného hesla akce při vstupu do školy už byly
děti naše. Rodiče se tak, troufám si říct, mohli
těšit na večer minimálně bez jedné ratolesti. 
Na stanovištích měly děti různé úkoly. Skládaly
puzzle, kde jim ze složeného obrázku vznikl por-
trét H. Ch. Andersena. Čekaly je dva kvízy
s otázkami, aby si ověřily, zda dobře sledovaly
pohádku Malá mořská víla a krátký animovaný
film o Dánsku, odkud Andersen pocházel. Na
dalším stanovišti měly správně přiřadit k sobě
rozstříhané názvy pohádek, které napsal Ander-
sen. Následoval úkol složit podle děje obrázko-
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vou osnovu pohádky Malá mořská víla. Aby se
děti seznámily i s dalšími pohádkami od Ander-
sena, měly dát do dvojic název pohádky se
správným úryvkem z příběhu. Děti se také
dozvěděly něco o životě Andersena. Předpo-
sledním úkolem bylo správně složit báseň
o Noci s Andersenem tak, aby se rýmovala.
Naposledy se soutěžící zastavili na stanovišti
Legoland, kde postavili z Lega zámek pro
Malou mořskou vílu. Výslednou tajenkou celé
hry bylo sestavení citátu: „Četba jsou otevřené
dveře do kouzelného světa“. (Mauriac)
Reakce dětí na večerní program ve škole
„Noc s Andersenem začala tím, že jsme se
dívali na českou pohádku Malá mořská víla.
Potom jsme se rozdělili do dvojic a byla noční
hra. Byla to „bojovka“ s devíti stanovišti
a každé stanoviště souviselo s H. Ch. Anderse-
nem. Poté, když se všechny dvojice vrátily zpět,
hledali jsme poklad.“ (J. Petrášek)
„Noc s Andersenem byla super, moc a moc mě
bavila. Bavilo mě běhat po chodbě a hrát si ve
tmě na zombíky.“ (V. Vondřichová)
„Bojovka byla úžasná. Nečekaně jsme byli po
tmě, pohyb po budově školy byl tím pádem
pořádně strašidelný. Chodili jsme ve dvojici,
jeden páťák a jeden třeťák.“
„Když jsme se konečně všichni uložili ke
spánku, udělaly jsme „KANADU“. Adamovi
jsme postříkaly růžovým sprejem vlasy. Ráno
jsme se probudily ve 4:30 hod. a pokračovaly
jsme dál �, kanady není nikdy dost. Vzaly jsme si
fixy a kreslily jsme klukům na obličej. Jakmile se
kluci vzbudili, hned vyšilovali. Myslím, že jsme si
ten večer užily a rády bychom si ho zopako-
valy.“ (J. Špitová, K. Loneková, H. Smažíková)
„Akce odstartovala 1. dubna. Nejprve jsme se
koukli na pohádku, ve které jsme se dozvěděli
něco o Dánsku. Dozvěděla jsem se, že Dánsko
je proslulé chovem prasat, a že v Dánsku je
Legoland. Poté jsme se koukli na film Malá
mořská víla. Když jsme film dokoukali, byla už
skoro tma.“(M. Jurková)
„3. a 5. třída se u nás ve škole zúčastnily Noci
s Andersenem. Měli jsme bojovku po celé škole,
vyráželi jsme po dvojicích. Nakonec jako celá
třída jsme našli poklad. Velmi jsme si to užili.“
(Š. Šťastný)
„Tato noc se jmenovala Noc s Andersenem.
Bylo tam spousta zábavy jako např. pohádka
a bojovka. Při bojovce bylo devět úkolů.
Všechny dobré odpovědi jsme si napsali na
papír. Z dobrých odpovědí jsme složili nápo-
vědu, která nám pomohla najít poklad.“ 
(O. Šatoplet)

Za spokojené spáče Hedvika Dolejšová

Školák 2016
V návaznosti na zápis dětí do první třídy pořá-
dala již tradičně naše základní škola kurz zvaný
Školák 2016. Po tři dubnová odpoledne mohly
děti hravou formou rozvíjet své schopnosti
a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků
první třídy. Téměř 80 přihlášených dětí bylo roz-
děleno do 4 skupin dle barev a každou skupinu
vedly dvě paní učitelky bez přítomnosti rodičů.
Ty s dětmi například procvičovaly jemnou moto-

riku ruky, správné držení tužky, paměť, početní
představy nebo postřeh či soustředění. Též
nezbytné zrakové i sluchové vnímání, vyjadřo-
vací schopnosti a orientaci v prostoru. Na závěr
nechyběla prohlídka školy s ukázkou tělocvičny,
jídelny, šaten nebo ředitelny. Po posledním
setkání měli rodiče možnost s paní učitelkou
prokonzultovat pokroky, případné obavy,
chybné návyky atd. Věříme, že se děti touto
nenásilnou formou seznámily s prostředím
školy, do kterého bez obav a zbytečného stra-
chu v září nastoupí. 

Za paní učitelky Nicol Kvapilová

Ukaž, co umíš
V pátek 22. dubna v odpoledních hodinách se
konal ve škole další ročník úspěšné akce „Ukaž,
co umíš“. Pořádání veřejných výtvarných dílni-
ček v prostorách naší základní školy má již své
tradiční místo v životě našich dětí a jejich
rodičů. Víme, že jsou mezi vámi šikovní a kre-
ativní lidé a chceme se i my od vás něco naučit.
A tak jsme opět oslovili obětavé rodiče a praro-
diče, zda by přišli mezi nás, a místo učitelek
a vychovatelek převzali pozici „lektora“ díl-
ničky. Velmi nás těší, že se tento nápad u vás
setkal s kladným přijetím. 
Sešlo se celkem osm dílniček. Paní Čechovská
velmi ráda a krásně pracuje s drobnými korálky.
Techniku výroby náramků a náhrdelníků k nám
přišla naučit velké množství zájemců z řad dětí
i jejich příbuzných. Maminky ze Spolku Parkán
si připravily speciální dílničku, ve které s dětmi
vytvořily řetěz papírových panáčků, které v sou-
časnosti zdobí zeď našeho školního atria. Paní
Mácová měla pro děti připraveno tvoření z kre-
pového papíru – vyráběly se nádherné květiny
do vázy. Nechyběla ani práce s keramikou. Hlínu
pro děti přivezla paní Pekárková, která s dětmi
vyráběla různé barevné mističky a talířky. Svoje
dvě dílničky měly na akci i naše šikovné a kre-
ativní paní kuchařky – vyráběly se větrníky
z pěnovky, skleněné mimoňské dózičky a zdo-
bily se plechovky ubrouskovou technikou.

U paní učitelky Kundrátové, která je maminkou
„našich“ dvou dětí si všichni mohli vyrobit
praktické „pantoflíčky“ z kartonu a látky, které
si pak doma mohou zavěsit a dát si do nich
třeba tužky či brýle. 
Animátorská dílna manželů Sládkových nechy-
běla ani letos. Po loňském zážitku s výrobou
animovaného thrilleru Připečené kuře nás letos
čekaly Automobilové závody s animovanými
i živými herci. Děti vyráběly kulisy, masky,
posouvaly autíčka, snímek po snímku, hrály
fanoušky na tribuně. Zkrátka, užily si zábavu
i náročnou trpělivou práci při animaci. Na výsle-
dek společné práce dětí a rodičů se můžete
podívat na webových stránkách školy. 
Jsme velice rádi, že to všichni pojali s nadšením,
radostí a kreativitou. Ještě jednou všem účast-
níkům i touto cestou děkujeme a věříme, že
i v dalších školních letech budeme v pořádání
dílen pokračovat. 

Alena Votavová, koordinátor komunitní
a zájmové činnosti ZŠ

Společný řetěz dětí
V pátek 22. 4. se v naší škole konala výtvarná
dílna „Ukaž, co umíš“. Školní družina přizvala
Spolek Parkán, aby také vedl svou dílnu.
Napadlo nás, že by děti mohly udělat řetěz
z panáčků, které samy vyrobí, a vyzdobit jimi
prostory školy. Mile nás překvapilo, kolik
panáčků se podařilo vyrobit. Místa u stolečků
byla stále zaplněna a děti práce moc bavila.
Pracovaly s různými materiály a dekoračními
látkami. Byly moc šikovné a kreativní. Dokonce
i počet panáčků a panenek byl přibližně stejný,
tvořili u nás holky i kluci! Děti nás potěšily také
tím, že souhlasily s ponecháním svých panáčků
ve škole. Zcela se nadchly pro společnou práci
a výzdobu společných prostor školy. 
Panáčky a panenky jsme spojili za ruce a poda-
řilo se nám vytvořit řetěz dětí – kamarádů ze
školy. Kamarádi, které získáme v průběhu dět-
ství (na MŠ a ZŠ), se kterými se vyvíjíme a tvo-
říme si vazby, jsou pro nás velice důležití.
Potkáváme je i v dospělosti, když se vracíme
domů za rodiči. Tito kamarádi nás provázejí celý
život. Řetěz našich dětí si můžete prohlédnout
v chodbě nad jídelnou. Fotografie panáčků
i akce jsou na webu spolku: 
www. spolekparkan.cz. 
Děkujeme paní Kratochvílové a firmě Adin inte-
riér za dodání krásných látek. A panu Františku
Kostkovi za krásné fotografie. 
Ráda bych na tomto místě moc poděkovala
všem paním vychovatelkám i panu vychovateli
ze školní družiny. Myslím, že naše družina fun-
guje perfektně a že tam naše děti rády chodí.
Paní vychovatelky se jim věnují také při různých
kroužcích a vymýšlejí další školní akce, kam
zvou i nás rodiče a veřejnost. Možná to považu-
jeme za samozřejmost, ale měli bychom si jich
za to vážit. Přeji si, aby tento skvělý tým zůstal
jednotný, pomohl zajistit stabilitu a kontinuitu
pro naše děti a naši školu nadále rozvíjel a mile
spojoval. Děkuji za vaši aktivitu a nadšení. 

Za Spolek Parkán Olga Kocúrková
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Vyhánění Morény 
a vítání jara
Děti z mateřské školy v Ďáblicích ze třídy Koťá-
tek se nemohly dočkat jara, a tak si připravily
Morénu, symbol zimy. Se zájmem a chutí pomá-
haly při její výrobě. Morénu společně vynesly
v úterý 29. března do ďáblického lesa. Po celou
cestu děti odříkávaly básničku „Zimo, zimo
táhni pryč, nebo na tě vezmu bič“. Morénu
jsme přivázali ke stromu u rybníčka a rozloučily
se se zimou. Tento dávný zvyk zahnat zimu
a přivítat jaro si připomínáme již tradičně.
Následující den po vynesení paní zimy Morény
jsme se s dětmi vydali na další cestu, a tento-
krát k jaru. Děti měly za úkol najít tajnou bránu,
která vede k jaru. Děti bránu hledaly, co jim síly
stačily. Po namáhavém hledání byla brána jara
nalezena. Byl zde ale jeden velký úkol, a to
bránu otevřít. Děti musely zazpívat jarní pís-
ničku a poté odemkly zámek brány pomocí
svého vyrobeného klíče. Po odemknutí jara jsme
pokračovali v procházce lesem, kde jsme si
tento jarní den náležitě užili. A teď už nás čeká
probouzející se příroda, hřejivé sluneční papr-
sky, barevný svět kolem nás a tím i příjemnější
nálada. 

Za třídu Koťata Jana Mráčková 
a Bohunka Tancošová

Motýlci v Šestajovicích
V pondělí 11. dubna 2016 jsme se s dětmi
vypravili do nedalekých Šestajovic. V tomto roce
jsme zde již jednou byli, a to v čokoládovně.
Děti si zde mohly ozdobit čokoládové srdce
a vyrobit vlastní čokoládu. Byly návštěvou
a výrobou nadšené, a tak jsme Šestajovice opět
navštívili, tentokrát mýdlárnu. Odjezd byl naplá-

nován již na osmou hodinu a děti se už
nemohly dočkat, až pojedou zase na výlet.
Každé mělo připravený svůj batůžek s pitím,
svačinku dostaly od paní kuchařky s sebou.
Konečně přijel autobus a všichni jsme nedoč-
kavě vyhlíželi cíl našeho výletu. Po příjezdu na
místo jsme prošli venkovním areálem svíčkárny
a pak už na nás čekala výroba svíček, mýdel
a míchání koupelových solí. Děti si odložily
batůžky a rovnou si daly vydatnou svačinku.
Během jídla nám paní průvodkyně promítla
krátký film o výrobě mýdla a řekla nám pár zají-
mavých informací. Potom všechny děti dostaly
dvě bílé svíčky a za asistence paní průvodkyně
a její kolegyně si svíčky namáčely do barevného
vosku. Kdo měl nabarveno, nechal si je zabalit
a šel si vykrojit pomocí formiček své mýdlo. Děti

si mohly samy vybrat tvary i barvy mýdel.
A nakonec si všichni namíchali vonné soli do
koupele. Opět na nás čekalo mnoho barev
a tentokrát i spousta vůní (např. vůně borovice,
citrónu, pomeranče, levandule). Děti byly nad-
šené a hned si mezi sebou povídaly, jaké krásné
dárky vezou domů pro své rodiče, babičky
i dědečky. Když jsme měly výrobky hotové, zbyl
nám ještě čas na venkovní prohlídku domácích
zvířátek. Mohli jsme vidět malá selátka, sle-
pičky, koníky, ovečky a jehňátko. Ani se nám
nechtělo odtamtud odjíždět. Výlet se nám
opravdu vydařil a už se moc těšíme na další.
Třeba tentokrát navštívíme pastelkárnu nebo
knoflíkárnu. Děti by však nejraději, z pochopi-
telných důvodů, zopakovali výlet do čokolá-
dovny. 

Za třídu Motýlci paní učitelky Jana a Kristýna

Klub mladého diváka
V dnešním článku shrnu tento školní rok Klubu
mladého diváka. Naše první představení pro-
běhlo 24. listopadu od 15 hodin v divadle D21,
zhlédli jsme Vánoční koledu od Charlese Dic-
kense. Toto představení se mně osobně moc
nelíbilo. Druhé představení jsme zhlédli 20.
ledna v divadle ABC, šli jsme na představení
Bedřich Smetana: The Greatest Hits. To se nám
všem moc líbilo. Představení je o 9 operách,
které napsal. Na třetí představení jsme šli 
18. března do velkého divadla, a to přímo do
Hybernie. Viděli jsme nádherné představení
Sibyla, královna ze Sáby (více o tom představení
se dočtete v dubnovém vydání ĎZ na stránce
č. 7). Naším posledním představením bylo 
6. dubna ve vile Štvanice představení Dvě
komedie v komedii. Na tomto představení jsem
nebyl, takže nemohu soudit, ale prý bylo pěkné. 
Touto cestou bych chtěl poděkovat paní učitelce
Stoklasové a paní učitelce Svobodové, které
s námi chodí do divadla a snaží se nás trochu
zkulturnit. Za ty tři roky, během kterých jsem
členem Klubu mladého diváka, jsem zhlédl cel-
kem 12 představení a skoro všechna předsta-
vení stála zato. A to je vše. Toto jsou poslední
řádky školního redaktora základní školy. 
Je čas postoupit dál. 

Školní redaktor Matěj Vondřich z IX. A

Streetart v Čechách 
a na Slovensku
Dne 19. dubna 2016 navštívily naše šesté třídy
Muzeum hlavního města Prahy, které v sou-
časné době nabízí zajímavou výstavu na téma
Streetart v Čechách a na Slovenku. Dozvěděli
jsme se zajímavé informace o vzniku tohoto
druhu umění i jeho současné podobě. Streetart
známe spíše pod pojmem graffiti. Laickou veřej-
ností je často spojováno s vandalstvím. Je prav-
dou, že nevzhledné malůvky na fasádách
historických budov nebo kamenných plotech
vandalstvím jsou a vypovídají o nezralosti jejich
tvůrců. Streetart je ale umění, které dovede
zkrášlit a oživit nevzhledné prostory podchodů
či viaduktů, například nedaleké parkoviště
u Ministerstva zemědělství. Děti si v průběhu

výstavy prakticky vyzkoušely tvorbu graffiti sym-
bolů a tagů a do vyučování českého jazyka,
dějepisu, občanské i výtvarné výchovy si odnesly
mnoho obohacujících poznatků. 

Za třídy VI. A a VI. B 
Mgr. Čechová, Bc. Svobodová

Na výstavě Jiřího Trnky
Stejně jako každé malé dítě ví, kdo je Miloš
Macourek nebo Bedřich Smetana, tak by mělo
každé malé dítě vědět, jaký velikán se skrývá
pod jménem Jiří Trnka. A proto jsme se s dětmi
ze ŠD vydali na výstavu tohoto všestranného
umělce. Do Chvalského zámku, kde se výstava
koná, jsme jako obvykle cestovali MHD. Pro-
střednictvím výstavy se děti seznámily s prací
Jiřího Trnky a v jednotlivých sálech viděly, čemu
všemu se věnoval a s jakými osobnostmi spolu-
pracoval. V prvním sále některé děti poznaly ilu-
strace z knížky Pohádky z Tisíce a jedné noci.
Mohly pozorovat jeden z nejvýraznějších Trnko-
vých motivů, strom, který se objevuje u Jiřího
Trnky prakticky ve všech výtvarných disciplínách,
a to v rozmanitých podobách od ztrouchnivě-
lého pařezu až po celý les. Další sály nám přiblí-
žily jeho loutkovou tvorbu. Měli jsme možnost
zhlédnout některý z mnoha jeho animovaných
filmů podle vlastního výběru. Děti zaujal příběh
nezapomenutelného Dobrého vojáka Švejka.
Krátký film, díky němuž jsme si prohlédli knížky,
které Jiří Trnka ilustroval, pomohl dětem uvědo-
mit si, kolik jich vlastně znají. Nechyběl ani sál,
kde byla možnost vyzkoušet si, jak nelehká je
práce animátora a lidí, kteří se podílí na tom,
abychom mohli animovaný film zhlédnout.
Každá výstava umožňuje na závěr koupit si
nějaký upomínkový předmět. Moc nás potěšilo,
že pokud to dětem kapesné dovolilo, zvolily
nyní právě knížku. 

Markéta Skalová, vychovatelka ŠDt
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Víte, že…
130 let
uběhlo od událostí, které vedly k vzniku Svátku
práce. 1. května 1886 proběhla napříč Ameri-
kou a Kanadou celonárodní stávka dělníků,
kteří usilovali o zavedení osmihodinové pra-
covní doby bez snížení výdělku. O dva dny poz-
ději vyvrcholila demonstrace v Chicagu, kde
došlo ke střetu stávkujících dělníků s policií
a několik demonstrantů přišlo o život.
Na památku těchto událostí se od 1. 5. 1888
začal slavit v celé Americe, další rok se přidala
Francie a 1. 5. 1890 poprvé proběhly oslavy
v Praze na Střeleckém ostrově. I v 21. století je
stále řada zemí, kde nelidské pracovní pod-
mínky a nízké výdělky neumožňují vést lidem
důstojný a spokojený život, proto ani dnes
neztrácí tento svátek svůj význam.

71 let
života v míru jsme oslavili letos 8. května. I když
od konce 2. světové války uběhla dlouhá doba, 
nezapomínáme na ty, kteří obětovali své životy
za záchranu rodiny, přátel a budoucnosti naší
vlasti. A také na ty, kteří zemřeli daleko od
domova, v cizí zemi, aby svět navždy zbavili
nemoci fašismu. Zapalme svíčku, věnujme
tichou vzpomínku. Jana Ouředníčková

Zápach ďáblické skládky
Vážení sousedé ďábličtí, cítili jste někdy zápach
ďáblické skládky? Já ano. Náš dům je blíže
okraje zástavby. Proto jsem podepsala petiční
listinu Arniky, která díky RNDr. J. Petrlíkovi
a jeho kolektivu vytvořila cestu k úpravě zákona
o toxických látkách a odpadech. 
Arnika se na aktivní občany naší země obrátila
emailem, jehož součástí je i snadná cesta
k podpisu petice, která podpoří novelu zákona.
Já jsem podepsala jako 374. To je nízké číslo.
Snad nás bude více. 
Vysvětlující dopis pana Petrlíka najdete 
v aktualitách na webu Spolku pro Ďáblice
(http://www.osprodablice.cz).
Na web spolku dáváme všechny získané infor-
mace, které se týkají zlepšení života občanů
Ďáblic. 
Aktuálně tam najdete mapy znečištění Ďáblic
hlukem a jedovatými látkami v ovzduší. Občané,
kteří bydlí v severozápadní části Ďáblic, tam
mohou najít mapy Územního plánu Ďáblic, kde
uvidí vývoj změn ÚP. Například i navrženou
a zrušenou silnici, která by ulehčila Šenovské.
Zájemci o další informace se mohou stát na
webu zaregistrovat a poté jim budou přicházet
všechny aktuality.

Milada Stroblová – Spolek pro Ďáblice

Hasiči Praha-Ďáblice 
vás zvou do své hasičské zbrojnice na
Den otevřených dveří, který proběhne
14. 6. 2016 od 11 do 19 hodin.
Budete mít možnost vyzkoušet většinu vyba-
vení, jako je například kompletní zásahový
oblek, dýchací přístroj v zakouřeném prostředí,
motorovou rozbrušovací pilu, motorovou pilu,
agregáty na čerpání vody a další.
Můžete si vyzkoušet lezení na umělé lezecké
stěně, nebo pro odvážné slaňování na laně. Ten-
tokrát bychom lezeckou stěnu zaměřili hlavně
pro dospělé. Pro děti bude lezecká stěna
v rámci jiné akce. Rádi vám poradíme s nejas-
nostmi v oblasti požární ochrany.
Řekneme vám, co vše ve skutečnosti hasiči
dělají a na co můžete hasiče krom požárů volat.
Naši členové vám rádi zodpoví jakékoli otázky.

Hledáme nové členy, kteří by se o tuto
činnost zajímali.
Požadavky nejsou téměř žádné, stačí mít chuť
udělat něco pro sebe, pomoci ostatním, naučit
se nové a zajímavé činnosti.
Věk není omezen, naši členové jsou ve věkovém
rozmezí od 18 do 55 let.
Tato výzva není jen pro muže, ale rádi přivítáme
i ženy, které by tato činnost zajímala.
Jsme přátelský kolektiv a postupem času se
u nás naučíte vše, co se hasičiny týče. 
Rádi tě mezi sebou přivítáme a se vším sezná-
míme. V případě jakýchkoli dotazů nás nevá-
hejte kontaktovat.
Hasiči Praha-Ďáblice, U Parkánu 765/6,
tel: 725 016 508, e-mail: info@hasicidablice.cz



Zájemci o výkon funkce 
přísedících obvodního
soudu
Volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8
provádí v souladu s ustanovením § 64 odst. 1
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, pří-
sedících a státní správě soudů a o změně někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů  (dále jen „zákon o soudech a sou-
dcích“), zastupitelstvo MČ Praha-Ďáblice.
Zájemci o výkon funkce přísedícího musí
splňovat následující podmínky: 
1) podle ustanovení § 60 odst. 1 zákona o sou-
dech a soudcích • státní občanství České 

republiky • způsobilost k právním úkonům 
• bezúhonnost • zkušenosti a morální vlast-
nosti • věk nejméně 30 let;  
2) podle ustanovení § 60 odst. 4 zákona o sou-
dech a soudcích a zákona č. 451/1991 Sb., kte-
rým se stanoví některé další předpoklady pro
výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích České a Slovenské Federativní
Republiky, České republiky a Slovenské repu-
bliky, ve znění pozdějších předpisů, musí kandi-
dát dále předložit (nevztahuje se na osoby
narozené po 1. prosinci 1971) • negativní
lustrační osvědčení • prohlášení dle ustanovení
§ 4 odst. 3 lustračního zákona; 
3) podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona o sou-

dech a soudcích musí mít trvalý pobyt nebo
místo práce v Praze-Ďáblicích. 
4) podle ustanovení  § 74 zákona o soudech
a soudcích nesmí vykonávat současně funkci,
se kterou je funkce přísedícího neslučitelná
(např. prezident, člen Parlamentu). 
Dle ust. § 64 odst. 3 zákona o soudech a sou-
dcích kandidáty do funkce přísedících navrhují
členové zastupitelstva MČ. K navrženým kandi-
dátům se vyjadřuje předseda Obvodního soudu
pro Prahu 8. Zpracováním podkladů pro
návrh kandidátů na funkci přísedících  
je pověřen tajemník Úřadu MČ, 
který Vám poskytne případné další 
informace.
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Ahojky
V tomto čísle se dočtete o Ďáblicích z pohledu spolujezdce
v autě, dále se dozvíte, co to vlastně Mládež sobě je a jak vznikla.
Představíme vám jejich členy. A na konci si zas trochu počtěte
o běhu Barvám neutečeš.
Určitě všichni jezdíte autem a vnímáte, že rodiče si občas zanadá-
vají. Víte proč? Je mnoho důvodů – třeba prvním je červená na
semaforu. Dalším problémem může být kolona aut před vámi, to
ale neovlivníme. A ten třetí, a podle mě nejhorší, je díra v silnici,
třeba taková, kterou vidíte na fotce. Ta byla pořízena v ulici Šenov-
ská u autobusové zastávky U Spojů. Když auto vjede do takové díry,
může píchnout, přijít o kolo atd. Hlavně moc nezlobte za jízdy
rodiče a neptejte se jich „za jak dlouho tam budem“ nebo „kdy
zastavíme na jídlo“?. Oni to fakt nemají rádi, vím ze své zkušenosti.
Možná si ještě někdo vzpomene na naše první příspěvky v Ďáblic-
kém zpravodaji. Pro připomenutí si je můžete přečíst na našich
webových stránkách: http://mladey-sobe.webnode.cz/zpravo-
daje. Vyšly v říjnu 2015 a my jsme se vám tam zapomněli předsta-
vit, což děláme teď. Stránka Mládeže sobě je následovníkem
školního zpravodaje, který se mnou vydávaly mé dvě spolužačky.
Ten zanikl odchodem holek. Rok se nic nedělo, až přišla nabídka od
bývalého místostarosty Martina Loneka na psaní do Ďáblického
zpravodaje, kterou jsem uvítal. Možná si vzpomenete, že v říjno-
vém a listopadovém čísle byl komiks, který malovala Aneta Kohou-
tová. Ten skončil a vše zůstalo na mně. Možná se ptáte, kdo jsem.
Jmenuji se Matěj Vondřich, moje články si můžete přečíst i v části,
která patři škole, ale už jen do června. Na psaní jsem sám a tímto se
ptám, zda má někdo zájem psát a vymýšlet nové rubriky. Vaše
nápady pište na mail: mladez.sobe@seznam.cz nebo na našich
stránkách do kontaktního formuláře: http://mladey-sobe.webn-
ode.cz/kontakt. Budu rád, když se ozvete.

SOUTĚŽ – soutěžili jste a posílali nám odpovědi. 
Správně bylo: Pátá zóna běhu Barvám neutečeš je třpytková. 

Výherce naleznete na našich webových stránkách:
http://mladeysobe.webnode.cz/soutez.
A teď tu mám pro vás křížovku k vyluštění. Z nabídky slov vyber
a doplň zvířátka podle toho, co které dělá. Dej si pozor, jsou tam
i chytáky. Všechna zvířátka nepoužiješ.
Nabídka slov: beruška, ježek, slon, kapr, ještěrka, kočička, komár,
krtek, žába, skokan, ropucha, štěně, zmije, slepýš, užovka, holub,
sova, vlaštovka a jestřáb.

Plave…         

Létá…                   

Štípe…           

Leze, létá…               

Hrabe…           

Kňučí…           

Skáče…             

Dupe…           

Plazí se…             

Nezapomeň si vzít do baťůžku na školu v přírodě …….…. (tajenka).
Tajenku pošlete na mail: mladez.sobe@seznam.cz

A hned vyhlašujeme další soutěž, a to kulinářskou: vaším úkolem je
uvařit, upéct nebo připravit něco dobrého. Pošlete nám video nebo
postup práce s receptem, ten nejlepší otiskneme v ĎZ. Ostatní
najdete na webových stránkách. Vaše recepty posílejte do 14. 8.
2016, v zářijovém díle se dozvíte vítěze kulinářské soutěže.
A teď k našemu poslednímu tématu, a to k běhu Barvám neutečeš.
Já osobně se na něj těším a doufám, že se na něj těší i ostatní žáci
zdejší školy. Touto formou bych chtěl poděkovat těm, kteří budou
pomáhat na běhu jako dobrovolníci. Povinnosti dobrovolníka jste
si mohli přečíst v minulém čísle anebo si je můžete přečíst 
na našich webových stránkách: 
http://mladey-sobe.webnode.cz/zpravodaje. 

V červnovém čísle se
dočtete, jak se nám na běhu
Barvám neutečeš líbilo. 
Tak se těšte.
Pro tentokrát je to vše,
budu rád, když se podíváte
na webové stránky mládeže
sobě: http://mladey-
sobe.webnode.cz.
Tak čauky za měsíc.

Matěj Vondřich 
šéfredaktor stránky MS

Areál Psychiatrické nemocnice BohniceStart od 11h a 15h

21. 5. 2016   PRAHA

PODPOŘTE S NÁMI LINKU BEZPEČÍ! Nadace O2 věnuje za každého
účastníka 50 Kč Lince bezpečí. 
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Závody ke kontejnerům na bio-odpad
Začátkem dubna byl v Ďáblicích slavnostně zahájen další ročník oblíbe-
ných závodů k bio-kontejnerům. Start je již tradičně na našich zahrád-
kách, cíl kontejner na zahradě úřadu naší MČ. I druhou dubnovou sobotu
se do závodu zapojilo mnohem víc občanů, než mohla pojmout cílová
rovinka. Během pouhé hodiny byl kontejner zcela zaplněn a vrata uza-
vřena. Někteří z neúspěšných závodníků se nedokázali smířit s neúspě-
chem a odložili svůj náklad – pytle se zelení a větve – těsně před cílem
na chodníku před úřadem. Tým rozhodčích ovšem rozhodl, že toto nespor-
tovní chování nebude v žádném případě tolerovat, a tak se během něko-
lika dní na vratech objevila cedule s informací, že závodníkům, kteří
odloží zelený odpad mimo cílovou rovinu (kontejner), bude uložena
pokuta ve výši 50 000 Kč. Poučeni z předchozích kol soutěžící pochopili,
že základní veličinou, určující, zda budou mezi vítězi nebo poraženými, je
čas. A tak i přesto, že třetí etapu závodu provázel déšť a zima, první
závodníci přibíhají s kolečky a vozíky na stanoviště již půl hodiny před
startem.
A teď trochu vážněji. 
V loňském roce byl jeden kontejner na zahradě úřadu pro potřeby vrchní
části obce žalostně málo, přesto se situace znovu opakuje. Otevírací doba
v sobotu od 9.00 do 16.00, nebo do zaplnění nádoby, je tedy trochu zby-
tečně předimenzovaná: zatím byl kontejner vždy do hodiny zaplněný.
Naopak by se dal více využít štěpkovač větví, který byl konečně po roční
pauze zprovozněn, musel by být však k dispozici i po zaplnění kontejneru.
Samozřejmě máme i jiné možnosti likvidace zeleně: vlastní kompost na
zahradě, objednání sezónní sběrné nádoby, nebo odvoz vlastními silami
do nového sběrného dvora na ďáblickou skládku FCC Česká republika
s.r.o., dříve A.S.A. Přestože naše MČ nemá zákonnou povinnost nám
umožnit ukládání zeleného odpadu přímo v obci, přeci jen se skládkou za
humny a finanční kompenzací od magistrátu asi většina z nás očekává
služby trochu nadstandardní. Jana Ouředníčková

Trénuj hlavu, trénuj tělo, 
aby zdraví vydrželo

Bezplatná ukázková lekce projektu nejen pro osoby 50+
Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat 

nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních. 

Marie Ebner-Eschenbachová, hraběnka Dubská

KDY: Pondělí 6. 6. 2016

V KOLIK HODIN: 15–17 hodin. Sraz účastníků od 14.45 hodin.

KDE: Obecní dům, Ke Kinu 7, 182 00 Praha 8 Ďáblice

PROGRAM: Zábavné aktivační cvičení těla i mysli.

CO S SEBOU: Tužku, pohodlné oblečení, dobrou náladu 
a odhodlání zkusit něco nového.

AKCI POŘÁDÁ: Neziskové organizace Cestou zdraví z.s. 
(PaedDr. Mgr. Hana Čechová) a Právě teď! o.p.s (Bc. Iveta Luxová) 

za podpory Nadačního fondu AVAST.

PŘIHLÁŠKY: Prosíme zájemce, aby se do středy 1. 6. přihlásili 
v úředních hodinách v podatelně úřadu MČ Praha-Ďáblice 

u paní Forkové na tel. č. 283 911 749.

Trénuj hlavu, trénuj tělo, 
aby zdraví vydrželo
Ojedinělý autorský projekt, jehož název jsme použili v titulku, vznikl pro-
pojením několikaletých zkušeností neziskových organizací Právě teď!
o.p.s a Cestou zdraví z.s., které se věnují aktivaci osob 50+ a seniorů.
O kvalitě hovoří i to, že již od roku 2014 je podpořen Nadačním fondem
AVAST. 

V mnohých organizacích již tento
projekt zdomácněl, a letos
v červnu se představí i v Ďáblicích.
Cvičení, která současně propojují
tělo i paměť, podporují zdraví,
soběstačnost, zlepšují schopnost
soustředění a učení se novým
věcem, pomáhají lépe se oriento-
vat v dynamicky se měnící době.

Jak tvrdí autorky projektu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová a Bc. Iveta Luxová:
„Koncept vychází z přesvědčení, že právě teď nastal ten správný čas pod-
pořit naši vitalitu úspěšnou cestou ke zdraví. Ano, jsme starší, nebo
dokonce již tzv. seniory, začínáme
mít zdravotní problémy, občas
i zapomeneme nebo si po pade-
sátce musíme hledat jinou práci...
To ale neznamená, že rezignu-
jeme. Jsme TADY a TEĎ, máme
vědomosti i zkušenosti, je nutné
s námi počítat. Chceme, aby seni-
oři zůstali co nejdéle aktivní, aby
nerezignovali na svůj osobní rozvoj a stali se předčasně nemohoucími,
odkázáni na podporu okolí. Nechceme, aby byli ponecháni na pospas
prodejcům zázračných preparátů, rádoby zdravotnických přístrojů a jiných
zbytečností.“ 

Přibližme si projekt slovy paní
Opelkové, která se do projektu již
aktivně zapojila. „S kamarádkou
jsem absolvovala ukázkovou
hodinu. Léta mám problémy
s páteří, proto jsem byla zvědavá
hlavně na cvičení. Kamarádku
naopak zase víc lákalo trénování
paměti. Nakonec nás ukázka

zaujala natolik, že jsme se s nadšením vrhly i na to, čemu jsme se
mnohdy vyhýbaly. Kamarádka začala cvičit, já s chutí trénovat paměť. Cvi-
čení jsou zábavná a během chvíle vytvoří z cizích lidí partu, která se baví
a směje. Rozcházíme se jako přá-
telé. Zkrátka hlava i tělo potřebují
svoje. Nejlépe současně.“
Zajímalo nás, jaké akce plánují obě
zmíněné organizace v blízké
i vzdálenější budoucnosti. A je jich
řada. V létě proběhne již 4. ročník
pobytových Senior Campů. Jsou
určeny všem 50+, věk ani zdra-
votní dispozice nerozhodují. Bohatý program od rána do večera zahrnuje
celý koncept projektu a je doplněn společenskými akcemi. Těšit se můžete
na různé formy cvičení včetně cvičení ve vodě, nordic walking i trénování
paměti, zajímavé přednášky, výlet, taneční večírek a mnoho dalších
zážitků. Na podzim plánují zahájit nultý ročník Akademie moderního seni-
ora AMOS. Přednášky, které zajímají nejen seniory, vás jistě nezklamou.
A budete-li mít zájem, pak můžete navštívit i pravidelné lekce cvičení,
která vás naučí jak Pomoci Sobě.

Chcete vědět více? Pak nezapomeňte přijít 6. 6. 2016 od 15 hodin do
Obecního domu v Ďáblicích. Na internetu navštivte stránky
www.zdravepobyty.cz nebo www.prave-ted-ops.cz
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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 

Martin Horváth
zemřel 21. 4. 2016 při tragické autonehodě 
ve svých 33 letech.

Je to více jak pět let, co do našeho fotbalového oddílu SK Ďáblice přišel
Martin Horváth. Přišel v období, kdy již nehrál na profesionální úrovni fot-
bal (působil v ligových týmech FK Příbram, Bohemians 1905, Dunajská
Streda a dalších). Po nějaké době jsem ale zjistil, že hrát fotbal pro něj již
nebylo tou hlavní výzvou i když fotbal miloval. Co však Martina oslovilo,
byla trenérská práce u dětí a mládeže, ve které se
Martin stoprocentně našel.
Martin v našem oddíle trénoval mládež, společně
jsme provozovali individuální fotbalovou školu, pořá-
dali jsme letní kempy, Martin zajišťoval tréninky nej-
menších dětí v ďáblické školce a škole. Jeho nový úkol
v oddíle byl profesionální trenér, což znamenalo
každý den být u různých týmů a zde předávat své
zkušenosti dětem a trenérům. Činnost ušitá Martinovi
přesně na míru, neboť na trénování dětí měl ohromný dar, a pokud šlo
o pomoc druhým, v tom zacházel až na okraj svých možností.
Nicméně odměnou za jeho nasazení byl velký respekt dorostenců, těch,
kteří jsou v sedmnácti, osmnácti letech tak kritičtí k autoritám, dospělým
i ke svým rodičům. Hlavně však velká láska dětí, které si člověk může
získat pouze srdcem. Martin však měl i respekt u hráčů z týmu mužů „A“
i „B“, se kterými hrál. Poslední zápas odehrál za SK Ďáblice ještě 17. 4.
2016 a svým výkonem pomohl týmu k vítězství. Jak symbolické, že svou
poslední branku střílel za bouřlivého skandování kluků ze starší přípravky,
kteří zrovna skončili svůj zápas a sledovali výkony svého „Horviho“.
Ze světa fotbalu a uměleckého prostředí (Martin hrál také na bicí v kapele
svého bratra Vlasty) jsme téměř denně zahlcováni informacemi o více či
méně známých hvězdách, ale pro nás v oddíle byl hvězda Martin, a to
nejen pro nás trenéry, ale především pro děti a mládež. Že jsme měli Mar-
tina rádi, svědčí i to, že na poslední rozloučení do smuteční síně v Bene-
šově nás dorazilo z Ďáblic více jak sedmdesát!
Martine, moc děkuji, měli jsme tě rádi a budeš nám chybět.

Za SK Ďáblice Michal Mošnička

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

18. května od 18 hodin 12. veřejné zasedání zastupitelstva MČ –
ZŠ U Parkánu

25. května 15.30 hodin Vítání občánků – Obecní dům

4. června od 14 hodin Den dětí – zábavné odpoledne 
(nejen) pro děti – fotbalové hřiště, od 18 hodin Zábavný večer
(nejen) pro dospělé 

6. června od 15 hodin Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví
vydrželo – Obecní dům

10. června od 16.30 hodin – Noc kostelů – od 19 hodin Koncert
duchovní hudby – Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava

14. června od 11 hodin Den otevřených dveří – hasičská zbrojnice

Noc kostelů v Ďáblicích
10. 6. 2015
Srdečně zveme k účasti 
na Noci kostelů v Ďáblicích, 
která se koná pod záštitou starosty obce ing. Miloše Růžičky. 
Kaple Nejsvětější Trojice bude otevřena od 16.55 do 23 hodin 
a modlitebna Církve československé husitské od 16 do 22:30.

Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava – program
16.55 Zahájení Noci kostelů zvoněním na zrestaurovaný zvon
17–18 hodin Co skrývá sakristie – prohlídka liturgických předmětů,
k čemu a kdy se používají; 
prohlídky kaple a okolí s výkladem o historii kaple 
(bez výkladu jsou možné během celého večera)
17–19 hodin Tvořivá dílna pro děti: skládačky, omalovánky, 
kvíz pro větší děti
18–18.45 hodin Jak si lidé ve středověku představovali svět
+ promítání středověkých map – Dr. Phil. Pavel Blažek (přednáška)
19–20 hodin Koncert duchovní hudby: Trigonum musicum – 
harfa, hoboj, violoncello
Zazní skladby J. S. Bacha, G. P. Telemanna, J. B. Loielleta a dalších. 
20–21 hodin Církev za komunismu – Dr. Peter Morée (přednáška)
21.15–21.30 hodin Společná ekumenická modlitba za oběti násilí
a válek – u pomníku padlých za oběti násilí a válek – společně 
s Církví československou husitskou
21.45–22.15 Zpěvy z Taizé – zpívané modlitby při svíčkách
22.15–23 hodin Osobní modlitby a ztišení při svíčkách

Sbor Církve čekoskoslovenské husitské – program
16.30 hodin prezentace zrestaurované sochy M. J. Husa; 
uvedení výstavy o husitství Stále živá historie
22 hodin modlitební ztišení

Zveme na Férovou snídani
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 fairtradové dobroty dopo-
ledne v sobotu 14. 5. 2016 v parčíku vedle bývalé restaurace
U Holců.

sbor Církve čs. husitské s podporou Spolku pro Ďáblice

Bohoslužba s křesťanskými songy
Zveme vás na netradiční bohoslužbu s křesťanskými songy s hudebním
doprovodem ThDr. P. Tvrdka. Koná se v neděli 12. června v 9 hodin 
ve sboru Církve čs. husitské, Ďáblická 75.
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Příměstské tábory „Vědecké léto“ 
v Obecním domě v Ďáblicích
Pokud stále nevíte, kam s dětmi po dobu letních prázdnin, přihlaste je na
příměstské tábory „Vědecké léto“, které v Obecním domě pořádá Věda
nás baví o.p.s. Přihlášky a další informace naleznete na webových strán-
kách této organizace (www.vedanasbavi.cz). Zatím jsou vypsány tři tur-
nusy, ale na konci května se podle jejich obsazenosti rozhodne, zda
budou nakonec zrealizovány skutečně všechny tři.

Simona Dvořáková

Diakonie ČCE – 
Středisko křesťanské 
pomoci v Praze 

přijme pracovníka v sociálních službách (pečovatel/e/ku) na plný
úvazek pro pracoviště terénní Pečovatelské služby Ďáblice –
Diakonie ČCE – SKP v Praze.
Požadujeme: akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách 
• čistý trestní rejstřík • spolehlivost a zodpovědnost • schopnost empatie
ve vztahu ke klientům • řidičský průkaz s aktivním využitím, smysl pro
orientaci po Praze.
Nabízíme: smysluplnou práci • přátelský a vstřícný tým • pravidelnou
supervizi a vzdělávání • příspěvek na dopravu k výkonu práce u klientů
v terénu. 
Náplň práce: pracovník v sociálních službách vykonává úkony pečova-
telské služby v domácnostech u klientů, dále může rozvážet a podávat
obědy klientům v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních služ-
bách.
Místo pracoviště: Ke Kinu 159/7, Praha 8-Ďáblice. Typ pracovního
poměru: práce na plný úvazek. Typ smluvního vztahu: pracovní
smlouva. Požadované vzdělání: odborné vyučení bez maturity, 
akreditovaný kurz. 
V případě zájmu zašlete e-mail s nabídkou a stručným životopisem 
na adresu: trubacova.skp@diakonie.cz, bližší informace 
na tel.: 777 734 171, 777 734 170

Dne 13. 5. 2016  oslavil své 85. narozeniny 
pan Jaroslav Krčma. Do dalších let mu přejeme 
spoustu zdraví, elánu a životního optimismu.

Syn Jaroslav s rodinou.
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Srdečně Vás zveme 
do STUDIA FRÝDLANTSKÁ
Frýdlantská 1306/22, Praha 8-Kobylisy 
(konečná tramvaje č.10, autobusy 348, 368, 369, 103, 136)
Masáže Eliška Červená
Tel.: 728 300 225
E-mail: eliskacervena@seznam.cz
www.ulevaodbolesti-cz.webnode.cz
Manikúra, pedikúra Jiřina Janovská
Tel.: 603 219 156
Klasická masáž zad a šíje ... 55 minut ... 390 Kč
Klasická masáž (záda, šíje, ruce, nohy) ... 55 minut ... 420 Kč
Indická masáž hlavy, obličeje, šíje ... 25 minut ... 220 Kč
Liftingová masáž obličeje a dekoltu ... 55 minut ... 400 Kč
Pedikúra ... 250 Kč (důchodci od 65 let ... 220 Kč)

Rovnátka na zarůstající nehty:
Vyšetření nehtu, speciální úprava, aplikace špony, fixace ... 400 Kč
Manikúra, masáž rukou, modeláž nehtů ... 400 Kč – 600 Kč

K zakoupení dárkové certifikáty.

Hledám podnájem v Ďáblicích (1kk nebo 2kk), 
tel: 776 796 419. SPĚCHÁ!

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

Program na květen a červen

Otevírací doba
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.

Červen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 22.00–23.00, čtvrtek
13.30–15.30, 22.00–23.00, neděle 14–16 hodin.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hodin:
16. 5. RNDr. Vladimír Wagner, CSc.: Cesta do mikrosvěta
(jak člověk poznává strukturu hmoty)
23. 5. Magdalena Radostová: Srí Lanka – ostrov čaji zaslíbený
20. 6. Petr Adámek: Letní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin:
30. 5. Slunce a stíny.
6., 13. a 27. 6. Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Květen: pondělí 13.30–15.30, středa 21.30–23.00, 
čtvrtek 13.30–15.30, 21.30–23.00, neděle 14–16 hodin. 

Červen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 22.00–23.00,
neděle 14–16 hodin. Přístupné bez objednání.

Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.
Noční obloha: Měsíc – od 9. do 22. 5., nejlépe okolo 13. 5.; od 9. do 
21. 6., nejlépe okolo 12. 6. Jupiter – po oba měsíce. Mars – ve druhé
polovině května, celý červen. Saturn – na konci května, celý červen.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celé měsíce.
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 16–17 hodin mohou hvězdárnu navštívit předem objednané
skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy, příp. promítání filmů spojené s prohlídkou
přístrojového vybavení hvězdárny.

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

POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 15. 5. v 10.15 – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici.
Neděle 19. 6. v 10.15 – Odkud svítí sluníčko.
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce, příp. Venuše.

VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
40 Kč, filmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři
(od 65 let) 50 Kč.

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.

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

www.ifschool.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).

!



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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Možná se Vám to zdá snadné, ale profesionální kontrola a vyčištění klimatizace 
opravdu není hračka. Vyžaduje špičkové technologické zařízení a kvalifikované, 
výrobcem proškolené pracovníky. Zajistíme, aby byl vzduch ve Vašem voze 
čistý a zdravý a cestování co nejpříjemnější. Kontrolu a vyčištění klimatizace 
nabízíme již za 599 Kč. Pro objednání kontaktujte servisního poradce na
telefonním čísle 286 001 711 nebo na e-mailu info.prosek@porsche.cz.

Kontrola a vyčištění klimatizace

100% PÉČE 
NENÍ 

HRAČKA

      


