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Letní slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
prázdniny a letní dovolené jsou zde. 
Přeji naplnění vašich snů, mnoho
milých setkání a překvapení, stále
pevné zdraví a šťastné návraty 
do vašich domovů v Ďáblicích. 

S úctou Miloš Růžička, starosta MČ

Všechny cesty kolem Hvězdárny budou opraveny
Po mnoha měsících sporů a mediálních útoků s dnes již odvolaným
zástupcem ředitele Planetária hl. m. Prahy jsme mohli dokončit svůj plán
opravy všech chodníků kolem ďáblické hvězdárny. V srpnu již budou
všechny chodníky hezké a bezpečné, ať už po nich budete spěchat 
„do Prahy“, jen tak se procházet a pozorovat pasoucí se koně na úpatí
Ládví nebo si užívat letní idylu dalekých výhledů do kraje.

Vhodnost uspořádání a provedení zahrady, které si vybrali sami
občané, prošla novou prověrkou – zahradní slavnost, svatba,
dětský příměstský tábor… 
Mám radost, jak život sám prověřuje jednotlivé prvky naší komunitní
zahrady a jak lidé sami postupně nacházejí způsoby jejich využití. Roz-
hodně mne nenapadlo, že na pobytové střeše Vlny se bude cvičit při
západu slunce jóga, že se jahodníky tak rychle a nenápadně uchytí, že
květné záhony přežijí podzimní a jarní nájezdy tolika lidí, kteří si nelámali
vůbec hlavu, proč stojí v záhonu a co kolem dělají jejich nebo cizí děti
a proč si hrají s vytrženými sazenicemi. Branka u lékárny, orientace růžo-
vého loubí a mnoho dalšího bylo při přípravě projektu předmětem mnoha
diskusí, stálo to hodně času, proběhlo veřejné schvalování, ale „trefili
jsme to“ a zahrada žije. A jak zarůstá, kvete a slouží stále lépe, stále více
i její návštěvníci a uživatelé si ji berou za svou. DĚKUJI!

Miloš Růžička, starosta MČ Praha-Ďáblice

Chodník „Pod Hvězdárnou“ 
bude v červenci opravován
Z důvodu plánované rekonstrukce chodníku „Pod Hvězdárnou“ v úseku
hranice katastru u ulice Pod Hvězdárnou až po napojení na již zrekon-
struovanou část u objektu hvězdárny (viz obrázek) bude tento úsek
v době od 9. 7. 2017 dočasně uzavřen. Práce by měly být ukončeny na
konci července a ihned poté bude chodník opět zprovozněn. Během
rekonstrukce chodníku „Pod Hvězdárnou“ bude možné využívat chodník
„K Ovčínu“. Děkujeme za pochopení. MČ Ďáblice

Společnost Technologie Hlavního města Prahy, a. s. (THMP) převzala
správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a souvisejících technologií.
Pro hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení nově 
kontaktujte dispečink THMP.
Telefonní linka: 800 404 060 (bezplatná), 224 915 151
Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení
(http://www.thmp.cz/index.php/hlaseni-poruch-vo)
Další informace naleznete na stránkách Technologie Hlavního
města Prahy (http://www.thmp.cz/index.php/jak-si-zaridit)
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Zabraňme navýšení skládky! 
Nebýt článku radního Ing. Tomáše Dvořáka v Ďáblickém zpravodaji, nebyli
bychom se ani dozvěděli, že se nenápadně připravuje navýšení skládky.
Přitom nejde o maličkost. Protože jeho článeček v květnovém Ďáblickém
zpravodaji mohl zapadnout, a protože jde o věc tak důležitou, dovolím si
se k tomu tématu vrátit. 
Těleso skládky z první etapy si postupně sedlo a Ďáblicím se po letech
vrátila část výhledu na obzor. Obzor patří v bydlení k důležitým hodno-
tám. Je to zatraceně jiné, když žijete někde v dolíku obklopeni činžáky,
nebo když máte možnost se rozhlédnout a uvidět kus kraje kolem sebe.
Skládka k nám přinesla prašnost, hluk, smrad, a vzala nám kus toho tak
vzácného obzoru. A teď, když má skládka za rok končit, když už si mys-
líme, že naše skládkové trápení skončí, napadne nějakou „chytrou
hlavu“, že by šlo dosypat těleso skládky do původně plánované výšky.
Vlastně výš – „ono si to přece sedne...“. 
Tohle ne! I kdybych si měl jít lehnout na silnici před skládku. 
A myslím, že bych tam nebyl sám. Tohle nám není jedno. 
Radní Dvořák se snaží zamezit této zlotřilosti jednáním s příslušnými
orgány, budiž mu za to věčná sláva. Podařilo se mu vybojovat, že na
dosypání bude potřeba nové posouzení vlivu na životní prostředí, což
znamená nejméně tři roky k dobru. Zastala se nás i městská radní 
Plamínková. Díky! 
Nicméně na rovné šance v těchto věcech moc nevěřím. Městské zastupi-
telstvo se může změnit a to příští nás klidně hodí přes palubu. Zájem
investora je jasný – nasypat nám skládku co nejvyšší. 
Je to lumpárna! Neměli bychom si to nechat líbit. Musíme se ozvat.
Pokud nebude také od občanů z Ďáblic slyšet jasné „NE!“, tak nám sem
tu svoji skládku navezou. Braňme se! 

Čestmír Štuka, zastupitel

Peníze nesmrdí
V roce 2017 proběhla tiskem informace z Magistrátu hl. města Prahy
o ukončení skládkování v katastru obce Ďáblice do konce roku 2018.
Následně byla schválena a podepsána smlouva o vyplacení kompenzace
pro obce Ďáblice a Březiněves ve výši 10 mil. Kč ročně (+ inflace) po
dobu 15 let od ukončení skládky. Neuběhl ani rok a provozovatel skládky
FCC (dříve .A.S.A.) opět uvažuje o novém odkrytí skládkového tělesa
a jeho navýšení o několik metrů v objemu 160 000 m3, jak informoval
Ing. Dvořák v květnovém ĎZ. Při uvedeném množství by hl. město Praha
obdrželo na poplatcích za komunální odpad 90 milionů Kč. A kolik to asi
bylo za předchozí roky? Miliardy? Západoevropské země již léta budují
moderní spalovny a ukládání odpadu na skládky se snaží omezit na mini-
mum. Je těžké uvěřit, že v Praze nejsou jiné možnosti likvidace odpadu
a snahu o další prodloužení ďáblické skládky motivují hlavně ekonomické
důvody.

Jana Ouředníčková

O čem jednala rada městské části
101. jednání dne 28. 5. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s výběrem společnosti L+L rekonstrukce a stavitelství s.r.o. jako dodava-
tele veřejné zakázky „Oprava sociálního zařízení MŠ“;
• s návrhem dohody o investiční činnosti a vzájemné spolupráci se společ-
ností Areál Ďáblice s.r.o., jejímž předmětem je spolupráce při realizaci
nového obytného areálu, který má vzniknout revitalizací původního průmy-
slového areálu „U Spojů“;
• s předloženou studií „Prostorové nároky na rozšíření Statkové ulice“
zpracovanou společností VIA Projektový dopravní ateliér.
Rada MČ po projednání schválila:
• směrnice: Zajištění práv subjektu údajů, Zpracování osobních údajů, 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů;
• rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu MČ na rok 2018;
• vyvěšení záměru na pronájem budovy č.p. 553/52 (radnice) a přilehlých
pozemků.
Rada MČ po projednání pověřila:
• tajemnici ÚMČ Mgr. Renatu Henych podpisem licenčních smluv se 
společností OSA.
Informování radních:
• prezentace projektu společnosti Dětský klub Maata, z.s.;
• RMČ se seznámila s podnětem občanů k zastínění KC Vlna.

102. jednání dne 11. 6. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s výběrem společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. jako dodavatele veřejné
zakázky „Dostavba veřejného osvětlení“ v ulici Buližníková;
• s návrhem odpisu rozpracované investice Akcíz II. ve výši 371.035 Kč 
jako zmařené investice MČ Praha-Ďáblice;
• s výběrem společnosti ISP s.r.o. jako dodavatele veřejné zakázky 
„Oprava podlahy v MŠ Ďáblice“;
• s přemístěním hlavního uzávěru plynu z pozemku parc. č. 151 z důvodu
demolice stavby na pozemek ve vlastnictví MČ Praha-Ďáblice.
Rada MČ po projednání schválila:
• odměnu řediteli ZŠ a MŠ ve výši 60.000 Kč;
• návrh rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
za rok 2017 v poměru 80% do fondu odměn a 20% do rezervního fondu;
• příspěvek na svoz komunálního odpadu za II. pololetí 2017 pro bytové
domy U Prefy č.p. 966/26 a Ďáblická č.p. 1053 v k. ú. Ďáblice.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• informaci o demontáži herních prvků v rámci rekonstrukce budovy ZŠ
a nutnosti nové instalace, resp. opravy a montáže herních prvků certifikova-
nou firmou; herní prvky budou umístěny na některém ze stávajících 
dětských hřišť v Ďáblicích;
• návrh smlouvy o poskytování služeb dálkového přenosu informací
z ústředny EPS PS, umístěné v objektu nový Obecní dům Ďáblice, na ope-
rační středisko HZS hl. m. Prahy, se zajištěním zásahu jednotek HZS 
hl. m. Prahy od společnosti M-Conections, s.r.o.
Informování radních:
• pan starosta informoval o dalším postupu a termínech přípravy 
k Metropolitnímu plánu;
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• RMČ se seznámila s podněty Komise životního prostředí a dopravy
k záměru „Obytný soubor Ďáblice“.

103. jednání dne 25. 6. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s navýšením maximálního počtu ze dvou na čtyři kusy repaso-
vaných IBC nadzemních plastových nádrží na akumulaci srážko-
vých vod včetně jejich rozvozu za stejných podmínek jednomu
žadateli do vyčerpání celkového počtu 150ks nádrží;
• s ukončením smlouvy o pronájmu všech reklamních ploch v přístřešku
autobusové zastávky Květnová směr centrum (Praha) po uplynutí 3 měsíční
výpovědní lhůty, tj. 30. 9. 2018;
• s čerpáním investičního fondu ZŠ na nákup podlahového mycího stroje
v předpokládané výši do 70 000 Kč.
Rada MČ po projednání schválila:
• uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě se společností T-mobile, kterým
v souvislosti s úpravou zákl. stanice dochází ke změně přílohy č. 1;
• uzavření dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny
NN, kterým se prodlužuje trvání smlouvy do 31. 12. 2020;
• program 27. ZMČ;
• přesun dílčích položek rozpočtu projektu „Na zdravé vlně“ v celkové výši
73 600 Kč s tím, že došlo k rozdílu v cenách dodávek jednotlivých subdo-
davatelů, avšak při zachování celkové výše spoluúčasti MČ;
• systematizaci pracovních míst ÚMČ Praha-Ďáblice (4 místa uklízečů veřej-
ných prostranství) z důvodu rozšíření pracovních úvazků v rámci projektu
„Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evrop-
ského sociálního fondu a 1 místo uklízečky budovy nové radnice a sálu;
• společnost Dětský klub Maata, z.s. jako vhodného nájemce na pronájem
budovy č.p.553/52 v k.ú. Ďáblice (budova stávající radnice);
• uzavření dohody u ukončení nájmu bytu č. 8 v ul. Ďáblická č. p. 161/8
s paní L. R.;
• odpisový plán pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ, U Parkánu 17 na rok
2018 s účinností od 1. 6. 2018, který se stává zdrojem investičního fondu
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• návrh smlouvy o zpracování osobních údajů se společností Edenred CZ
s r.o., jejímž předmětem jsou práva, podmínky a záruky smluvních stran
z hlediska technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních
údajů;
• informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu 
„Ohýbaný nábytek dle architektonického záměru“;
• informaci o výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu 
„Zobrazovací technika pro ZŠ“.
Rada MČ po projednání zrušila:
• výběrové řízení „Oprava chodníku MŠ Ďáblice“ z důvodu vysoké ceny
zakázky.

104. jednání dne 2. 7. 2018
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• připomínky Komise životního prostředí a dopravy a Komise výstavby
a investic k návrhu Metropolitního plánu za MČ Praha-Ďáblice;
• nabídku společnosti STAV project Praha s.r.o. na akci „Stavba betonových
patek autobusových zastávek“ za částku 89 612,04 Kč.

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

26. veřejné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice 13. června 2018
Kontrola zápisu ze ZMČ č. 25. Zápis byl bez připomínek schválen.
Volný mikrofon. Ing. Miloš Růžička s Michalem Mošničkou ocenili pamět-
ním listem a medailí Bc. Filipa Černého a Jiřího Černého (v zastoupení) za
záchranu života. J. Hofta upozornil na hluk z dálnice v Ďáblicích; F. Michek
upozorňoval na problematickou dopravní situaci v Ďáblicích, na nedostateč-
nou práci policie a nevhodně tekoucí dešťovou vodu. V. Michek upozornil
na dešťovou vodu vyplavující objekty.

Rozpočtové opatření č. 6/2018 – informace. Zastupitelé toto RO vzali
po projednání na vědomí.
Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2017. Zastupitelé bez
výhrad souhlasili s celoročním hospodařením MČ za rok 2017.
Výstavba sportovní haly – schválení spoluúčasti. Zastupitelstvo MČ
po projednání vzalo na vědomí
výsledek dotačního řízení a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace – jednoletého grantu mezi hl. m. Prahou a SK Ďáblice z.s.,
jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků ve výši
15 000 000 Kč na realizaci projektu „Sportovní areál SK Ďáblice, Kokořín-
ská 400/34, Praha-Ďáblice – výstavba multifunkční haly“; schválilo uzavření
smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci se společ-
ností SK Ďáblice z.s., jejímž předmětem je poskytnutí finanční dotace ve výši
5 100 000 Kč, která je veřejnou finanční podporou poskytnutou z rozpočtu
MČ Praha-Ďáblice za účelem realizace projektu stavby víceúčelové haly
a šaten, která bude po době udržitelnosti (11 let) převedena bezúplatně 
do majetku MČ Praha-Ďáblice.
Záměr rekonstrukce Ďáblická 339. Zastupitelé po projednání nesou-
hlasili s předloženým návrhem.
Rozpočtové opatření č. 7/2018. Zastupitelstvo MČ po projednání roz-
počtové opatření schválilo.
Areál Ďáblice s.r.o. – Dohoda o investiční činnosti a vzájemné
spolupráci a prezentace záměru. Zastupitelé MČ po projednání schvá-
lili uzavření dohody se společností Areál Ďáblice s.r.o., jejímž předmětem je
realizace nového obytného areálu, který má vzniknout revitalizací původ-
ního průmyslového areálu.
Schválení záměru – prodeje/koupě pozemků. Zastupitelstvo MČ 
po projednání se záměrem souhlasilo.
Prostorová studie na rozšíření ul. Statkové. Zastupitelé po projed-
nání schválili prostorovou studii – Prostorové nároky na rozšíření Statkové
ulice zpracovanou společností VIA Projektový dopravní ateliér.
Bezúplatný převod herních prvků od ZŠ a MŠ. Zastupitelstvo MČ po
projednání souhlasilo s bezúplatným převodem herních prvků Hestia a Surfy
(výrobce firma ONYX wood spol. s.r.o., Prachatice) od ZŠ a MŠ na MČ
Praha-Ďáblice.
Veřejná zakázka – Dostavba veřejného osvětlení – ul. Buližní-
ková. Zastupitelé po projednání schválili společnost ELTODO OSVĚTLENÍ,
s.r.o. jako dodavatele veřejné zakázky „Dostavba veřejného osvětlení“
v celkové hodnotě 1 373 062,18 Kč bez DPH.
Volby do zastupitelstva – stanovení počtu členů. Zastupitelstvo MČ
po projednání stanovilo počet členů ZMČ Praha-Ďáblice na 15 členů.

27. veřejné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice 11. července 2018
Kontrola zápisu z ZMČ č. 26. Zápis byl bez připomínek schválen.
Volný mikrofon. M. Mošnička tlumočil pochvalný názor na jednání zastu-
pitelstva.
Návrh Metropolitního plánu –  připomínky MČ. Zastupitelé po pro-
jednání souhlasili s podáním zásadních připomínek k návrhu Metropolit-
ního plánu v projednaném rozsahu.
Výstavba bytového domu Akcíz –  zhotovení projektové 
dokumentace. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo výběr 
MgA. Ing. Arch. Michala Fišera jako dodavatele předmětu zakázky.
Rozpočtové opatření č.8/2018. Zastupitelé RO č. 8 schválili.
Odpis rozpracované investice –  Akcíz 2006-2008. Zastupitelstvo
MČ po projednání souhlasilo s odpisem.
Záměr rekonstrukce budovy č.p. 159/7 OD Ke Kinu. Zastupitelstvo
MČ schválilo záměr rekonstrukce: a) lékárna ve stávajícím rozsahu, kadeř-
nictví, taneční a cvičební sál, komunitní ateliér pro setkávání seniorů
a výtvarné, řemeslné aktivity; b) v 1.NP – přestavba na provozy zdravotní
péče.
Informace radních a zastupitelů: Pan starosta přítomné zastupitele
informoval o petici rodičů 2.B.

Kompletní zápis se zvukovým záznamem najdete 
na www.dablice.cz – Samospráva – Zápisy a usnesení ZMČ
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Anketa
Redakce Ďáblického zpravodaje položila všem zastupitelům následující
otázku. Přinášíme vám odpovědi, které jsme obdrželi.
Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, s blížícím se
koncem Vašeho mandátu by čtenáře Ďáblického zpravodaje
jistě zajímalo, s jakými ambicemi jste se ujal/a mandátu zastu-
pitele, co se Vám za uplynulé volební období povedlo, co niko-
liv, a zda na základě těchto zkušeností se budete letos na
podzim znovu ucházet o mandát zastupitele, resp. co byste
doporučil/a občanům Ďáblic, kteří uvažují o tom, že by kandido-
vali do zastupitelstva Městské části Praha-Ďáblice?

Tatjana Dohnalová (Volba 2010): 1. Před osmi lety
jsem byla podruhé v životě zvolena do zdejšího zastupitel-
stva a mou prioritou byla vždy ochrana životního prostředí
a snaha o jeho zlepšování. Společně se stejně smýšlejícími
kolegy v Radě naší městské části jsme o to po celou dobu
usilovali, ať to byl problém skládky, silničního okruhu
kolem Prahy, hluku nebo výstavby další vzletové dráhy na letišti V. Havla.
To všechno patří k negativním vlivům na životní prostředí v naší obci.
2. Podařilo se nám v Radě naší městské části a postupně i v zastupitel-
stvu vytvořit dobrý pracovní tým, za což všem kolegyním i kolegům děkuji.
Zvládli jsme zrekonstruovat školu, máme komunitní centrum Vlna a je
dokončen Obecní dům Ďáblice. Díky Vlně se začali scházet senioři a již
provozují svoji klubovou činnost. Nepovedlo se docílit snížení hlukové
zátěže, i když vedení obce se o to stále snaží a také zůstává pořád nedo-
řešené odvodnění Ďáblic.
3. V čele Sdružení nezávislých kandidátů Volba 2010, na jejímž vzniku
právě v roce 2010 mám podíl, bude v letošních volbách Ing. Mgr. Martin
Tumpach. Chtěla bych mu svým jménem na této kandidátce vyjádřit pod-
poru, neboť tříletá spolupráce s ním v Radě naší městské části mi dává
naději, že jsem si vybrala za sebe dobrého nástupce. Nepočítám již
s účastí v zastupitelstvu, těším se do „politického“ důchodu. Budu se
ráda i nadále věnovat svým dalším aktivitám ve prospěch svých sousedů
a setkávat se s nimi, ale již bez starosti o celou obec. Tu ráda přenechám
mladším.
4. Necítím se na to někomu něco doporučovat, ale všem zájemcům
o práci v zastupitelstvu bych chtěla říci, že pokud do toho člověk jde
s odhodláním, snahou a vytrvalostí prospět svému okolí, místu, kde žiji,
pomoci, kde je to potřebné, může ho taková činnost naplnit dobrým poci-
tem a účast v zastupitelstvu se po čase nestane pouhou rutinou. Přeji
všem, kdo mají chuť a odvahu se přidat, ať se vždy mohou s radostí
ohlédnout za vykonanou prací.

Ing. Tomáš Dvořák (STAN): V anketě červnového
Ďáblického zpravodaje z roku 2015 jsem napsal: „Osobní
ambice politického typu na změny nemám, věcně se
v rámci naší volební kandidátky a práce v Radě snažíme
prosazovat a aktivně provádět desítky větších či menších
změn, které by měly vést k lepšímu životu v Ďáblicích. 
Za zcela zásadní považuji přestavbu a přístavbu školy s připravovanou
stavbou nového obecního domu a komplexní záměr revitalizace širokého
prostoru kolem hvězdárny.“ V tomto popisu zůstávám i dnes konzistentní.
Škola již rok slouží, Obecní dům Ďáblice se právě dokončuje, na revitali-
zaci prostoru kolem hvězdárny se pracuje a výsledky už jsou také patrné.
Na výše uvedených akcích jsem se ze strany obce jako investora nepodílel
nijak zásadní měrou, v realizačních fázích se akce takových rozsahů
neobejdou bez najatých profesionálů, resp. uvolněných zástupců obce.
V okamžicích, kdy některé věci „drhly“, jsem v rámci svých profesních
znalostí a zkušeností přispíval k jejich řešení. Ve výsledku soudím, že si
všichni hlavní tahouni vedli velmi dobře a patří jim náš dík.  
V poslední době se už zdálo, že jedno z mých letitých témat práce pro
Ďáblice – skládka, již definitivně zmizí z mých aktivit. Není tomu tak.
Opětovná snaha, asi zejména provozovatele skládky, o další a další pro-
dlužování a rozšiřování skládky se ukazuje poněkud nekonečnou. Za
pomoci řady spolupracujících lidí a profesionálů se nám podařilo dát

dohromady, myslím si, kvalitní oponenturu. Ta nám alespoň zajistila mož-
nost dosáhnout řádného procesu EIA pro případné další prosazování
tohoto pro mě nepochopitelného a nepřijatelného záměru. Vzniká tak
prostor pro jeho snad objektivní a řádné posouzení z hlediska dopadu na
naše již dnes zdevastované životní prostředí. 
Na rozhodnutí, zda znovu, tedy potřetí v řadě, kandidovat a případně
pokračovat v práci pro obec, mám v tuto chvíli ještě téměř měsíc čas.
Zatím nevím, co sám sobě doporučím a které argumenty převáží. Ovšem
případné pokračování stávajícího starosty Miloše Růžičky, mého souput-
níka na cestě komunální politikou, bude asi rozhodující. Co doporučit
ostatním, kteří uvažují o kandidatuře? No přeci: Zkuste si to!

Mgr. Simona Dvořáková (STAN): V tomto volebním
období jsem jako předsedkyně Kulturní a školské komise
chtěla pokračovat v tom, co jsem dělala v minulém voleb-
ním období – tedy zajišťovat pro ďáblické občany nejrů-
znější kulturní akce. Myslím, že se nám společnými silami
dařilo nabízet kvalitní akce pro všechny věkové skupiny,
a zpestřovat tak komunitní život v Ďáblicích. Obzvláště pyšná jsem na to,
že jsme u nás založili tradici dvou velkých akcí – Masopustu a Zažít Ďáb-
lice jinak – a že jsme za tak krátkou dobu úspěšně rozjeli fungování
Komunitního centra Vlna. Pyšná jsem také na to, že i když je práce
v komisi velká řehole a každá z jejích členek musí pro obec obětovat
desítky hodin svého volného času, tak že jsme celé čtyři roky vydržely ve
stejném složení a nikdo to nevzdal. Za to všem členkám komise děkuji.
Děkuji také své rodině, bez jejíž podpory bych pro obec pracovat
nemohla.
Na podzim se hodlám opět ucházet o mandát zastupitelky, a pokud budu
zvolena, budu další čtyři roky pokračovat v poctivé a obětavé práci 
pro obec.

Ing. Pavel Niebauer (Pro Ďáblice): Hned v úvodu
odpovědi na anketní otázku bych chtěl sdělit, že svůj man-
dát v podzimních komunálních volbách už nebudu obhajo-
vat. K tomuto rozhodnutí mě vede i skutečnost, co se mi
ve stávajícím volebním období povedlo nebo nepovedlo.
Do komunální politiky jsem vstupoval před osmi lety jako
nováček a chtěl jsem přispět svými profesními zkušenostmi ve prospěch
naší městské části. Je třeba si ovšem uvědomit, že i komunální politika je
o rozhodování většiny, která je převážně v rukou vedení radnice, potažmo
radních. A tak jsem byl mnohokrát jako opoziční zastupitel v roli kom-
parsu. Prvotní zkušenost s komunální politikou před osmi lety, kdy jed-
nání zastupitelstva byla často vyhrocená z osobních antipatií mezi
některými zastupiteli, byla v tomto volebním období nahrazena druhým
extrémem, kdy mi chybí snaha některých zastupitelů o konstruktivní dia-
log. Nemohu upřít současnému vedení snahu o rozvoj naší městské části,
panu starostovi mnoho dotací, které se mu podařilo na magistrátu prosa-
dit, na druhou stranu mám pocit, že výsledek by mohl být ještě mnohem
lepší, nebýt časového presu na úkor kvalitní přípravy, širší diskuze a názo-
rové plurality. 
Čtenář může namítnout, proč jsem se tedy nestal součástí vedení a měl
tak reálnou možnost ovlivňovat dění v obci. Odpověď je prostá – z časo-
vých důvodů. A tak těm, kteří se na podzim budou ucházet o mandát
zastupitele, mohu doporučit, aby si vše dobře rozmysleli, zejména, zda
mají dostatek času na tuto činnost. V neposlední řadě jim radím, aby když
už se stanou zastupiteli, tak dělali vše pro to, aby byli součástí vedení
naší městské části. Jen tak mají reálnou možnost něco ovlivnit a realizo-
vat svoje ambice, se kterými vstupovali do komunální politiky. A nám
všem občanům Ďáblic doporučuji, aby se při výběru kandidáta, víc než
volebními sliby a programy (tituly, profesí...), řídili osobními zkušenostmi
s daným člověkem. Komunální politika je o kompromisu a při hlasování by
se zastupitel měl stejně řídit slibem, který složil (prosazování veřejných
zájmů) a v neposlední řadě svým svědomím víc než partajní disciplínou.
A abych svůj příspěvek opatřil také něčím pozitivním, tak za úspěch (který
vězí převážně na bedrech paní Macháňové) považuji Ďáblický zpravodaj,
jehož jsem členem redakce. Domnívám se, že z tohoto periodika se stal
důležitý zdroj informací pro občany, který dává širokou možnost k vyjá-
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dření se všem občanům Ďáblic. Jak s touto možností kdo naloží, je na
každém z nás. Za mě, pokud bude o to zájem, rád i nadále budu členem
redakce.
P.S. Na závěr ještě jedno přání. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, 
že zpravidla zastupitelstvo dojde k lepšímu výsledku, je-li přímo při jed-
nání konfrontováno s názory občanů. A tak tímto vyzývám všechny
občany, kterým není osud Ďáblic lhostejný, aby chodili na jednání 
zastupitelstva.

Norbert Rybář (bezpartijní na kandidátce ANO):
Mandátu jsem se ujal po dvou mých předchůdcích. Již
během kandidatury jsem žádné vysoké politické ambice
neměl, jelikož mě dost zaměstnává práce ve firmě. Nic-
méně když mi bylo členství v zastupitelstvu nabídnuto,
považoval jsem za svoji povinnost nabídku přijmout
a chtěl bych touto cestou poděkovat všem kolegům za cennou zkušenost
s fungováním komunální politiky. Když jsem se zamýšlel nad tím, čím
mohu obci prospět, napadla mě samozřejmě kultura. Jsem rád, že se mi
podařilo ve spolupráci se sociální komisí domluvit vystoupení pana Josefa
Zímy pro ďáblické seniory na podzim loňského roku v KC Vlna. Domnívám
se, že nejzásadnější kulturní akcí v kalendářním roce je Ples fotbalistů,
který si vybudoval velmi dobré renomé. Zásluhu na tom má kromě pana
předsedy Mošničky také paní Lenka Miháliková, která této akci věnuje
veškerou energii a čas. Během letošního roku jsem byl jimi osloven, zda
mohu doporučit vhodnou kapelu. Věřím, že účastníci plesu byli spokojeni
a že i nadále bude tato akce úspěšná a beznadějně vyprodaná. V sou-
časné době je „ve hře“ ještě jedno vystoupení známé tváře populární
hudby, nicméně to bohužel zatím není možné potvrdit, o uskutečnění
vystoupení se pravděpodobně bude teprve jednat. Poznal jsem také
během zasedání zastupitelstva, jakým způsobem jednání probíhají.
Chápu, že někdy jsou témata jasná a jejich odsouhlasení je svým způso-
bem rutina, jindy se jedná velmi dlouze, nebál bych se nazvat téměř až
v trochu nepřátelské atmosféře, což nemám rád. Nicméně to do politiky
zřejmě patří. Pokud bych měl hodnotit, co se mi nepovedlo, byla to
možná nezkušenost v těchto jednáních, kdy jsem do těchto sporů nevstu-
poval, nevzal si mikrofon a neřekl to, co jsem měl v té chvíli pouze na
mysli. Přesto si velmi vážím toho, že se na mě v několika otázkách, které
se měly projednávat na zastupitelstvu, pár ďáblických občanů obrátilo.
Pevně věřím, že jsem je nezklamal a vždy jim vše vysvětlil, případně pora-
dil. O mandát zastupitele se letos na podzim již ucházet nebudu. Beru své
krátké působení v zastupitelstvu jako velmi zajímavou zkušenost, nic-
méně po zvážení všech faktů se domnívám, že to není práce pro mě a že
se chci věnovat něčemu jinému. Pokud někdo z občanů o kandidatuře
uvažuje a chtěl by svůj mandát vykonávat zodpovědně, doporučuji mu
počítat s časem, který je potřeba této činnosti věnovat. Je také potřeba
mnoho trpělivosti, neboť v politické debatě se názory různí a každý chce
přesvědčit toho druhého, že právě jeho názor je nejlepší a někdy, že také
jediný správný ... Čili – pro zanícenou osobu je to ta správná volba! Závě-
rem bych rád popřál všem občanům příjemně strávené letní dny, dětem
krásné prázdniny a mnoho zdraví.

Ing. Miloš Růžička (STAN):
Ďáblice jsou moje srdeční záležitost. V Ďáblicích žiji 55 let,
od svého narození. Odtud jsem objevoval nejbližší okolí,
později celou Prahu, svět, … a nikdy mne nenapadlo se
vrátit jinam. Tady jsem chodil do školy, do hudebky, hrál
fotbal, hokej, tenis, cvičil v „sokolovně“, trénoval s bigbí-
tovou, folkovou i jazzovou kapelou, chodil malovat přírodní zátiší, chytat
čolky a karasy k Hrbkům, na Hlubák, do Ohrady atd. Odtud jsem jezdil na
střední a vysokou školu, tady byla oslava mé svatby a tady od té doby žiji
dál i se svou manželkou. Tady jste někteří měli za své sousedy mé praro-
diče (a víte, jak žili), tady bydlí moji rodiče (a víte, jak žijí), tady celý život
žiji také já se svojí rodinou – takže máte kontrolu, jaký jsem byl v mládí
a jak jsem se případně změnil či nezměnil. Vidíte, jak žije moje rodina,
moje dcery (obě navštěvovaly naši školku a školu). Mohli jste sledovat
i můj nástup do veřejných funkcí v Ďáblicích. Sami můžete vzpomenout,
v jaké to bylo době a za jakých okolností a hrozících nebezpečí jsem

spolu s mnohými z vás do místního veřejného života vstoupil. Můžete
posoudit, jak se život v Ďáblicích, mezilidské vztahy, morálka, odbornost
a obětavost ve veřejných funkcích samosprávy a spolků změnil. Jak se
povedlo či nepovedlo chránit naši přírodu, stabilizovat a pozvednout celý
komunitní život v obci. 
Problémů bylo mnoho a některé dále trvají. Jejich podstata v mnohých
případech byla, je a bude hlavně v nás samotných, co zde žijeme. Mnoho
komplikací (celopražská doprava – autobusy na Ďáblické, tisíce kamionů
denně přes obec – Cínovecká, okruh, hluk, bezpečnost, zdravotní a soci-
ální péče, odpady – skládka atp.) má ale svou příčinu mimo Ďáblice,
mimo naši pravomoc. Důvody jsou dlouhodobé, někdy dokonce trvalé –
nikdy nekončící. 
Často to byl a ještě mnohokrát bude nerovný „souboj“ a šance na
ochranu a na pozitivní změny bude v případě malých Ďáblic na periférii
(záměrně nepíši na okraji) hlavního města pouze tehdy, pokud budeme
uvnitř samosprávy i v celé komunitě požívat vzájemné slušnosti a úcty bez
pomluv, manipulací, urážek, vydírání, vytvářet si vlastní názor, který
budeme stále ověřovat, dělat něco pro druhé, aniž bychom očekávali coko-
liv na oplátku. Teprve to vytváří podmínky pro individuální osobní stateč-
nost a vůbec ochotu významně zatěžovat svůj osobní život obranou našich
zájmů „tam nahoře“. Vždyť kdo by se angažoval za druhé, když...?
To je také moje rada, jak také číst informace ze života našich Ďáblic, jak
posuzovat budoucí kandidáty do zastupitelstva a dalších veřejných funkcí
a rolí v obci a na co by všichni na podzim neměli zapomenout, ať již
budou kandidovat anebo budou druhými jako kandidáti posuzováni. 
A závěrem ještě jedna vzpomínka na dobu, kdy jsem v Ďáblicích slíbil, že
přijmu nabídku a budu kandidovat do zastupitelstva: takových nabídek
jsem jak u nás, tak v Praze dostal za život více. Pokaždé jsem si ale položil
otázku, zda mám tolik fyzického i duševního zdraví, podporu v rodině, zda
jsem už získal tolik životních zkušeností, že dokážu ustát všechny tlaky
a pokušení tak, abych nepoškodil Ďáblice ani svou rodinu a byl opravdu
platným. Prosím každého, kdo zvažuje svou kandidaturu opravdu poctivě
a vážně, aby chvíli věnoval stejnému. Každý zastupitel má totiž dávat jen
to nejlepší ze své kreativity a zkušeností. 
Pozn.: Tolik moje úvaha k anketní otázce. Co se povedlo, nepovedlo a co
jsou moje přání do budoucna? K tomu celé roky cítím povinnost vás infor-
movat na již proběhlých besedách, veřejných projednáváních, při náhod-
ných i plánovaných osobních setkáních (snažím se vždy přijímat všechna
pozvání), ve zpravodaji, na webu a doufám, že k vám alespoň někdy pro-
mlouvají i samy výsledky práce celého úřadu, Rady i Zastupitelstva. Za
svou osobní povinnost pak považuji opět se na podzim vyjádřit mnohem
obsáhleji formou závěrečné zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření měst-
ské části a vyhodnocením plnění volebního programu Starostů v Ďáblicích. 

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D. (STAN): Vážení ďábličtí
sousedé, rád bych vám poděkoval za důvěru, kterou jste
mě do práce v zastupitelstvu vybavili. Do zastupitelstva
jsem vstupoval, abych podpořil slušné lidi ve vedení obce.
Nejde totiž jen po někom něco chtít (např. po starostovi,
aby starostoval) a sám přitom nepřiložit ruku k dílu. 
Měl jsem ambici prosazovat snižování hluku z dálnice. Ale ukázalo se, že
tento problém jako prioritu chápou všichni, jen je otázka, kdo to odpra-
cuje. Potřebujeme k tomu odborníky, spojence na magistrátu a ještě
vhodnou situaci, v níž je možné záměr realizovat. Stát nám přitom příliš
nepomohl, když hlukové normy (změnou metodiky měření) změkčil. 
Více energie a času nakonec dostaly reálnější úkoly, jako byla dostavba
a rekonstrukce budovy základní školy a stavba obecního domu. Nemám
z toho úplně čisté svědomí, ale větrných mlýnů bylo mnoho a donů
Quijotů málo. 
I tak mi z tohoto působení v zastupitelstvu zůstávají pozitivní vzpomínky.
Mile mě překvapila opozice. I když byli zvoleni za jiná uskupení, tak byli
skvělí. Dělali přesně to, co by opozice dělat měla – nenechávali na zámě-
rech starostova týmu nit suchou. A byli při tom poctiví a pracovití. U lidí
zvolených za stejné uskupení to očekáváte, ale u opozice to překvapí. 
Jsem rád, že jsem mohl v zastupitelstvu po letech zase pracovat. Tým je
jiný, než byl za Jirky Veselého, ale rovněž dobrý. Máme v tomhle docela
štěstí. 
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Budu držet palce, aby to vydrželo i v dalším volebním období a novým
zástupcům obce, kteří do toho půjdou, přeji, ať se jim práce daří.

Jitka Tomková (bezpartijní na kandidátce ANO):
Jelikož jsem se ujala mandátu teprve před rokem, kdy jsem
nahradila pana Kužmu, nechci vyzdvihovat úspěchy, ale
vždy jsem jednala v zájmu obyvatel Ďáblic.
Obyvatelům Ďáblic, kteří uvažují o kandidatuře do zastupi-
telstva MČ Praha-Ďáblice bych vzkázala, aby se zapojili do
dění v obci. Nebáli se kritizovat, ale zároveň přicházeli s nápady a myš-
lenkami, které prospějí obyvatelům i obci. Viděla bych na kandidátce více
odborníků, kteří mohou lépe argumentovat k daným tématům, ale záro-
veň takové, kteří nechtějí jen slovíčkařit, aby se zviditelnili.

Mgr. Barbara Tranová (STAN): Ve funkci zastupitelky
jsem především chtěla podporovat starostu, jeho zástupce
a radní v jejich náročné práci pro obec. Vážím si toho, že
jsem mohla spolupracovat s lidmi, kteří svou práci vykoná-
vali poctivě, s velkým zájmem, vysokou citlivostí a odbor-
ností. Díky spolupráci v užším týmu jsem se mohla
aktivněji účastnit práce zejména v oblasti sociální a komunitní. Sledovala
jsem také realizaci složitých projektů, jako byla přestavba a přístavba
základní školy, stavba a zahájení provozu nového komunitního centra
Vlna a stavba nového multifunkčního Obecního domu Ďáblice, a dle
svých možností jsem podporovala jejich úspěšné provedení. Myslím si, že
nový Obecní dům Ďáblice spolu s komunitním centrem Vlnou, komunitní
zahradou a historicky vzácnou stavbou Battistovy cihelny tvoří základ
budoucího centra obce, které považuji za velmi důležité pro zdravý život
komunity, a které ocení i budoucí generace.
Po osmi letech aktivní práce pro obec přenechávám pozici předsedkyně
sociální komise a zastupitelky někomu dalšímu, kdo přijde s novými
nápady a chutí zlepšovat život v Ďáblicích. V příštím období se naše obec
bude zahušťovat novými domy a obyvateli. Přibydou nové starosti se
začleněním příchozích rodin do stávající komunity, ale přijdou i noví lidé,
kteří pomohou s jejich řešením. Každému občanu Ďáblic, který se zajímá
o to, v jakém prostředí žijeme, a myslí si, že by svými schopnostmi mohl
přispět v týmové práci k rozkvětu obce, doporučuji, aby se spojil
s podobně smýšlejícími lidmi a na společné kandidátce kandidoval 
do zastupitelstva Ďáblic.

Ing. Mgr. Martin Tumpach: Za posledního dva a půl
roku jsem měl tu příležitost být přímo „v kuchyni“ provozu
Ďáblic. Při devíti lidech na radnici a několika málo exter-
nistech děláme všichni všechno a většina úspěchů 
(a někdy bohužel i neúspěchů) je podle mého názoru
z velké části společným dílem tohoto týmu. 
Z akcí, kde jsem působil v roli zástupce investora nebo zástupce budou-
cího správce, považuji za velký úspěch stihnutý šibeniční termín rekon-
strukce a přístavby ZŠ U Parkánu tak, aby mohly děti nastoupit v září 
do připravené, funkční školy. 
Další významnou akcí byla rekonstrukce ulic Na Blatech a U Červeného
mlýnku. Nelze si nevybavit oblíbený fitpark Na Znělci, systém informování
pomocí SMS zpráv Mobilního rozhlasu, zpevnění polních cest Na Prame-
nech a v prodloužení Statkové nebo vyčištění zaneseného lapače splave-
nin na Mratínském potoce. 
Z „drobnějších“ projektů, které mi udělají radost, kdykoli na koloběžce
jedu okolo, jsou třeba kovové lavičky na vybraných zastávkách MHD,
odpočívadlo v prudkém kopci v Květnové, zalátání „mamutích děr“
v desítkách ďáblických ulic a uliček, zefektivnění systému vývozu třídě-
ného odpadu, instalace nádob na kovový odpad a průběžná výsadba
stromů v ulicích.
V dopravní optimalizaci se podařilo vyjednat zákaz tranzitního průjezdu
nákladních vozidel Ďáblicemi a zpomalit dopravu na Šenovské a Hřenské
ul. Za neúspěch považuji nemožnost parkování ďáblických občanů
v „modrých zónách“ Prahy 8. Toto téma, které trápí nás všechny řidiče,
mi chvílemi připomíná boj s větrnými mlýny.
Hrdý jsem na ocenění Zlatý erb, které získala ďáblická webová stránka.

Pro lepší informovanost o dění v Ďáblicích se snažím udržovat rubriky
Zprávy z radnice a Diskutovaná témata na ďáblickém webu aktuální. Tam-
též přibyla přehledná interaktivní mapa s vyznačenými pozemky ve správě
MČ, rozmístěním odpadkových košů a významných stromů i s dalšími
praktickými informacemi.

V těchto dnech a začátkem
podzimu si můžete všim-
nout probíhající úpravy
ulice U Parkánu v prostoru
před školou s vybudováním
zálivů K+R po obou stra-
nách ulice a dlážděného
příčného prahu. Povolení
této akce znamenalo celý
rok vyjednávání s magi-

strátními památkáři. Dále probíhá instalace zastávkových přístřešků na
vybrané zastávky, celková rekonstrukce zastávek Na Pramenech 
a K Letňanům ve směru na Ládví a dopravně bezpečnostní úprava 
přechodu u Akcízu. 
Rozhodl jsem se v říjnových
volbách znovu kandidovat
a využít své dosavadní zkuše-
nosti a znalosti místní proble-
matiky. Rád bych se pokusil
vyřešit, nebo alespoň posunout,
dlouhodobá témata revitalizace
Mratínského potoka, kapacit-
ního odvodnění Ďáblic, parkování v „modrých zónách“ a snížení hluku
z dopravy. Zároveň bych v případě setrvání ve vedení obce otevřel několik
témat nových.
Novým kandidátům do zastupitelstva bych přál optimismus, trpělivost,
vzájemný respekt, pevné nervy a především odvahu aktivně se podílet 
na věcech veřejných. Také je občas dobré připomenout si Werichovo 
„Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod“.

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

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

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

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

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

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



Červnové okénko 
do klubu seniorů
I když nás začátek června atakoval letními
teplotami, návštěvnost klubu zůstala velká.
Kromě tradičního povídání u kávy a domácích
dezertů jsme písemně vyjádřili podporu aktiv-
nímu úsilí MČ Ďáblice zabránit znovuodkrytí
zrekultivované části skládky. Dopis jsme odeslali
na ďáblickou radnici i s podpisy přítomných
členů klubu. Dobrou zprávou je, že se i vedení
MČ Březiněves jednomyslně rozhodlo nepodpo-
řit tuto aktivitu a tak můžeme doufat, že pražští
zastupitelé při rozhodování přihlédnou k zamí-
tavému postoji obyvatel, kteří v blízkosti
skládky žijí.
Na další schůzce, která se konala ve středu 
27. 6., jsme společně oslavili červnové jubi-
lantky. Pěti členkám jsme popřáli k narozeni-
nám a pak jsme ochutnali výborné občerstvení,
které nám společně připravily. Rozdělili jsme si
úkoly pro přípravu oslavy diamantové svatby
našich členů.
V červenci nás čeká ještě sportovní klání
v komunitní zahradě, to abychom shodili
nabraná deka ze svatební hostiny. Tímto
zveme všechny ďáblické seniory v pátek
20. 7. 2018 od 10 hod. na turnaj jednot-
livců v kroketu. Pro závodníky, kteří se umístí
na 1. – 3. místě, budou připravené pěkné ceny,
pro všechny soutěžící a diváky pohoštění
a nealko nápoje. Dopolední hodiny jsme zvolili
z důvodu příjemnější venkovní teploty.

Jana Ouředníčková, Klub seniorů Ďáblice

Plavba lodí po Vltavě
Rádi bychom pozvali ďáblické seniory na dopo-
lední plavbu lodí po Vltavě, která se koná
v sobotu 8. září od 10 hodin. Poplujeme lodí
jménem PORTO z nástupiště číslo 1
u Čechova mostu a plavba bude trvat 
90 minut. Čeká na nás zajímavý pohled na
panorama Pražského hradu s chrámem sv. Víta,
Karlův most a další vltavské mosty, Strakovu
akademii i Rudolfinum. Z paluby uvidíme také
Národní divadlo, Tančící dům a Vltavské ostrovy,
absolvujeme i zajímavý průjezd zdymadlem

a připraveno je i malé překvapení. Prosíme
seniory, kteří mají zájem se tohoto výletu zúča-
stnit, aby se přihlásili v úředních hodinách v pod-
atelně úřadu MČ Praha-Ďáblice u paní Moniky
Forkové. Ti senioři, co se již závazně přihlásili na
setkání seniorů v OD Ke Kinu, se znovu hlásit
nemusí. Kdyby někdo z přihlášených věděl, že
nemůže jet, prosíme, aby se včas telefonicky
odhlásil. Pojedeme společně MHD ze
zastávky Květnová autobusem č. 103
v 8.53 hod. Kdo by chtěl, může na nás počkat
přímo na nástupišti lodě Porto.
Tento výlet je takovým malým, a věřím, že pří-
jemným bonusem pro naše ďáblické seniory.
Hrazen je částečně z grantu z Evropské Unie
a částečně z rozpočtu sociální komise.

Pěkný výletní den přeje Jana Kohoutová, 
Komunitním centrum Vlna a sociální komise

Pozvánka na výlet seniorů
do plzeňského pivovaru
Zveme naše ďáblické seniory na další výlet,
který se uskuteční v sobotu 22. září 2018.
Tentokrát se vypravíme do města Plzně a pro-
hlédneme si nejen toto krásné město, ale
vychutnáme si i prohlídku místního pivovaru,
Plzeňského Prazdroje, která trvá cca 100 minut
a potěší i milovníky historie. Prohlédnete si
autentická místa, kde se před 175 lety zrodilo

proslulé pivo Pilsner Urquell a kde jeho příběh
dodnes pokračuje. Plzeňský Prazdroj má nej-
větší osobní výtah v ČR. Tím vyjedeme k unikát-
nímu panoramatickému kinu, kde shlédneme
film o tajemství výroby piva Pilsner Urquell.
Z návštěvnického centra se pivovarským auto-
busem přesuneme k jedné z nejmodernějších
stáčíren s kapacitou 120 000 lahví za
hodinu. Poznáte suroviny, ze kterých se pivo
vaří. Ukážeme vám i srdce pivovaru – tři varny
napříč stoletími. Vrcholem prohlídky je degus-
tace nefiltrovaného piva Pilsner Urquell v histo-
rických sklepech. Věděli jste, že ležák Pilsner
Urquell inspiroval více než dvě třetiny všech
světových piv, dodnes označovaných jako pils,
pilsner, pilsener?
Po prohlídce nás čeká oběd v samém centru
města a podíváme se i na náměstí Republiky.
Plzeňskému hlavnímu náměstí Republiky vévodí
překrásná gotická katedrála sv. Bartoloměje s nej-
vyšší kostelní věží v České republice. Najdeme zde
celou řadu nádherných historických domů,
spoustu kaváren a restaurací. V době založení
města bylo se svými rozměry 139 x 193 m jedním
z největších v Evropě, nyní se pyšný třemi zlatými
moderními kašnami, které představují heraldické
figury z plzeňského znaku – anděla, velblouda
a chrtici. Při procházce centrem města byste
neměli minout andělíčka na mříži na zadní straně
katedrály. Přináší totiž štěstí a pokud si na něj
sáhnete, možná vám splní nějaké tajné přání.
Prosíme seniory, kteří mají zájem se tohoto
výletu zúčastnit, aby se přihlásili v úředních
hodinách v podatelně úřadu MČ Praha-Ďáblice
u paní Moniky Forkové a složili zde 50 Kč jako
nevratnou zálohu na výlet. Pokud budou v auto-
buse volná místa, mohou se výletu zúčastnit
také senioři nebydlící v Ďáblicích. Ti pak kromě
zálohy zaplatí při odjezdu vstupné do jednotli-
vých objektů, které během výletu navštíví.
Odjezd autobusu bude 22. září 2018 
v 7 hod. z obvyklého místa u restaurace
Battistova cihelna v ulici Hořínecká. Předpo-
kládaný návrat je kolem šesté hodiny večer.
Výlet se bude konat za jakéhokoliv počasí.

Pěkný výletní den přeje za sociální komisi 
při MČ Praha-Ďáblice Jana Kohoutová
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Vzpomínka 
na výlet seniorů do Telče
Kdo by nechtěl vidět město Telč, jehož histo-
rické jádro bylo zařazeno do seznamu památek
UNESCO? Určitě každý, kdo má možnost toto
město navštívit, není ve svém očekávání zkla-
mán. Velký autobus těšících se důchodců vyjel
z Ďáblic 9. června již v půl sedmé ráno.
Nejdříve jsme navštívili zámek, který je nazýván

klenotem moravské renesanční architektury.
Překvapí původními bohatými a udržovanými
interiéry. K zámku patří také kaple Všech sva-
tých se štukovou výzdobou a ornamentální
i figurální malbou. Zajímavé jsou i vystavené
kostýmy a různé artefakty z pohádek nafilmova-
ných v Telči. Po dobrém obědě někteří absolvují
vyhlídku z věže kostela sv. Ducha, jiní se při
procházce náměstím obdivují jedinečnému
komplexu domů s renesančními a barokními

štíty. Napadlo mě, jak je možné, že řada domů
přečkala ve své kráse např. rabování Švédů
v době třicetileté války, ale i válek mnohem hor-
ších, které se odehrály v našich dějinách. Je to
pozoruhodný odkaz našich předků dalším gene-
racím. Mohu opět jenom poděkovat sociální
komisi za nevšední zážitek. Věřím, že se jim
podařilo objednat i chladnější počasí vhodné 
na výlet.

Daria Fialová
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Diamantová svatba
Na konci dubna nás v klubu seniorů velmi potě-
šil zájem manželů Jeřábkových o společnou
veřejnou oslavu jejich 60. výročí svatby. Od té
doby jsme na každé schůzce pilovali přípravu
a realizaci této krásné společenské události.
A tak ve správném čase několik „týmů“ členek
klubu seniorů upeklo cca 800 ks svatebních
koláčků, poschoďový svatební dort a ještě
v pondělí dopoledne připravilo pestrý studený
bufet pro svatební hosty. V odpoledních hodi-
nách jsme slavnostně vyzdobili místnost v OD
Ke Kinu, všechny stoly zdobily krásné slunečnice
od paní Tomkové, další dámy připravily do
balíčků 50 svatebních výslužek.
Vstupní chodba byla posypána plátky růží, 
připravená pro příchod nevěsty.

9. července v 17.00 hod. místnost praskala ve
švech, na každém volném místečku byly roze-
stavěné židle, oslava mohla začít.
Jediným smutným bodem byla nečekaná zdra-
votní komplikace ženicha, kterého však obětavě
zastoupil dlouholetý přítel rodiny, pan Jan Sig-
mund. Ujal se nejen nevěsty, ale oslavu dopro-
vodil také hrou na historický flašinet a zpěvem.
V půl šesté jsme vytvořili špalír v komunitní
zahradě u Vlny a za hudebního doprovodu sva-
tebního pochodu prošla nevěsta s „náhradní-
kem“ uličkou před starostu Miloše Růžičku,
který se ujal slavnostního proslovu a poté pře-
dal paní Jeřábkové nádhernou kytici. Po obřadu
jsme se vrátili zpět do OD Ke Kinu a svatební
hostina mohla začít. A tak se jedlo, pilo (pře-
vážně nealko nápoje), zpívalo a hlavně poví-
dalo. Také jsme měli možnost se telefonicky

spojit s panem Jeřábkem a popřát mu nejen 
ke krásnému výročí svatby, ale hlavně brzké
uzdravení.
A na závěr několik poděkování: Norbertu Rybá-
řovi za bezplatné ozvučení svatby, dámám
z klubu za pečení, přípravu hostiny, výzdobu
místnosti, obsluhování i závěrečný úklid, rodině
Jeřábkových za vynikající luxusní dort a nápoje,
manželům Věře a Zdeňkovi Jeřábkovým za to,
že díky jim jsme se mohli zúčastnit a zažít si
tuto výjimečnou událost. Všem ostatním hos-
tům za báječnou atmosféru, kterou se nám spo-
lečně podařilo vytvořit, panu starostovi za jeho
čas v době osobního volna, který nám věnoval
a v neposlední řadě mým Petrům, kteří přená-
šeli, přiváželi a odváželi všechno možné 
odněkud někam.

Jana Ouředníčková, foto Martin Tumpach

Před létem
Sedmým rokem probíhá v naší obci cvičení jógy
seniorů. Sama tomu těžko věřím, že už je to
tolik let, co jsme se jako malá skupinka žen
domluvily, že obnovíme jógu, kterou tady
dlouhá léta cvičila paní Kamila Stroblová,
a která již před mnoha lety ukončila svoji
životní pouť. Dnes má naše skupina 25 přihlá-
šených „děvčat“. Některá cvičí opravdu již těch
6 let a další postupně přibývají. Nevejdeme se
již do sálu v OD Ke Kinu, a tak jsem přidala
ještě jednu hodinu. Společné cvičení, které nás
nejen nabíjí energií, ale pomáhá překonávat
i neduhy přibývající společně s věkem, zakonču-
jeme téměř pokaždé krátkým posezením ve
Vlně. 
Obdivuji dámy v letech, které chodí cvičit, osla-
vily jsme společně již dvakrát 80 let, také ve
Vlně, a nejstarší cvičence je už hodně přes 80.

Mám z nich radost pokaždé, když je vidím. Ještě
je třeba doplnit, že nejenže cvičíme, ale tvoříme
si vlastní finanční fond a jednou za půl roku ho
po dohodě společně využijeme k nějaké akci.
Vloni před Vánoci jsme si udělaly posezení
s občerstvením ve Vlně, které nám děvčata
z Vlny připravila, v červnu letošního roku jsme
podnikly hodinovou projížďku parníkem po
Vltavě za pražskými památkami. Výlet se líbil,
a tak už vymýšlíme, co dalšího podnikneme
v zimě. Jóga bude na přání cvičenek pokračovat
i o prázdninách ve stejných termínech a snad
nám počasí dopřeje cvičení pod širým nebem.
Závěrem bych chtěla ještě dodat, že cvičení se
může takto konat i proto, že vedení obce nám
poskytuje zdarma prostory. I kdyby se již nepo-
dařilo získat další grant, věřím, že obec se
k nám bude chovat nadále stejně laskavě.  

Táňa Dohnalová 

Ďáblické hopsání králíčků
Dne 28. 4. 2018 jsem v Ďáblicích uspořádala
pro své kamarádky menší závody pod názvem:
1. Ďáblíkův skok.

Vše se uskutečnilo v krásném prostředí zahrady
komunitního centra Vlna, počasí se nám vyda-
řilo, králíčky to jako vždy velice bavilo a mým
kamarádkám, které za mnou přijely až z Mostu,
se závody a prostředí velice líbily.

Tímto bych chtěla hlavně velice poděkovat paní
Simoně Dvořákové, která mi umožnila využít
prostory zahrady komunitního centra Vlna. 
Pro velký úspěch budu další kamarádské závody
pořádat v září 2018.

Lucie Uhrová, žákyně 7. třídy ďáblické školy
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„Pupík“ se povedl 
No, nebylo nás málo, ale mohlo nás být víc. Koho? Návštěvníků akce
s tajuplným názvem Pupík, neboli Ďáblický festival zdraví. Konal se v červ-
novém nedělním odpoledni léta Páně 2018 v prostorách Vlny, komunitní
zahrady, amfiteátru, a všude, kde byl kousek místa. Sešli se tady komedi-
anti z loutkového divadla Toy Machine se kterými jsme navštívili středo-
věký dvůr českých králů, mladí herci ze souboru Děti de la Fidla, kteří
předvedli, jak to vypadalo „Tenkrát na Západě“, v Cyklo-fresh-baru jste si
mohli na mixéru propojeném s jízdním kolem ušlapat ovocný koktejl,
nebo se kousek dál obdivovat mistru řezbáři, jehož základním materiálem
jsou melouny a další tvárné ovoce. Zájem dětí budily nejen zdejší hrací
prvky, ale taky jóga v trávě, vedená zkušenou instruktorkou. Příjemné
a zajímavé společenské odpoledne uzavřel suverénním projevem
a capella ženský pěvecký kvartet Yellow Sisters.
Festival Pupík se uskutečnil v rámci projektu Na zdravé vlně.

Text a foto Pavel Veselý

Na vlně lásky 
To, že se vlněná děvčata nezaleknou jakékoliv výzvy, je už v Ďáblicích
poměrně známá věc. Pořádání oslav pro děti či dospělé jubilanty, pláno-
vání mnoha akcí, shánění zajímavých či netradičních hostů, psaní
grantů... Ale uspořádat opravdovou svatbu, to je skutečná výzva!
Je poslední sobota v červnu, lehce po poledni, a před slavnostně ozdobe-
ným růžovým loubím se scházejí svatebčané. Pan starosta ing. Miloš
Růžička je spolu s paní matrikářkou připraven přivítat první pár, který se
rozhodl říci si své ano v komunitní zahradě KC Vlna. Nevěsta prochází
špalírem hostů za doprovodu reprodukované hudby a bublifukových
bublin, poté následuje tradiční svatební obřad zakončený oboustranným
souhlasem, výměnou prstýnků a prvním manželským polibkem.
Jak je vidět z fotografií Pavla Veselého, sváteční událost se velmi vydařila.

Hana Macháňová, foto Pavel Veselý



Odvaž se a prezentuj!
Prezentovat na základní škole? Opravdu? Na naší ďáblické škole to jde!
Programové vedení školy v čele s Mgr. Tomášem Novotným připravilo
koncept Oborových dnů pro 2. stupeň ZŠ. 
Žáci 6. až 9. třídy si vybírají a přihlašují se do skupin dle témat jednotli-
vých oborových dnů (nebo dle konkrétních učitelů:-). Letos se jednalo
např. o Významné firmy v Česku, Československý odboj za 2. sv. války,
Nejzajímavější místa ČR, Příroda kolem nás, Tajemství hřbitovů, Canada –
150 nebo Pojď si zatančit! V rámci těchto oborových dnů navštíví žáci
během roku 4 různá místa podle daného tématu – u firem to byly např.
Mezinárodní letiště Václava Havla Praha, Škoda Auto, Historické muzeum
Dopravního podniku Praha a Plzeňský Prazdroj. Žáci mají příležitost se
seznámit s konkrétním místem v ČR a plní úkoly daného dne. Své
postřehy ze všech oborových dní a jedno vybrané téma poté detailněji
zpracují do souhrnné práce. Na závěr celého snažení žáci 9. ročníku,
a dobrovolně žáci 8. ročníku, prezentují a obhajují svou práci před komisí
a veřejností. Pokud žáci úspěšně pracují během celého roku, dají si na své
práci záležet a podaří se jim i prezentace, mohou získat titul Magistr
z Ďáblic. Letos se to povedlo celkem 14 žákům (ze 34), z toho jsou v této
skupině i někteří z 8. tříd. Pokud se jim podaří obhajoba i příští rok,
mohou získat titul Doktor z Ďáblic!
Letošní obhajoby se konaly 7. června a Spolek Parkán byl přizván, aby
zasedl v jednotlivých komisích, celkem byly 3. Na žácích byla nejprve
patrná nervozita, ale mile mne potěšila podpora učitelů i jednotlivých
žáků mezi sebou. Také někteří rodiče projevili zájem o tyto prezentace
a přišli své děti povzbudit. Jakmile žáci začali mluvit, tréma byla většinou
hned pryč a prezentace se celkově moc povedly! 
Překvapila mne úroveň zpracování některých závěrečných prací a prezen-
tace byly ještě o dost lepší, některé dokonce obsahovaly i animace. Napo-
prvé to bylo super a je to výzva do dalších let! Mohu tuto aktivitu jen
pochválit, je to krok správným směrem, kdy škola pomáhá žákům připra-
vit se na pracovní život a dává jim příležitost znalosti získané nejen ve
škole dále použít. Poděkování patří vedení za skvělou myšlenku, a také
učitelům, kteří témata pro žáky připravili a věnovali se jim po celý rok.
Závěrem bych ráda vzkázala žákům ZŠ, že já osobně a také mnozí učitelé
prošli ohněm veřejného vystoupení v podobě prezentací až na vysoké
škole či v práci, takže již teď máte skvělý náskok! Bez prezentace toho, co
umíte nebo jste dokázali, to dnes prostě nejde... A vám to šlo skvěle!

Za Spolek Parkán Olga Kocúrková

Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy ve věku od 8 do 13 let (individu-
álně i starší). Tréninky přípravky jsou ve čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin,
ostatní tréninky v pondělí od 15.30 do 17.00, ve středu a čtvrtek od
16.00 do 17.30 hodin.
Tréninky vede trenér licence B. K dispozici tréninkový robot Donic. 
Pro přípravku máme dva ministoly.
Od září 2018 otevíráme i kroužek stolního tenisu, který je určen těm
dětem, které nemají zájem o trénink, ale chtějí jenom volně hrát. Kroužek
bude v úterý a v pátek od 16.30 do 17.30 hodin.
Rekreační oddíl přijímá nové členy bez ohledu na věk, pohlaví a výkon-
nost. Hrajeme každé pondělí mezi 17. až 21. hodinou. Zorganizována
dlouhodobá soutěž jednotlivců v rámci oddílu a jednorázové turnaje
dvouher a čtyřher.
Registrovaný oddíl přijímá nové hráče výkonnosti okresní a krajské úrovně
– muže i ženy.
Ďáblové Praha pořádají nábor dětí do klubu Správňáci. Členům klubu
zajistíme informovanost o všech akcích Ďáblů Praha a slevu na každou
z těchto akcí ve výši 50% startovného.
Příměstský tábor zaměřený na stolní tenis: 20. – 24. 8. 2018 
od 8.00 do 17.00 hodin. Cena 2 500 Kč.
Tréninkové soustředění stolního tenisu: 13. – 17. 8. a 27. – 31. 8.
2018 od 10 do 12 hodin a od 15 do 17 hodin. Cena 1 500 Kč. V případě
volné kapacity možnost i jednotlivých tréninků za 200 Kč/trénink.

Pronajímáme sál 300 m2 s pódiem 50 m2 na kulturní akce a oslavy.
Centrum stolního tenisu Ďáblice je otevřeno i pro veřejnost – možnost
hodinového pronájmu stolu přes online rezervační systém. Volno pro
veřejnost zejména ve středu a v neděli odpoledne. Možnost pronájmu
herny stolního tenisu na podnikové turnaje.
Kontakt: Ing. Miloslav Fuček – 727 834 421 (www.centrumdablice.cz,
www.centrumstolnihotenisu.cz, www.mladez.ttcpraha.cz,
www.ttcpraha.cz, www.pinecvpraze.cz – turnaje pro děti a mládež)

Jak se nás dotýká Metropolitní plán

Metropolitní plán má za úkol nahradit stávající Územní plán z roku 1999,
jehož platnost končí v roce 2022. Územní plán je předpis, který určuje, jak
se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet. Kde se
stavět smí a kde nesmí, kde má vzniknout park, kudy povede nová silnice,
kde mají být školy, školky a nemocnice a jak moc
se má proměnit podoba každé části města. Musí
přitom nastavit vyvážené podmínky mezi veřej-
ným zájmem a soukromými zájmy obyvatel, sta-
vebníků a investorů, to celé v zájmu udržitelného
rozvoje města. Úkolem plánu je sladit všechny
tyto mnohdy protichůdné požadavky a vytvořit
tak přehledné a stabilní prostředí, kde platí jasná
pravidla. Územní plán tak nejen stanovuje určité
limity, ale zároveň vlastníkům garantuje právo
využívat pozemky v souladu se schválenými regu-
lativy. Stavební úřady tato pravidla musí respekto-
vat při vydávání svých rozhodnutí.
V Ďáblicích vychází Metropolitní plán svým rozsahem z Územ-
ního plánu a plocha určená k zástavbě se výrazně nemění.
Z větší části se nám spíš otevírá prostor k zapracování připomí-
nek, které nebylo možné promítnout do stávajícího Územního
plánu. Patrnou změnou je příležitostné nahrazení Izolační zeleně a Les-
ních porostů všeobecným pojmem Krajinné rozhraní (např. podél Cíno-

vecké) a Veřejné vybavení na konci ulice K Lomu Zastavitelnou obytnou
lokalitou. V podobném principu je návrh Metropolitního plánu v někte-
rých lokalitách méně konkrétní než Územní plán. Úpravy však stále umo-
žnují využívat lokality pro účel definovaný ve stávajícím Územním plánu.
Plochy před Vlnou a novým Obecním domem Ďáblice se mění z Všeobec-
ně smíšené na Plochy občanské vybavenosti. U policejního areálu

posouvá návrh Metropolitního plánu Zastavitel-
nou transformační plochu s obytným využitím až
k Mratínskému potoku, za Cínoveckou ulicí
navrhuje vyústit podzemní vedení rychlodráhy
a Zeleň městskou a krajinnou podél skládky
nahrazuje pojmem Pole (vše rozporujeme).
V úterý 27. 6. proběhla v ZŠ U Parkánu veřejná
beseda se zástupci obce a architektem oslove-
ným městskou částí. Paralelně probíhalo i veřejné
projednání návrhu Metropolitního plánu na
Výstavišti. Bohužel se nedaly stihnout obě akce
najednou. I tak z řady jednání vyplynulo dvacet
připomínek, které po projednání zastupitelstvem

MČ budou vzneseny na Magistrát hl. m. Prahy. Některé připomínky byly
podány hromadně v rámci Svazu městských částí. 
Odkazy na interaktivní mapy stávajícího Územního plánu i návrhu Metro-
politního plánu naleznete také na ďáblických webových stránkách v adre-
sáři O Ďáblicích – Územní plán, uliční plán.

Martin Tumpach
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Školní atletické závody – 
1. ročník
Červen bývá jedním z nejhezčích měsíců v roce,
alespoň pro děti už jenom proto, že jeho první
den slaví na celém světě svůj svátek. Také se
kvapem blíží prázdniny a teplé, slunečné dny
lákají všechny ven. Nejinak tomu bylo i letos.
Aby si žáci z naší školy užili sluníčko a zároveň
oslavili svůj svátek, byly pro ně v prvním červno-
vém týdnu uspořádány atletické závody, které
se konaly na ďáblickém fotbalovém hřišti.
Druhý stupeň měl svůj den 5. 6., kdy si děti 
z 6. až 9. tříd vyzkoušely atletický víceboj –
sprint na 90 m, hod granátem, skok do dálky
z místa a vytrvalostní běh na 600 m. Soutěžili
vždy chlapci a dívky zvlášť a kategorie byly hod-
noceny a vyhlášeny dle jednotlivých ročníků.
Dětem z 1. stupně patřil pátek 8. 6. Jejich počet
byl téměř dvojnásobný, ale díky veliké pomoci
žáků a žákyň z druhého stupně, kteří měli své
závody již za sebou a na hřišti působili jako
časoměřiči, si mohly užít svůj den i 1. – 5. třídy.
Tentokrát se běžel sprint na 50 m, házelo se kri-
ketovým míčkem, skákalo se do dálky z místa,
ale okruh pro delší běh měřil jen 300 m. 
Celkově jsme ocenili především houževnatost
a odhodlanost dětí, jejich sportovního ducha
a vzájemnou podporu. Odměnou za vyvinuté
úsilí byly všem výhercům medaile, diplomy
a ananas.
Myslím si, že atletické dny se vydařily a i přes
drobné šrámy, které v průběhu zápolení děti
utržily, můžeme být na naše žáky právem pyšní,
nikdo totiž závod nevzdal. Pro mnohé to byly
vůbec první atletické závody a všem patří velký
obdiv nás dospělých. Moc se těšíme na další
ročník.

Andrea Pischnothová, 
asistentka pedagoga ZŠ a startérka

Nové Město pod Smrkem –
2. třídy
Když se učitelky druhých ročníků rozhodovaly
o lokalitě pro výjezd do přírody, zvolily severo-
západní výběžek ČR. Byla to dobrá volba.
Bývalé Sudety jsou neobyčejně malebné. I histo-
rie ubytovacího zařízení JCamp je pestrá.
Původně to byl výcvikový tábor pro Hitlerju-
gend, pak tábor pro vězně určené k přesunu do
Polska, po válce sběrný tábor pro místní Němce,
kteří čekali na odsun do Německa, potom letní
tábor pro děti kladenských Poldováků.
Děti spaly v chatkách a snažily se o nejlepší
umístění v úklidu pokoje. Stravovaly se v jídelně
areálu a místní kuchařky je skutečně rozmazlily
výtečným jídlem i velkými porcemi. Švédský stůl
na snídani jim připomněl jejich zahraniční dovo-

lené. Program našeho pobytu byl turistický,
sportovní, taneční i vlastivědný. Všichni vystou-
pali na Smrk, nejvyšší horu Jizerských hor.
Odměnou za namáhavý výstup byl pohled do
kraje z nové rozhledny.
Děti ochutnaly z pramenu železitou vodu Novo-
městské kyselky. Na malé ekofarmě si pohladily
koně, zazpívaly si za doprovodu kytary u tábo-
ráku, utrácely peníze v informačním stánku
a v cukrárně na náměstí. V odpoledních hodi-
nách procvičovaly s instruktory postřeh, oheb-
nost, důvtip. Pro některé byla absolutním
vrcholem pobytu večerní diskotéka. I ti největší
introverti se divoce roztančili.
Až na pár drobných vzlyků během první noci si
všechny děti vedly statečně a věřím, že se jim
společný pobyt líbil.

Magda Fuksíková, tř. uč. II.B

Fashion show
Ve čtvrtek 14. června se konala v naší škole Eco
fashion show. Jde o módní přehlídku, kdy si
účastníci vytvoří svépomocí modely z různého
recyklovatelného materiálu, například z kar-
tonu, igelitových pytlů na odpadky, PET lahví,
roliček od toaletního papíru atd.
Na modelech byla patrná fantazie i tvůrčí
schopnost předvádějících. Do akce se zapojilo
i šest učitelek, které si taktéž vlastnoručně vyro-
bily šaty. Sklidily za to od žáků veliký obdiv.
Podstatou akce bylo zvýšit povědomí o ekologii
a recyklaci, užít si netradiční tvořivou práci při
vytváření kostýmů a v neposlední řadě si užít
i legraci.
Jako diváci se zúčastnila celá škola. Jako inter-
mezzo vystoupily se svým zpěvem Deniska
Žežulková a Kačka Přibáňová. V publiku seděli
i zahraniční studenti projektu Edison a i oni
všem společně zazpívali. Celá akce se všem
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moc líbila a všichni modelové, modelky i zpě-
vačky sklidili zasloužený potlesk. Všem mnoho-
krát děkujeme, že překonali svůj ostych
a přispěli svým velkým dílem k úspěchu celé
akce!
Akce se vydařila a příští rok se může konat další
ročník. Zároveň doufáme, že se nám podařilo
nalákat další modely a modelky a přehlídka tak
bude ještě velkolepější než letos.

Jiří Zeman, učitel ZŠ

Vlakem do Hrusic 
za Josefem Ladou
Cestu jsme naplánovali na 12. 6. 2018 pro dvě
třídy (IV.A, I.A) autobusem, metrem a dále vla-
kem až do Mnichovic. U nádraží jsme našli žlu-
tou turistickou značku, která nás po „Cestě
kocoura Mikeše“ (vesnicí, přes potůček, lesní
cestou) dovedla až do Hrusic. Posvačili jsme

a rozdělili se do dvou skupin. V objevování
a hledání jsme si nechtěli překážet. Našli jsme
tzv. rodný dům Josefa Lady, školu, pastoušku,
Jedličkovu louži, kostelíček nedaleko Hospody
u Sejků. Byli jsme i v Památníku Josefa Lady
a jeho dcery Aleny. Poutavé vyprávění paní prů-
vodkyně nás zaujalo. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavých věcí. Prohlédli jsme si krásné
obrázky pana Lady a Aleny Ladové. Cesta domů
byla kratší. Vedla do Mirošovic, odkud jsme
odjeli vlakem do Prahy. Provázelo nás pěkné
počasí.

V. Nepomucká, N. Franková

Školní družina v Mirakulu
Jako již tradičně i letošní školní rok jsme ve
školní družině zakončili společným výletem.
Prvňáčci a jejich starší kamarádi vyrazili do
parku Mirakulum v Milovicích. Na místo jsme
dorazili za slabou půl hodinku, takže jsme měli

spousty času pořádně si zábavní park užít.
Všechny atrakce, které se zde nachází, jsou
natolik lákavé a zajímavé, že je těžké se roz-
hodnout, kde začít. Nejlepší je ale vzít to pěkně
popořádku, abychom nic nevynechali. A aby-
chom toho stihli opravdu hodně, celou výpravu
jsme si rozdělili do tří menších skupinek, které
se pak v průběhu akce potkávaly a sdělovaly 
si své dojmy.

Počasí nám přálo, takže velké trampolíny jako
první přilákaly pozornost.
Nezůstali jsme jen na zemi, ale díky pestré
nabídce atrakcí jsme chvíli procházeli podzem-
ním bludištěm, chvíli se zase procházeli ve
vzduchu v lanovém centru a to vše propojovaly
různě dlouhé tobogány.
Majestátný krásný dřevěný hrad je téměř povin-
ností. Takže i my jsme na něm nevynechali
místo, které bychom neprošli.
Nezapomněli jsme ani na mini zoo s malými
kůzlátky. Užili jsme si odpoledne plné pohody,
sportu a v katakombách i trošku strachu.
Při chvilce odpočinku, kdy jsme se posílili svači-
nami, nás příjemně osvěžila i zmrzlina a znovu
jsme vyrazili na atrakce do území prasátka
Pigyho, kterému vévodí nádherný barevný 
hrádek.
Už teď se všichni těšíme na další školní rok ve
školní družině a hlavně na výlet, který si určitě
užijeme stejně jako ten letošní.

Za vychovatelky 1. tříd Vlasta Poláčková

Se školní družinou 
a klubem na Karlštejn
Dne 6. června 2018 se děti II. ročníku a zájemci
ze školního klubu, pod vedením vychovatelů ŠD,
zúčastnily poznávacího výletu na hrad Karlštejn.
Příjemně teplé a slunné počasí předurčovalo
k hezky prožitým zážitkům, ale hlavně k dobré
náladě všech, kteří se výletního programu úča-
stnili.
Plánovaná cesta objednaným autobusem do
cíle proběhla s velkým očekáváním a těšením se
na nové zážitky.
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K hradu Karlštejn vede z parkoviště poklidná
cesta, po které nás upoutalo mnoho malebných
domů, obchůdků se suvenýry, oděvy, hračkami,
ale i restaurací a cukráren.
Výšlap na hrad vede lesními cestami, kde jsme
pozorovali okolní přírodu a život obyvatelů
v této krajině.
Paní průvodkyně, která nás prováděla chodbami
hradu, všechny velmi poutavým způsobem
seznámila s historií hradních obyvatel. Spoustu
nových informací jsme se dozvěděli o mocném
králi Karlu IV., o jeho životě a zásluhách pro
český národ. Nejvíce nás a děti zaujaly velmi
vzácné kopie korunovačních klenotů, které byly
triumfem na závěr celého programu hradu. Pro-
hlídku hradu jsme ukončili návštěvou muzea
voskových figurín a zhlédnutím filmu na zrca-
dlovém podkladě o historii Karlštejna a dobo-
vých památek. Osobní volno si děti užily
s velkým nadšením, především nákupem dárků,
suvenýrů, hraček a samozřejmě chladivým
občerstvením. Zpáteční cesta proběhla vzájem-
ným povídáním si o všem, co v nás zanechalo
krásné vzpomínky a s nadějí, že se na hrad zase
někdy vrátíme.
Za vychovatele školní družiny Miriam Locherber

Botanicus Ostrá
Pomalu se blížil konec školního roku a ve školní
družině jsme se vypravili na závěrečné výlety.
Letos jsme s třetími třídami vybrali centrum his-
torických řemesel Botanicus v Ostré u Lysé nad
Labem. Z počátku se zdálo, že nám nebude přát
počasí. V Ďáblicích při odjezdu pršelo, ale když
jsme se blížili k cíli našeho výletu, déšť pomalu
ustal a s dětmi jsme si mohli celý areál v klidu
projít a užít si všechna stanoviště. Jedna parta
dětí střílela z luku, další vyráběla mýdla, pár si
vytvářelo loutky a někteří z nich dokonce rýžo-
vali zlato. Byl to hezký pohled na jejich nadšené
tváře plné soustředění. Každé z dětí si odvezlo
nějaký suvenýr na památku, ale doufáme, že
hlavně spoustu zážitků nejen z tohoto výletu,
ale i z činnosti naší družiny po celý rok. Rodi-
čům i dětem přejeme pohodové prázdniny plné
dobrodružství.

Za školu Magda Bínová, vychovatelka 3. tříd

Projekt EDISON 
Dovolte mi, abych se s vámi podělila o dojmy
z návštěvy studentů z Projektu EDISON na naší
škole. Už v neděli večer přijelo 6 dívek a 2
chlapci do rodin nebo na ubytovnu, aby hned
v pondělí ráno přišli do školy. Mile je překvapily
vyvěšené vlajky a uvítání od vedení školy. Hned
se jich ujali průvodci z řad našich žáků, kteří se
jim po celou dobu věnovali. Přivedli je do tříd
a po hodině si pro ně zase přišli. Studenti si
pochvalovali jejich angličtinu.

V každé třídě, kterou jednotliví studenti navští-
vili, mluvili o své zemi, zvycích nebo jídle. Velký
dík učitelům, kteří je měli ve svých hodinách.
Přes počáteční ostych na straně našich žáků se
rozproudila i konverzace. A za nic se nemusí
stydět ani žáci nižších ročníků – krásně zvládli
mluvit o sobě – co se jim líbí a co mají rádi
nebo co umí. A když došla slova, zpívali jsme
nebo jsme hráli hry. A nezpívali jsme jen s Birte
z Německa, která sama krásně zpívá a hraje na
kytaru, ale zazpívali jsme i Aashně z Indie, a to
včetně paní asistentky ve 3.A. Krásně jako vždy
zazpívala i Denisa z 5.C a Eliška z té samé třídy
zahrála na klavír. Aashna nám za to napsala
naše jména v jazyce hindi na tabuli.

Arina z Ruska nás naučila hned několik her
a děti s ní také kreslily matrjošky. Anson z Hong
Kongu byl vůbec poprvé v zoo a děti ze 4.A mu
ještě v pátek přinesly ukázat školního králíka
a Rozárie svého hada Jindřišku. Překvapila
i Luíza z Brazílie, která dětem skoro bezchybně
přeříkala tři tisíce tři sta třicet tři stříbrných stří-
kaček. Od Kelana z Kanady jsme se dozvěděli
i něco o Číně, kde žil do svých šesti let. A Solmi
z Jižní Koreje teď může za ním do Montrealu,
protože žije v Torontu, a to je tak pět hodin vla-
kem. Shradda vyprávěla o USA a děti si pak
zkoušely sestavit mapu ze všech 50 států.
Studenti byli i u našich nejmenších ve školce
a setkali se tam i s druháky. Bylo fajn, že zrovna
v tomto týdnu probíhala první Ekologická
módní přehlídka a tuto show jsme si spolu se
studenty všichni hezky užili. A v pátek to pře-
kvapení v tělocvičně, kdy 8.B uspořádala oslavu
pro pana učitele Černohorského – paráda!
Myslím, že se program většině dětí líbil
a opravdu jim tento týden hodně dal. Studenti
byli také velmi spokojení. Líbilo se jim nejen
moderní prostředí, ale především atmosféra ve
škole, která byla úžasná. Chválili děti za jejich
angličtinu a pana učitele Besska za to, jak o ně
po celou dobu pečoval. A při loučení došlo
leckdy i na slzy. Některé děti přinesly i drobné
dárky nebo nakreslily obrázek a napsaly i pár
anglických vět na rozloučenou. A těch fotek, 
co si pořídily!
Velký dík všem, kdo přispěli k dobrému jménu
naší školy, a děkuji rodinám, které studenty uby-
tovaly. Příští rok bychom to chtěli zopakovat!

Zdeňka Rumlová, učitelka ZŠ

Výlet do Zvířátkova
Kdo bydlí v okolí školky, ví, že když tam ráno
parkuje autobus, čeká některou ze tříd výjezd
mimo mateřskou školu. Tentokrát vyrazily děti
ze třídy Ptáčci. Jsou to tříleté děti, které v září
nebo během školního roku nastoupily do
školky. Od té doby se už naučily většinu čin-
ností, které musí šikovný „školkáček“ umět.
Např.: chodit s kamarádem ve dvojici, sledovat
paní učitelku a pokud možno vnímat, co říká,
umět se s kamarády domluvit na společné hře
a další činnosti, které se postupně všechny děti
během docházky do školky naučí. Vyjet na
školní výlet je pro děti i paní učitelky mimořád-
nou událostí. Maminky připraví svačinku do
batůžku a malí výletníci můžou vyrazit. Ptáč-
kové se jeli podívat do Zvířátkova v Olešné
u Hořovic. Mnohé děti poprvé viděly některá
domácí zvířata. Mohly si pohladit oslíka, krmit
kozy a ovečky, povozit se na poníkovi nebo si
poslechnout kokrhání kohouta. Důležitým
bodem programu je vždy svačinka a oběd. Děti
si pochutnaly na dobrůtkách od maminek
a taky na řízku s kaší, který byl k obědu. Cesta
zpátky bývá klidnější, protože většina dětí zmo-
žená dojmy a zážitky v autobuse usne a pro-
budí se až u školky, kde už nedočkavě čekají na
své ratolesti rodiče. Děti jim postupně vypoví, co
všechno viděly a zažily a paní učitelky si
oddechnou, že to všichni přežili ve zdraví.
Alžběta Mošničková, učitelka MŠ – třída Ptáčci
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Exkurze 9. třídy 
v Osvětimi a Krakově
S naší devátou třídou jsme se vydali na dva dny
do Polska. Ve středu 20. června jsme měli
v 5.20 hodin sraz u školy a vstávat takhle brzo,
abychom na místě byli včas, bylo vážně těžké.
Ještě před nájezdem na dálnici D1 jsme se sta-
vili v Průhonicích pro druhou školu. Cestou jsme
se zastavili v McDonaldu na snídani a na odpo-
čívadle v Polsku, kde nám již nikdo česky nero-
zuměl. Po příjezdu do polské Osvětimi
(Auschwitz) jsme všichni opustili autobus
a došli jsme k hlavní bráně Auschwitz – Birke-
nau. Po pár minutách nás přivítala milá česky
mluvící Polka, která nás provázela jak Osvětimí
I (původním koncentračním táborem), tak
i Osvětimí-Březinkou.
Celý tento zážitek byl velice emotivní a myslím,
že jsme si všichni uvědomili, co se zde stalo
a že všichni ti nevinní lidé tam neskutečně trpěli
a snášeli veliký nátlak ze strany nacistů. 
Po ukončení prohlídky nás autobus zavezl do
nedalekého Krakova. Ubytovali jsme se v hos-
telu Yellow a šli na krátkou procházku nočního
Krakova.
Druhý den jsme posnídali a vydali se na pro-
hlídku historického centra Krakova. Viděli jsme
mnoho památek, například Brana Floriańska,
Bazilika Mariacka, Zamek Królewski na Wawelu
a mnoho dalších. Na procházku jsme měli to
nejlepší počasí. Cesta zpátky uběhla rychle
a domů jsme dorazili 21. června ve večerních
hodinách.
Celou exkurzi jsme si užili a určitě doporučuji
navštívit jak Osvětim, tak i krásný Krakov.

Milan Mužátko, žák IX. třídy ZŠ

Malí čtou velkým
Společnou hodinu nad knihami opět prožili naši
šesťáci a prvňáci. Tentokrát však čtenáři byly
nejmenší děti a pozornými posluchači se stali
žáci z 6. tříd. Program jsme realizovali v pondělí
18. června pro 1.B a v pátek 22. června pro
1.A. Každý šesťák si vybral jednoho prvňáka
a poslouchal, jak čte. Prvňáčci se opravdu sna-

žili, někteří měli možná trochu i trému.
Následně paní učitelka Koudelková provedla
slavnostní pasování na čtenáře a každý šesťák
dal „svému“ svěřenci placku jako potvrzení
o tom, že je skutečně dobrým čtenářem.

Velké poděkování patří paní učitelce Olze Kou-
delkové, která celý program vymyslela a organi-
zovala a také oběma paním učitelkám 
v 1. třídách – Nadě Frankové a Julii Martaskové
za to, jak naše prvňáky dobře připravily a pro-
budily v nich zájem o čtení.

Tomáš Novotný, zástupce ředitele školy

Obhajoby 
oborových prací 2018
Závěr školního roku se přirozeně nese v duchu
toužebného očekávání blížících se letních
prázdnin, ale ještě předtím bylo nutné obhájit
ročníkové oborové práce žáků 9. ročníku
a vybraných osmáků. Naše společné celoroční
snažení tak bylo 7. června korunováno veřej-
nými prezentacemi před komisemi složenými
z pedagogů a posílenými o členky místního
Spolku Parkán. Potěšil nás velký zájem blízkých,

příbuzných, kamarádů a spolužáků, kteří přišli
deváťáky a osmáky podpořit.
Koncept oborových dnů si klade za cíl připravit
naše žáky nejen ke studiu na středních školách,
ale do života vůbec. Věříme, že žáci získali nejen
znalosti v daném oboru, ale i dovednosti důle-
žité pro život v 21. století – schopnost vyrovnat
se s určitou mírou stresu, schopnost dokázat se
správně, kultivovaně a smysluplně vyjadřovat
a prezentovat zadané téma. Jsme proto rádi, že
k obhajobám naši deváťáci, a letos i deset
osmáků, přistoupili z velké většiny velmi 
zodpovědně.

Všem úspěšným gratulujeme a pedagogům
děkujeme za to, že se žákům po celý rok inten-
zivně věnovali.

Tomáš Novotný, zástupce ředitele školy

VI.A na Sázavě 2018
Pan učitel Zeman pro nás připravil na závěr
školního roku zajímavý výlet, a to sjezd řeky
Sázavy na kánoích. Jako doprovod se navíc
nabídlo hned několik našich tatínků a blízkých.
25. června v 7 hodin ráno jsme se tedy všichni
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sešli na rynku před školou, odkud jsme se vydali
na Hlavní nádraží a následně vlakem do Čer-
čan. Zde jsme si zapůjčili lodě, pádla, vesty
a barely, rozdělili jsme se do dvojic a pan učitel
Pařík nám sdělil několik organizačních pokynů.
Poté jsme již spustili lodě na vodu a rázem jsme
zjistili, že jsou opravu hodně vratké, nemohli
jsme se moc naklánět. Po chvíli cesty jsme
poznali, komu jde ovládání lodi lépe a komu se
tolik nedaří. Pro některé z nás byla cesta sku-
tečně náročná a náročnější se ještě stala, když
jsme postupně zjišťovali, že po trase není ote-
vřena žádná restaurace ani jiné občerstvení.
Přesto jsme v závěru naší výpravy na poslední
zastávce dokázali vystoupat na hrad Zbořený
Kostelec s krásným výhledem do okolí.
V poslední fázi plavby v sobě mnozí z nás začali
objevovat duši vodáků a i ti, kterým ovládání
lodi zpočátku příliš nešlo, již byli schopni svou
loď slušně kormidlovat.
Celkem jsme bez větší nehody upluli 14 kilome-
trů, a když jsme v Týnci nad Sázavou vyčerpaní
vystupovali na břeh, byli jsme na sebe hrdí
a šťastní. Ani nám nevadilo, že jsme nestihli
vlak, mohli jsme se v klidu občerstvit v místním
obchodě. Domů jsme se vrátili kolem 20.30
hodin.  Byl to nejlepší výlet s nejlepšími lidmi.

Adéla Dunděrová a Magdalena Farkašová,
žákyně VI.A ZŠ

Sázava 2018 – 9. ročník
Dne 26. června 2018 jsme se s devátou třídou,
paní učitelkou Radkou Noskovou a panem uči-
telem Davidem Paříkem vydali na řeku Sázavu.
Společný sraz jsme měli na Hlavním nádraží
v Praze, kde jsme nemohli paní učitelku najít.
V osm hodin nám jel vlak směr Čerčany, který
jsme všichni museli dobíhat. Cesta trvala asi
padesát minut. V Čerčanech jsme si šli ještě
koupit svačinu na cestu a vydali jsme se do půj-
čovny lodí Bisport. Půjčili jsme si 7 kánoí vydra
a ještě před nasednutím nás pan učitel poučil
o bezpečnosti a o „řízení“ lodi. Všichni jsme

nasedli, ujeli jsme asi 100 metrů a zase jsme
vysedali, protože nás čekal první jez. Vody bylo
dostatečně, abychom nemuseli přenášet kánoe.
Po cestě jsme měli tři zastávky. Při první
zastávce jsme se naobědvali. Při druhém zasta-
vení jsme spojili lodě a nechali se unášet pro-
udem. Během třetí zastávky jsme si vyšlápli na
zříceninu hradu Zbořený Kostelec. Do našeho
cíle nás čekalo už jenom pár kilometrů, přejeli
jsme dva jezy a byli jsme v Týnci nad Sázavou.
Odevzdali jsme lodě, převlékli se do suchého
oblečení a vydali jsme se směrem na nádraží.
Cestou domů jsme se svezli vlakem po staré
trati nejprve podél řeky Sázavy a poté podél
Vltavy. Náš výlet byl zakončen na Hlavním nád-
raží, odkud jsme se vydali domů.

Milan Mužátko, žák IX. tříd ZŠ

Poslední letošní jednání
Školní žákovské rady
Mimořádně v pátek 22. června 2018 se
v salonku školy sešli zástupci ďáblické Školní
žákovské rady, aby vyhodnotili svou činnost ve
školním roce 2017/2018:
• celkem 12 jednání ŠŽR;
• volba předsedy a místopředsedy ŠŽR, vytvo-
ření funkcí ŠŽR – propagátoři/nástěnkáři, foto-
grafové, zapisovatelé, kniha poděkování a přání
školní jídelně;
• pravidelné schůzky předsedy ŠŽR s panem
ředitelem;
• jednání se zaměstnanci školy;
• dislokace míst ve školní budově pro nádoby
a presovače na plasty;
• proslov místopředsedkyně ŠŽR u příležitosti
státního svátku 17. listopadu na slavnostním
shromáždění u školní lípy;
• účast předsedy a místopředsedkyně ŠŽR na
slavnostním udělení čestného občanství panu
Z. Cornovi v ďáblické hvězdárně a ve škole;
• jednání se zástupkyněmi komunitního centra
Vlna a se zástupkyněmi Spolku Parkán;
• spolupořádání velkých akcí – Den učitelů 

(28. 3.) – přání a předání dárku učitelům; Květi-
nový den (16. 5.) – realizace sbírky zaměřené
na prevenci a léčbu rakovinových onemocnění;
• propagace sběru starého papíru (školní 
rozhlas a tvorba plakátů).
Hostem tohoto jednání byl pan ředitel
Mgr. Josef Buchal, který děti pozdravil
a vyzdvihl smysluplnost a důležitost žákovské
samosprávy. Rovněž je pochválil za celoroční
intenzivní přínosnou práci ve prospěch naší
ďáblické školy. Následně dětem symbolicky pře-
dal dar od manželů Cornových – kytaru jako
výraz poděkování za zapojení školy do pro-
gramu udělení čestného občanství panu Zdeňku
Cornovi, bývalému řediteli ďáblické hvězdárny
a také školy. Poté jsme si prostřednictvím dva-
nácti fotografií připomněli alespoň některé akti-
vity, které jsme v průběhu roku realizovali nebo
do kterých jsme se zapojili – výběr z těchto čin-
ností je uveden níže pod článkem. Na samotný
závěr přichystaly paní kuchařky dobré občer-
stvení a tím skončilo poslední jednání členů ŠŽR
ve školním roce 2017/18.
Velmi děkuji všem dětem–zástupcům tříd v ŠŽR
a samozřejmě svým kolegyním a kolegům, kteří
v průběhu roku pomáhali s realizací a přípravou
schůzek a dalších činností. Zvláštní poděkování
patří panu řediteli, který umožnil vznik tohoto
orgánu žákovské samosprávy a její fungování
dlouhodobě podporuje.

Tomáš Novotný, zástupce ředitele školy

Poslední týden školního
roku 2017/2018 
V týdnu od 25. do 29. června jsme se ve škole
věnovali vyhodnocení uplynulého školního roku,
třídní učitelé zrealizovali se svými žáky výlety na
nejrůznější místa a věnovali se závěrečným
organizačním pracím.
Během tzv. Dnů třídy navštívili naši žáci např.
Hvězdárnu Ďáblice, Ďáblický háj, Pražský hrad,
Lom Mušlovka, Vyšehrad, pražskou ZOO a bota-
nickou zahradu, řeku Sázavu, JumpArenu, Lovoš



Zp
rá

vy
 z

e 
šk

ol
y 

a 
šk

ol
ky

17

v Českém středohoří, Koněpruské jeskyně,
Národní zemědělské muzeum i Berlín.
Ve středu 27. června se celá škola v průběhu
dopoledne sešla na rynku u lípy, kde poděko-
vání a květinu za celoroční náročnou práci
nejen z rukou pana ředitele a zástupkyní Spolku
Parkán, ale i od pana starosty, dostali všichni
pracovníci.
Ve čtvrtek 28. června se uskutečnil Společenský
večer žáků 9. ročníku a některých osmáků ve
dvoraně školy, kterým byly za přítomnosti
některých rodičů předány diplomy za kvalitní
zpracování a prezentování ročníkových oboro-
vých prací. Těší nás, že velká většina žáků
k těmto pracím přistoupila velmi zodpovědně.
Vyvrcholení školního roku přišlo 29. června, kdy
děti obdržely vysvědčení a pro žáky 9. třídy
nastal čas posledního zvonění, které symbolicky
ukončilo jejich docházku do ďáblické základní
školy. Průvodem celou školní budovou je vypro-
vodili prvňáci až do školní jídelny, kde byl při-
praven slavnostní oběd. Paní kuchařky připravily
výborné menu. Tabuli a servis perfektně připra-
vili a zrealizovali žáci 8. tříd pod vedením svých
učitelů. Přípitek se závěrečným poselstvím pro-
nesli pan ředitel, paní učitelka Nosková
a i samotní žáci.
Byl to dobrý a úspěšný rok.

Tomáš Novotný, zástupce ředitele školy

Pasování prvňáčků
26. června v knihovně proběhlo slavnostní
pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského,
a tak se tento řád rozrostl o dalších 22 mladých
členů.

Děti nejdříve musely podstoupit zkoušku čtenář-
ské zdatnosti, která nebyla jednoduchá: musely
ukázat, jak umí číst a zda znají Desatero čte-
nářů knihovny. Po přečtení dvou až tří vět
z Pohádkového slabikáře si poklekly před
samotného krále Abecedu I. a ten je svým
mečem pasoval na čtenáře. Poté už jako rytíři
řádu museli složit slib, že se budou ke knihám
chovat hezky. Na závěr děti obdržely čtenářský
glejt, čtenářskou průkazku na rok zdarma
a malý dárek.
Cílem této akce bylo nenásilnou formou pod-
chytit nejmladší čtenáře v období jejich největ-
šího zaujetí a nadšení pro svou nově získanou
schopnost čtení a rozšířit tak čtenářskou
základnu v době, kdy se stále více stává zdro-
jem informací a zábavy mobilní telefon nebo
počítač. 
Doufejme, že tento slavnostní ceremoniál bude

děti lépe motivovat k tomu, aby se rády vracely
do knihovny a více četly.
My jim jen můžeme držet palce v tom, aby
jejich lásku ke knihám nepřeválcovalo psaní
SMS a brouzdání po internetu či aby se to stalo
co nejpozději.
Za úspěch této akce moc děkuji panu Chaloup-
kovi (dobře zahraná role krále Abecedy I.)
a paní Chaloupkové za technickou podporu,
bez které bychom se neobešli. 

Tatjana Zapletalová

Poklona škole
Ráda bych smekla před velikým pokrokem,
který udělala naše ďáblická škola za poslední
rok. Mnohá pozitiva prosvítala již loňský školní
rok, když se po odpadnutí zátěže, spočívající
v přestavbě a dostavbě školní budovy, mohla
škola plně rozvinout. Píši ze skromného
pohledu pozorovatele zvenčí a doufám, že
atmosféra uvnitř je rovněž pozitivní a obohacu-
jící, jak se jeví navenek. 
Již loňský školní rok bylo zřejmé vedení dětí
k vlastenectví, zdravému patriotismu a tradič-
ním hodnotám, které v dnešní společnosti tolik
chybí. Toto směřování je nejviditelnější z kroků
jako zasazení školní lípy spojené se slavností
výročí založení naší školy, pokračující shromáž-
děními při státních svátcích, na něž jsou zvány
významné osobnosti, kterými letos byli účastníci
2. světové války generál Miloslav Masopust
a generál Pavel Vranský (bohužel zemřel 24. 6.
2018). Propojování školy jak s obecním životem
prostřednictvím akcí spolupořádaných s obcí,
Spolkem Parkán či s Vlnou, tak propojování se
světem, a to prostřednictvím akce Edison, kdy
škola přivítala 8 studentů ze zcela odlišných
zemí a umožnila tak „našim“ dětem nahléd-
nout do podobných i exotických kultur. Také je
velmi obohacující spolupráce dětí různých roč-
níků, např. akce Velcí čtou malým a Malí čtou
velkým, kdy v 1. pololetí žáci z vyšších ročníků
ďáblické školy četli, mj. čerstvým školáčkům
a na konci školního roku četli prvňáčci vyšším
ročníkům, aby jim ukázali, kolik se toho naučili,
přičemž k tomu využili školní knihovní fond
a příjemné prostředí nově otevřené školní kni-
hovny. Do této kategorie patří i vzájemné
doučování žáků mezi sebou. Škola rovněž pod-
poruje individuální akce jednotlivých tříd či
jedinců samotných a popřává sluchu názorům
žáků všech věkových kategorií, když iniciovala
založení Školní žákovské rady a aktivitu tohoto
orgánu hojně podporuje a motivuje. Využití
školních znalostí v praxi pak odráží oborové dny
a jejich žákovská prezentace v počítačové
i osobní formě před pedagogickou porotou
a diváky z řad žáků, pedagogů i veřejnosti. Dále
to jsou tradiční i nové hudební či jiné umělecké
akce, do nichž se škola zapojuje, jako je Jarní
petrklíč, Ďáblický skřivánek či Ďáblické vajíčko.
Děti se každoročně těší na vánoční jarmark,
vánoční i velikonoční tvoření. Letos škola
úspěšně pořádala Atletické závody, které navá-
zaly na tradici sportovních dní, avšak mají sku-
tečně sportovního ducha a přátelskou soutěžní
atmosféru. Škola má velmi povedené nové

webové stránky, nabízí pestrou škálu zájmových
kroužků a mnoho dalších aktivit.
Z naší školy se stává škola moderního typu při
zachování pozitivních aspektů komunitní školy.
Děkujeme vedení školy, pedagogům i dalším
pracovníkům za obětavou a poctivou práci. 
Je zřejmé, že bez velkého nadšení nelze jít touto
cestou. Proto přejeme vedení školy, všem peda-
gogům a dalším pracovníkům, aby jim nadšení
vydrželo, bylo hojně odměněno po finanční i lid-
ské stránce a dlouho jim dělaly radost úspěchy
jejich žáků, pomoc a podpora blízkých i vzdále-
nějších přívrženců naší školy. 

Za Spolek Parkán Karolína Šťastná

Jak jsme hráli 
pro školku aneb naše 
první představení
Ke konci roku 2017 jsem hledala kolegy pro
naše ochotnické divadlo. Přihlásila se skupinka
skvělých lidí, se kterými jsme během půl roku
nazkoušeli pohádku. A v červnu jsme měli první
představení.
Hráli jsme v naší školce, kam jsem před cca 
30 lety chodila i já, a kam dnes chodí i nejstarší
z mých dětí. 
Dali jsme rovnou 2 představení za sebou, to
aby se stihly vystřídat všechny třídy (tedy kromě
jedné, která byla na výletě). A hrálo se pěkně.
Jak by ne, když se hraje pro dětské tváře, které
čekají, co nastane, a s nadšením vše komentují.
Po skončení jsme šli vše důkladně probrat do
Vlny, a nyní se již těšíme na další představení,
které bude pro vás :-).
Děkuji tímto mým skvělým „spoluhráčům“
a doufám, že i přátelům: Janě, Líbě, Pavlovi,
Sáře, Lence, Katce, rejžovi Milanovi a Standovi
i Simoně. A samozřejmě též velké dík našim
rodinám! Milada Novotná

Konkurence 
v ďáblické škole
Hned na začátku uvedu na pravou míru, že se
jedná o konkurenci pro náš „dospělácký“
Ďáblický zpravodaj. Před koncem loňského
roku vydala školní redakce složená z chlapců
a dívek ďáblické školy svůj první ĎaZ, tedy
Školní ďáblický zpravodaj. A přiznávám, že
jsem se při čtení dobře bavila od první do
poslední věty každého ze čtyř čísel zveřejně-
ných na školním webu. Rozhovory s učiteli
i žáky, kvízy, foto-seriál i kreslený komiks na
pokračování, zajímavosti ze světa, události ve
škole. Školní časopis je pestrý, zábavný,
poučný a vtipný. Je to ukázka skvělé mimoš-
kolní činnosti, která by mohla být oceněna
nejen na úrovni Ďáblic, ale např. i v postupové
celorepublikové soutěži školních časopisů.
Snad se nám podaří navázat spolupráci
a v některých číslech ĎZ otisknout alespoň to
nejzajímavější z redakční kuchyně školy. Přeji
vám všem krásné prázdniny a hodně dobrých
nápadů a inspirace pro další čísla.

Jana Ouředníková, redakce ĎZ
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Hodnocení
sezóny
2017/2018
Letošní ročník by se dal hodnotit s výjimkou
týmu mužů A jako úspěšný. V mládežnických
týmech hrajících na velkém hřišti (starší žáci,
mladší a starší dorost) jsme udrželi prvním
rokem nejvyšší soutěže – přebor, což byl náš cíl
sezóny. Mladší žáci skončili druzí a obě starší
přípravky dokonce celou soutěž vyhráli. Muži B
slavili historický úspěch – čtvrté místo a gentle-
mani 40+ první místo. Děkuji všem, kteří se
podíleli na sezóně 2017/2018.
Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

Muži – tým „A“ Pražská teplárenská přebor
Prahy, trenér: Jiří Černý, vedoucí: Jaroslav Vrtiška

tým skóre body
1 SK Třeboradice z.s. 90:43 70
2 FK Dukla Jižní Město z.s. 86:47 58
3 FK Admira Praha z.s. "B" 52:35 54
4 SK Horní Měcholupy 53:42 48
6 TJ Sokol Královice, z.s. 52:56 42
7 SK Uhelné sklady Praha 57:50 42
8 Sportovní klub Union Vršovice, z.s. 37:46 38
9 FC Přední Kopanina 47:54 38
10 FK Motorlet Praha s.r.o. "B" 41:60 38
11 ABC Braník fotbal, z. s. 58:50 36
12 ČAFC Praha z.s. 43:65 36
13 Sportovní klub Zbraslav 37:49 33
14 Sportovní klub Dolní Chabry 46:71 31
15 Fotbalový klub Újezd nad Lesy 30:47 26
16 SK Ďáblice z.s. 57:73 25

Ročník hodnotí Michal Mošnička, předseda:
Letošní sezóna byla pro naše Áčko výsledkově
špatná a po dvou letech v nejvyšší soutěži
sestupují Ďáblice do 1. A. třídy. Hlavním důvo-
dem sestupu byla generační obměna našeho
týmu mužů, který v nejvyšší soutěži neměl na
to, aby tuto soutěž zvládl. Muže A převzal sedm
zápasů před koncem sezóny trenér Jirka Černý,
ale na lepší umístění v tabulce to již nestačilo.

Muži – l. B třída, sk. B
trenér: Jirka Černý, vedoucí: Jaroslav Vrtiška

tým skóre body
1 Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14 81:29 64
2 SC Xaverov Horní Počernice a.s. 57:39 53
3 ABC Braník fotbal, z. s. "B" 101:55 51
4 SK Ďáblice z.s. "B" 84:63 47
5 FC TEMPO PRAHA, z.s. "B" 82:56 46
6 Spartak Hrdlořezy, z.s. 55:59 46
7 ČAFC Praha z.s. "B" 74:47 45
8 Spartak Kbely z.s. 61:57 36
9 Sokol Dolní Počernice z.s. 48:51 30
10 SK Třeboradice z.s. "B" 47:56 29
11 SK Union Vršovice, z.s. "B" 54:74 27
12 ČZU Praha 36:66 22
13 FC Háje Jižní Město, z.s. "B" 37:75 17
14 J. Město Chodov – fotbalový klub, o.s.23:109 5

Jirka Černý, trenér: Letošní sezóna byla pro
naše Béčko za poslední tři roky jedna z nejlep-
ších, a to jak herně, tak i následně bodově – to
se odrazilo na umístění v tabulce. Jsem rád, že
se nám na konci sezóny podařilo zapracovat do

sestavy naše starší dorostence, kteří podali
dobré výkony a pokud takhle budou pokračo-
vat, jednou budou oporou pro tým mužů.

Liga gentlemanů – 40+
trenér: Jirka Černý, vedoucí: Jaroslav Vrtiška

tým skóre body
1 SK Ďáblice z.s. 46:19 15
2 ČAFC Praha z.s. 35:23 12
3 FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN 14:30 6
4 Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. 18:41 3

Jirka Černý, trenér: Mužstvo gentlemanů – aneb
40+ skončilo překvapivě na prvním místě ve
druhé lize, do které se probojovali po podzimní
části. Na začátku sezóny jsme měli problém dát
dohromady hráče, protože euforie, která
zavládla při sepisování přihlášky, trochu opadla.
Nakonec se ale vše dalo dohromady a první
místo byla zásluha všech. Tady bych chtěl podě-
kovat Martinovi Průšovi, který pro stmelení
týmu udělal hodně a doufám, že bude vše
v dobrém pokračovat.

St. dorost – Přebor Prahy
trenér: Pavel Mihálik, vedoucí: Lenka Miháliková
31 tým skóre body
1 Sportovní klub Union Vršovice, z.s. 96:22 57
2 ČAFC Praha z.s. 77:39 51
3 Sportovní klub Zbraslav 55:25 45
4 FC Přední Kopanina 47:41 37
5 ABC Braník fotbal, z. s. 42:36 36
6 Sportovní klub Libuš 838, o.s. 47:49 34
7 TJ Slovan Bohnice 45:53 32
8 FK Loko Vltavín, z.s. 50:54 24
9 SK Ďáblice z.s. 44:38 23
10 TJ Sokol Stodůlky z.s. 22:57 14
11 "Fotbalová akademie Praha" z.s. 28:57 13
12 Sportovní klub Čechie Smíchov 26:108 7

Ml. dorost – Přebor Prahy Extrafotbal CZ
trenér: Petr Shíbal, vedoucí: Hana Pazderová
41 tým skóre body
1 Sportovní klub Union Vršovice, z.s. 91:13 58
2 FC Háje Jižní Město, z.s. 60:41 44
3 FK Dukla Jižní Město z.s. 83:38 43
4 ABC Braník fotbal, z. s. 50:31 41
5 FK Loko Vltavín, z.s. 54:37 38
6 SK Ďáblice z.s. 65:54 36
7 FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN 36:36 31
8 Tělovýchovná jednota PRAGA 36:65 24
9 Sokol Kolovraty 33:51 20
10 Sportovní klub Libuš 838, o.s. 32:80 17
11 FC Přední Kopanina 31:60 15
12 Fotbalový klub Újezd nad Lesy 26:91 11

Hana Pazderová, vedoucí týmu: Sezóna se nám
celkem vydařila. V tabulce Pražského přeboru
jsme skončili na 6.místě s 36 body, což není
vůbec špatný výkon. Kluci jsou výborná parta
a bojují ze všech sil na každém zápase. Takže
tímto jim děkujeme za dobře odehranou
sezónu.

St. žáci – Přebor Prahy
trenér: Roman Hnízdil, vedoucí: Zora Fejglová
51 tým skóre body
1 AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. 108:14 61
2 Sportovní klub Libuš 838, o.s. 115:25 55
3 FK Dukla Jižní Město z.s. 86:33 49
4 FK DUKLA Praha a. s. "C" 108:49 40
5 FC Přední Kopanina 59:39 38
6 Fot. klub Motorlet Praha s.r.o. "C" 62:70 28
7 Sportovní klub Union Vršovice, z.s. 49:47 28
8 Tělovýchovná jednota PRAGA 54:54 26
9 Fotbalový klub Újezd nad Lesy 51:84 22
10 SK Ďáblice z.s. 41:93 16
11 "Fotbalová akademie Praha" z.s. 38:148 13
12 ČAFC Praha z.s. 26:141 9

Ml. žáci – 1. třída, sk. B
trenér: Tomáš Miko, vedoucí: Monika Voštová
63 tým skóre body
1 TJ Sokol Stodůlky z.s. 150:23 63
2 SK Ďáblice z.s. 142:54 57
3 FC Přední Kopanina 103:72 43
4 FK Meteor Praha VIII, z.s. "C" 120:58 40
5 Sportovní klub Zbraslav 97:64 40
6 TJ Sokol Řepy, z.s. 131:74 40
7 "Fotbalová akademie Praha" z.s. 98:75 28
8 Fot. Akademie Alexe Zbura s.r.o. "B" 96:145 26
9 Sportovní klub Střešovice 1911 "B" 69:171 19
10 SK Aritma Praha, z.s. "C" 48:115 14
11 Spartak Kbely z.s. 42:121 13
12 SC Radotín "B" 53:177 7

Tomáš Miko, trenér: Jarní část začínal tým
mladších žáků na druhém místě v tabulce. A cíl
byl tedy pro jaro jasný. Pozici udržet a pokusit
se ji vylepšit. Pro jarní část jsme také přišli o dva
šikovné hráče, kteří zamířili za vyšší soutěží. Na
druhou stranu jsme získali posily na trenérských
pozicích, kdy se k nám přidali trenéři David
Mařík a Jaromír Hrašna. Je potřeba zmínit
i zimní přípravu, kde náš tým prohrál až ve
finále Třeboradické zimní ligy. 2. místo považu-
jeme za velký úspěch. Nebýt větší marodky,
mohla cinknout i zlatá medaile. Jarní sezónou
jsme pak prošli bez porážky až do posledního
kola, kde jsme v přímém souboji o první místo
prohráli s vítězem naší ligy Stodůlkami. Ještě
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bych chtěl připomenout nádherné utkání na
hřišti Řep, kde jsme se vysokým vítězstvím
odpoutali od třetí příčky v tabulce. Děkuji všem,
kteří se na tak skvělé a úspěšné sezóně podíleli.
Kromě všech trenérů patří velký dík i Láďovi
Marešovi, který vypomohl – když mohl
a Monice Voštové, jakožto vedoucí mužstva.
Děkuji také klukům, kteří se pouze zapojili do
tréninku, i ti se svým přístupem podíleli na
úspěšné sezóně. Nesmím zapomenout i na naše
nejvěrnější fanoušky, a to rodiče hráčů, kteří nás
vytrvale podporovali v každém zápase. Byla to
skvělá jízda a přeji všem krásné léto a mnoho
sportovních i nesportovních úspěchů v životě.

St. přípravka ročník 2007 – 2 hřiště
trenér: Martin Vlček, vedoucí: Jitka Vlčková
G3E tým skóre body
1 SK Ďáblice z.s. 621:164 66
2 Sportovní klub Zbraslav 451:274 52
3 Sportovní klub Union Vršovice, z.s. 518:271 51
4 Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad 502:399 40
5 Fotbalový klub Újezd nad Lesy 399:421 34
6 FC Přední Kopanina 356:425 30
7 TJ JUNIOR PRAHA, z.s. 410:454 27
8 Fot. a Sportovní Akademie Praha 5 449:490 24
9 Sportovní klub Střešovice 1911 346:469 23
10 Sokol Dolní Počernice z.s. 330:444 20
11 Sokol Kolovraty 340:581 13
12 SK Hostivař 302:632 12

Martin Vlček, trenér: Do této sezóny jsme šli
s velkým očekáváním, neboť máme opravdu
výbornou partu kluků, kteří mají fotbal rádi
a chtějí se s ním bavit. To, co se ale klukům
povedlo, myslím nikdo nečekal. Odehráli jsme
celou ligu, tj. 22 utkání bez porážky s bilancí
621 vstřelených branek a 164 obdržených. Je
pravda, že někdo odchází a někdo přijde, ale
my se vždy budeme snažit udělat vše pro to,
aby kluci byli, pokud možno, co nejvíce spoko-
jeni a dělali to, co je baví a dělali to dobře. To
všechno, o co se my snažíme, nejde bez pod-
pory rodičů, kterým moc děkujeme za celou
sezónu a i za sezóny následující.

St. přípravka ročník 2008 – 2 hřiště
trenér: Petr Štajnc, vedoucí: Simona Dianová
G3F tým skóre body
1 SK Ďáblice z.s. 582:274 52
2 SK Slovan Kunratice z.s. 499:281 51
3 TJ Sokol Řepy, z.s. 569:394 49
4 TJ Sokol Stodůlky z.s. 543:295 46
5 Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad 468:358 43
6 Tělovýchovná jednota PRAGA 579:341 42
7 FC TEMPO PRAHA, z.s. 1230:469 39
8 FK Dukla Jižní Město z.s. 426:481 22
9 Sportovní klub Libuš 838, o.s. 399:506 19
10 FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN 325:1254 13

Tomáš Vokatý, trenér: Právě uplynulá sezóna
byla pro náš tým nová z důvodu přechodu
z kategorie mladší přípravky do starší. Prakticky
to znamená změnu počtu hráčů v poli ze 4+1
na 5+1. Tato kategorie obsahuje vždy dva roč-
níky (letos 2007 a 2008). Vzhledem k velkému
počtu dětí v klubu SK Ďáblice máme v našem
týmu pouze kluky narozené v roce 2008, něko-
lik i 2009. Tím pádem pro nás bylo další výzvou,
jak se „popereme“ se situací, že proti nám
budou nastupovat i týmy se staršími hráči.
Už během podzimu se ukázalo, že jsou naši
kluci velice šikovní, jelikož z 11 zápasů se pod-
ařilo hned 9 vyhrát a ty prohrané 2 s minimál-
ním rozdílem (o 1, resp. 3 góly). A to stejně,
jako v loňském roce, hrajeme souběžně na dvou
hřištích, kde se výsledky sčítají. Proto nejsou
výjimkou výsledky s rozdílem 20-30 gólů.
V jarní části tato „jízda“ pokračovala, opět se
nám podařilo vyhrát 9 z 11 zápasů a naši kluci
díky tomu skončili první v celé soutěži a stali ze
z nich MISTŘI. Nejlepší na tom všem je, že pro
nás, trenéry, nejsou výsledky na prvním místě.
Pro nás je důležité, aby kluky v první řadě fotbal
bavil a dále aby rozvíjeli celkově svůj pohyb.
Z toho důvodu jsme například zimní část pří-
pravy trávili i v tělocvičně, kde jsme makali
hlavně na fyzičce a fotbal si kluci užívali při
množství turnajů. Našim MISTRŮM gratulujeme
a už teď se těšíme na příští sezónu, která pro
nás začíná soustředěním v Jižních Čechách před
koncem prázdnin.

Ml. přípravka ročník 2009 – 1 hřiště
trenéři: Tomáš Kostroun, Milan Anger
H3I tým skóre body
1 FK Union Strašnice z.s. 282:140 42
2 FK Klánovice, z.s. 260:176 39
3 SK Ďáblice z.s. 331:182 34
4 SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY 291:171 33
5 Tělocvičná jednota Sokol Troja 196:150 33
6 ČAFC Praha z.s. 265:244 27
7 TJ Sokol Královice, z.s. 142:160 23
8 AFK Union Žižkov 115:267 13
9 FC TEMPO PRAHA, z.s. 151:330 12
10 Sokol Dolní Počernice z.s. 138:351 12

Tomáš Kostroun, trenér: Tým složený z hráčů
2009 a 2010 opět prokázal svoji kvalitu a per-
spektivu. Z osmnácti mistrovských zápasů
v sezóně prohrál pouhé čtyři, a to jen těsným
výsledkem. V jarní části soutěže jsme měli tro-
chu pomalejší rozjezd, ale závěr sezóny nám
vše vynahradil. Potěšila hlavně vítězství v lokál-
ních derby, která jsme jasně opanovali. Asi nej-
větší radost nám udělalo vítězství v posledním
utkání, kdy jsme po krásném výkonu porazili
věčného rivala z Březiněvsi. Kluci dělají velké
pokroky v ovládání míče a také v týmovém
pojetí hry. Ve hře našeho týmu se stále častěji
objevují prvky kvalitní kombinace s krásným
zakončením a v poslední době se zlepšila
i defenzivní činnost. Věřím, že se nám bude dále
dařit i po přechodu do kategorie starší pří-
pravky. Vlastně o tom není pochyb, protože
máme skvělou a silnou partu hráčů. Výkony
našeho i ostatních mládežnických týmů doka-
zují, že nastoupená cesta jednotné tréninkové

filozofie klubu, je správná. Za tento přístup patří
vedení klubu velký dík.

Ml. přípravka ročník 2010 – 1 hřiště
trenér: Lukáš Horváth, vedoucí: Aleš Postupa
H3Mtým skóre body
1 Tělocvičná jednota Sokol Vinoř 367:105 54
2 Bohemians Praha 1905, a.s. 420:141 45
3 Tělovýchovná jednota Březiněves 241:167 39
4 Sdružení AC Sparta Praha – dívky 160:191 33
5 Sportovní klub Dolní Chabry 170:236 22
6 Běchovičtí sršni z.s. 183:216 21
7 TJ Slovan Bohnice – Praha 8 z.s. 157:192 20
8 TJ AVIA Čakovice 194:230 16
9 SK Ďáblice z.s. 165:310 15
10 Tělovýchovná jednota Spoje Praha 99:368 3

Aleš Postupa, vedoucí týmu: Máme za sebou
první mistrovskou sezónu, ve které naši malí
„ďáblíci“ odehráli osmnáct soutěžních utkání,
v nichž se snažili předvést, co se na trénincích
naučili. Oproti podzimu, kdy jsme téměř v kaž-
dém zápase nastupovali proti o rok starším hrá-
čům, jsme na jaře hráli zápasy již i s našimi
vrstevníky, v nichž jsme byli našim soupeřům
vždy rovnocenným protivníkem. Některé zápasy
se nám podařilo vyhrát, a i v těch, ve kterých
jsme nebodovali, jsme byli našim soupeřům,
pokud jde o předvedenou hru, více než vyrov-
naným protivníkem. Zápal a nadšení ze hry
našim ďáblíkům rozhodně nechybí, což dokazují
nejen na zápasech, ale i na trénincích. Sezónu
jsme zakončili vítězstvím nad Unionem Žižkov;
doufáme, že na vítězné vlně budeme pokračo-
vat i na podzim, kdy nás, po srpnovém soustře-
dění ve Staré Boleslavi, čekají mistrovské
souboje na dvou hřištích. Skvělé je, že i díky
podpoře ďáblické radnice zdárně pokračuje pro-
jekt výstavby víceúčelové sportovní haly, neboť
možnost sportovat doma v Ďáblicích v případě
nepřízně počasí, zejména v období zimních
měsíců, bychom my fotbalisté, stejně jako žáci
základní školy, přivítali.

Předpřípravka ročník 2011
Michal Mošnička, trenér: S kluky jsem prožil
dvě nádherné fotbalové sezóny a tak na tuto
partu kluků i rodičů budu určitě vzpomínat.
Kluci odehráli s perfektními výsledky turnaj Mini
cup, ale i další turnaje, kdy jsme byli všem
týmům, a to i z ligových klubů, vyrovnaným
soupeřem. Tyto výsledky posunuly náš klub 
SK Ďáblice zase o trochu výše na pomyslném
žebříčku výchovy mladých fotbalistů v Praze.

Fotbalová školička ročník 2012 a mladší
Michal Mošnička, trenér: Vyvrcholením fotba-
lové školičky bylo exhibiční utkání dětí v rámci
dětského a sportovního dne, o kterém jsme
psali v minulém čísle ĎZ. V září se těším na vět-
šinu kluků, ale již v týmu předpřípravky! Tré-
ninky budou v pondělí od 18 hodin a ve středu
od 17 hodin.
Na kluky ročník 2013 a mladší se těším v nové
fotbalové školičce, do které můžete přijít každé
pondělí od 17 hodin. První ukázkový trénink
máme již 3. 9. 2018. Těšíme se!

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice



Multifunkční hala 
SK Ďáblice
Na 26. veřejném zasedání Zastupitelstva Měst-
ské části Praha-Ďáblice (dále jen VZ ZMČ) byla
schválena 5 mil. dotace z rozpočtu obce na
stavbu multifunkční haly SK Ďáblice. Chyběly
informace o současných kapacitách obce pro
sport, o jejich vytíženosti, informace o celkových
investičních a provozních nákladech budoucí
haly, resp. jejich krytí. Bez těchto informací lze
stěží učinit správné rozhodnutí. 
V následujícím textu budou některé chybějící
informace doplněny z dostupných zdrojů.

Současné kapacity obce pro sport
• bývalá Sokolovna (400 m2) – v minulosti
sloužila škole na tělesnou výchovu, dnes ji
využívají hlavně stolní tenisti. Dá se pronajmout
(ples SK Ďáblice a další). Kapacita 
po–ne 8–21/rok je vytížena na 44,7 %,
• tělocvična ZŠ (320 m2) – kromě ZŠ ji
v odpoledních a večerních hodinách využívají
různí i mimoďábličtí sportovci, 
• dokončuje se multifunkční sál (230 m2)
v Obecním domě Ďáblice, který byl zdůvodňo-
ván i pro sport,
• menší klubovny (ve starém OD Ke Kinu, ve
Vlně, v modrém bytovém domě proti komínu),

využívané zejména na jógu, resp. cvičení
seniorů apod.,
• otevřená hřiště (2x fotbalové hřiště 
a 2x tenisové kurty v areálu SK Ďáblice, umělka
a posilovna u Vlny, posilovna nad radnicí, posi-
lovna v Nových Ďáblicích, Ďáblický háj, dětská
hřiště..., využitelné větší část roku.

Investiční a provozní náklady
Na záměr multifunkční haly je k dispozici 
20 mil. Kč (15 mil. dotace MHMP, 5 mil. dotace
obce). Většina stejně velkých multifunkčních hal
však vychází přes 50 mil. Kč. Je si toho vědom
i předseda SK Ďáblice, když na 26. VZ ZMČ
uvedl, že po 10–11 letech, kdy je klub vázán
smlouvou k dotaci MHMP, převede na obec
majetek v hodnotě 50 mil. Kč (audiozáznam
z 26. VZ ZMČ č.5: 22:40). Odkud bude zby-
lých více než 30 mil. Kč, není jasné. 
Nevyjasněny zůstaly rovněž provozní náklady,
které u podobně velkých hal vycházejí na 
1–2 mil. Kč/rok.

Rozměry a umístění haly
Rozměry haly by měly vycházet v první řadě
z ekonomických možností a potřeb obce. Když
je k dispozici méně než polovina investičních
prostředků, není vyjasněno krytí provozních
nákladů, není zdokladovaná vytíženost stávají-
cích ďáblických kapacit pro sport ani potřeb

dalších kapacit, je toho ještě hodně, co by měl
investor doplnit, než bude pokračovat v pří-
pravě záměru.  
Umístěním tak mohutné stavby (2.000 m2,
13.000 m3) do těsné blízkosti rezidenční
zástavby s půdorysem nemovitostí 100–200 m2,
vznikne půdorysné i hmotové rozkolísaní
s dopadem na kvalitu bydlení a snížení hodnoty
nemovitostí v této rezidenční části. 
Nevyvážené možnosti a potřeby investora, ale
i přirozená obrana vlastníků okolních nemovi-
tostí na necitlivé umístění stavby mívají za
následek zmaření ambiciózní investice. Lepší
variantou je investice přiměřená.

Podklady k záměru
Zveřejnění podkladů k investičním záměrům od
jejich přípravy až po ukončení realizace, které
navíc ukládá i usnesení zastupitelů
č. 90/16/ZMČ, k záměru haly chybí. Neměl by je
pouze ústně interpretovat pan starosta, resp.
předseda SK Ďáblice, jak to nabídl p. Mošnička
(ĎZ 6/2018, str. 12). Měly by být k dispozici na
webu obce a měly by být dány k nahlédnutí 
na základě žádosti dle zákona č.106/1999 Sb.

Radimír Rexa, spolumajitel nemovitosti 
v blízkosti haly, člen FV ZMČ, člen KVI RMČ

a zástupce MČ ve spolku Otevřená města, z.s.
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Osobní údaje 
v rozklikávacím rozpočtu
V červnovém vydání Ďáblického zpravodaje byl
uveřejněn komentář Jany Ouředníčkové „City-
Vizor – aplikace za hranicí zákona?“, na který
bych rád jako zástupce spolku Otevřená města,
který rozklikávací rozpočet CityVizor provozuje,
reagoval. Ve zkratce, paní Ouředníčková zmi-
ňuje případy, kdy se v CityVizoru u města Úvaly
vyskytují jména pracovníků radnice a argumen-
tuje, že připojení Ďáblic do aplikace by bylo
porušením Zákona o ochraně osobních údajů
a „zdrojem závisti a pomluv“.
Rozklikávací rozpočet CityVizor skutečně v pří-
padě faktur vizualizuje nejen částku a název

dodavatele, ale také její popis, který vzniká
přímo na radnici při zadávání faktury do sys-
tému a může tedy obsahovat libovolný text.
Jsem přesvědčen, že tyto popisky výrazně zvy-
šují přidanou hodnotu CityVizoru, jelikož
samotný název dodavatele o účelu transakce
často nic nevypovídá. Městům také nabízíme
jednoduché metodické opatření, jak přímo
v účetním systému oddělit veřejnou část popisu
od neveřejné a vyhnout se tak zveřejňování
např. jmen pracovníků radnice (zjednodušeně
jde o to, že první řádek popisku se zveřejní
a všechny další se do CityVizoru vůbec nepro-
píší). Například Praha 7 toto řešení implemen-
tovala, a díky tomu nejen předešla výskytu
citlivých dat v CityVizoru, ale také zvýšila pře-

hlednost popisků pro své obyvatele (účetní
vědí, že první řádek „jde ven“ a soustředí
v něm informace relevantní pro občany). Oproti
tomu, radnice Úval se rozhodla, že toto řešení
implementuje pouze od nového měsíce, a že
staré popisky nechá beze změny.
Co z toho plyne pro Ďáblice? Že záleží pouze
na radnici, jaká data CityVizor bude či nebude
zveřejňovat. Informaci o potřebě psát citlivé
údaje na druhý či další řádky jsme zástupcům
Ďáblické radnice předali, a jsme také připraveni
v případě zájmu zveřejňovat popisky až od urči-
tého data, aby nebylo třeba faktury zpětně pro-
cházet za celý rok 2018.

Daniel Kolář, 
daniel.kolar@otevrenamesta.cz

Na hřišti SK Ďáblice
vybuchla sopka Kilauea...
...a to jen pár metrů od našeho plotu. Ve středu
27. 6. 2018 večer ve 21.54 jsme radši ukončili
posezení na zahradě, protože nedaleko nás
začali sportovci odpalovat ohňostroj podobný
tomu obecnímu, který obdivujeme z bezpečné
vzdálenosti při čarodějnicích. Vyvrcholila jím
další oslava na hřišti SK Ďáblice. Příležitostí
k oslavě je tam dost – narozeniny, vítězství,
prohry, postupy, sestupy,... 
Ráno leželo na silnicích Hořínecké a Legionářů
větší množství deštěm rozmočených kousků kar-
tonu. I naše zahrada byla poseta kousky papun-
deklu a různými trubičkami z ohňostroje.
A nejen zahrada, spoustu jsme jich objevili na
střeše domu, a tím pádem se nám dostaly i do
dešťových svodů.
Ráda si přečtu odpověď vedení SK Ďáblice, zda

postupovali v souladu se zákonem (206/2015
Sb., § 32) a nařízením (vyhláška č. 4/2017 Sb.
hl. m. Prahy o používání pyrotechnických
výrobků v hl. m. Praze), jestli měli na tak velký
ohňostroj a na místo jeho odpalu souhlas obce,
jestli ho odpalovala oprávněná osoba a zda
upozornili ďáblické hasiče. Děkuji předem za
reakci, myslím, že bude zajímat i další sousedy.

Jana Rexová

Sportovci, jak se píše v příspěvku paní Rexové,
ohňostroj NEPOŘÁDALI. Pro ohňostroj využil
část hřiště pan R.K., jehož pozemek sousedí

s areálem. Vedení SK s krátkodobým poskytnu-
tím části hřiště souhlasilo.

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení
s nimi a Obecně závazná vyhláška o používání
pyrotechnických výrobků v hl. m. Praze umo-
žňují tento druh ohňostroje za splnění určitých
podmínek pořádat pouze s ohlášení příslušným
úřadům. Povolení tak dle předmětných doku-
mentů není potřeba. Městské části tak nezbývá,
než ohlášení akceptovat.
Bohužel k nám ohlášení dorazilo v krajním
limitu zákonné lhůty a tak již nezbyl prostor pro
včasné informování obyvatel v okolí hřiště
o plánovaném ohňostroji.
Zástupce SK Ďáblice požádám o zvážení ter-
mínu konání obdobných akcí a jejich hlášení
s dostatečným předstihem.

Martin Tumpach, místostarosta
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Vyjádření SK Ďáblice
Dostal jsem možnost od redakce Ďáblic-
kého zpravodaje vyjádřit se k názoru
pana Rexy, a tak i když jsou prázdniny
a s panem Rexou jsem záměr haly kon-
zultoval od samého počátku (cca 3 roky
zpět), mám k textu následující připo-
mínky a vyjádření:  

V úvodu pan Rexa píše, že k projektu chybí
informace. Většina požadovaných informací je
zpracována. Pro získání grantu 15 mil. Kč od
hl. m. Prahy bylo potřeba vypracovat mnoha-
stránkový materiál včetně desítek příloh. Tento
materiál vypracovávali po dobu tří let odborníci
na sportovní stavby a byl posuzován a hodno-
cen komisí Magistrátu hl. m. Prahy. S ohledem
na podmínky grantu byl projekt zpracován ve
dvou fázích: I. fáze: vlastní hala a zázemí (na
toto budeme čerpat grant od hl. m. Prahy) a II.
fáze: vnější vztahy související s halou, jako je
příjezd, parkování, přeložka kabelů, oplocení
atd. Tyto vnější vztahy ještě stále řešíme se sta-
vebním úřadem na Praze 8. 
Mrzí mě, že jsem ani jednou nebyl jako hlavní
investor pozván na jednání Komise výstavby
a investic (KVI) ani na Finanční výbor (FV),
jejichž je právě pan Rexa členem, kterými se na
jedné straně zaštiťuje a na druhé píše, že nemá
informace. Všechny informace mohly být
odborně probrány na půdě těchto komisí a já
bych pak po stovkách hodin, které trávím pro
Ďáblice (kromě předsedy SK trénuji i dva týmy
malých dětí) nemusel ještě vysvětlovat a napra-
vovat zkreslené informace některých členů
těchto komisí včetně pana Rexy. 
Osobně jsem se snažil prezentovat v Ďáblickém
zpravodaji především informace, na které jsem
dostával dotazy od občanů: pro jaké sporty
bude hala určená, bude možné hrát v hale
i tenis, jaký sportovní povrch bude zvolen, bude
součástí haly i zázemí jako šatny atd. 

Současné kapacity obce pro sport, Soko-
lovna: Na stránkách Ďáblického zpravodaje se
řešila několikrát a několikrát také na zastupitel-
stvu, takže zde nevím, co bych ještě k tomuto

tématu napsal. Jen to, že využíváme sokolovnu
pro plesy, to souhlasí. 
Tělocvična ZŠ – právě škola byla hlavním hyba-
telem projektu haly v Ďáblicích, jsem přesvěd-
čen, že škola bude využívat halu větším
časovým podílem než samotná SK. 
Otevřená hřiště – mezi jmenovanými sportovišti
jsou i hřiště, o které jsem se ve vší skromnosti
zasloužil, že je máme k dispozici a že jsou maxi-
málně využívána dětmi. Samozřejmě u velké
„umělky“ v areálu SK musím zmínit velkou
pomoc při výkupu pozemků od pana starosty
Miloše Růžičky, u malé „umělky“ u Vlny součin-
nost obce včetně rychlého uvolnění finančních
prostředků tehdejším předsedou finančního
výboru panem Martinem Křížkem. 
Multifunkční sál – využití je na obci. Osobně si
dokáži představit např. využití tohoto sálu pro
sport nejmenších dětí, již několik let SK zajišťuje
v mateřské škole oblíbený kroužek 
„sportovky“. Ty probíhají na hřišti u Vlny, ale
v případě nepříznivého počasí musí využívat
jednu ze tříd MŠ, což je zcela nevyhovující. Ale
asi nikdo nepočítá s tím, že by zde deváťáci
hráli házenou nebo že by se zde hrál tenis. 

Investiční a provozní náklady: Věřím, že
halu dokážeme postavit za 20 mil. Kč. Co se
týká hodnoty haly za 11 let, to bude určovat
odborný znalec, ale předpokládám, že halu
budeme dalšími investičními akcemi dále zhod-
nocovat. Např. hala je připravená na umístění
solárních panelů, v hale je místo na sezení pro
diváky – to ale není zahrnuto v rozpočtu,
můžeme realizovat v budoucnu. Samozřejmě za
využití dalších dotačních zdrojů. Hodnotu haly,
která bude za 11 let, jsem odhadl dle dostup-
ných informací. Každopádně to není tak, že
nám 30 mil. Kč schází, to jsou možnosti dalšího
rozvoje a zhodnocení do budoucna.
Provozní náklady – souhlasím s tím, že náklady
na provoz budou, i když se je projekt snaží
minimalizovat a řešit určité technologie nadča-
sově. V současné době poskytuje hl. m Praha,
dle pasportu daných sportovišť, zajímavý objem
finančních prostředků na provoz sportovišť a ty
samozřejmě budeme čerpat.

Rozměry a umístění haly: Tato problematika
byla odborníkem prezentována právě na 26.
zastupitelstvu s tím, že výška a hmota haly
zapadá do daného místa a dokonce, že nejvyšší
místo haly bude dosahovat pouze do cca 
½ výšky střechy domu pana Rexy. Jsem rád, že
pan Rexa textem „...snížení hodnoty nemovi-
tostí“ konečně nalévá čisté víno svým aktivi-
tám, a to je jeho osobní zájem. 
Částečně bych tomu rozuměl, strach je mocný
nástroj, ale prosím zamysleme se, co je pro nás
Ďábličáky lepší, zda na našem pozemku posta-
vit sportovní halu a následně se snažit vykoupit
další pozemky, které celý sportovní areál obklo-
pují a na nich vybudovat například atletickou
dráhu (opět využití pro školu) a další sportoviště
pro nás ďáblické občany nebo čekat, až na
těchto pozemcích bude hala, ale úplně jiného
zaměření (prosím nemysleme si, že když je
v územním plánu určení využití pro sport, tak že
to tak bude vždy a nebo, že se toto nedá nějak
„ohnout“). 
V souvislosti s debatou ohledně haly slyším od
řady lidí z Ďáblic: „Co bych měl říkat já, když
mám před domem zastávku autobusu a když
každých deset minut mi tu zastavuje autobus,
nebo mám dům na cestě do školy a každé ráno
nám projde pod okny stovka dětí, mám nemovi-
tost u silnice, po které jezdí těžká nákladní
auta, bydlím u největší křižovatky v Ďáblicích“
atd., atd.
Nejsem odborník na reality, ale podle mne
nedojde ke snížení hodnoty nemovitosti tím, že
by v blízkosti vzniklo sportoviště. Podle mne sni-
žuje hodnotu blízkost skládky, dálnice, průmy-
slové, logistické centrum. 

Prosím, mysleme na to, že nejde jen o teď, ale
co vybudujeme, mohou využívat třeba až naši
vnuci, pravnuci a investice do vzdělání (škola,
školka) a sportu si myslím jsou jedny z nejlep-
ších investicí, které zde v Ďáblicích můžeme
realizovat. Pokud má však někdo jiné projekty
pro Ďáblice a získá na ně finanční prostředky,
tak to určitě vítám. 

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

Dotaz na průlety letadel
nad Ďáblicemi
V ĎZ 09/17 byla zveřejněna informace, kam se
mohou občané obracet se svými připomínkami
k průletům letadel nad naší oblastí, tedy přesně
řečeno v prostoru od ďáblické skládky na
východ.
Byly doby, kdy průlety letadel v nočních hodi-
nách nad obydlenými oblastmi byly ojedinělým
jevem, proč je tomu nyní jinak, netuším. 
Vím ale zcela jistě, že se situace zhoršila. 
Žádám o prošetření této situace a sdělení, 
jak lze tuto situaci změnit.

Táňa Dohnalová

Už nejsem ve funkci Vedoucího oddělení auditu,
přesto se v rámci zachování kontinuity pokusím
na Vaši stížnost odpovědět.

V prvé řadě bych Vám rád sdělil, že současný
stav, kdy letadla startují východním směrem 
(z RWY06) není trvalá, ale přechodná záležitost.
Je to ze dvou důvodů:
• druhá RWY12/30 je v opravě a práce na ní
budou probíhat od 15. května do 13. července
2018
• přetrvává (v letních měsících je to pravidelný
jev) atypické severo až jihovýchodní proudění
a tento směr vzletů a přistání musíme s ohle-
dem na sílu větru a nemožnost použít druhou
RWY z důvodu bezpečnosti využívat.
Já pracuji u ŘLP od roku 2000 a po celou dobu
jsou noční lety povoleny, i když ve značně redu-
kované míře. Současný stav omezení – ustano-
vení AIP ČR (letecká informační příručka ČR), 
je volně k dispozici na internetu na adrese:
http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/
frm_en_aip.htm.

V tomto dokumentu naleznete spoustu infor-
mací, nařízení a omezení, které jsou závazné
pro poskytovatele letových provozních služeb
(ŘLP), letecké společnosti i provozovatele letišť.
Vás bude nejspíše zajímat část AD2 – LKPR –
text 2 – ust. 2.21, která pojednává o protihlu-
kových postupech stanovených na letišti Praha.
Pro zajímavost uvádím, že žádné jiné letiště
v ČR nemá tolik omezení jako letiště Praha 
(ani v Evropě jich mnoho nenajdete).
Z ustanovení níže plyne, že noční lety jsou za
splnění uvedených podmínek možné. Jediný,
kdo to může změnit je provozovatel letiště
Praha (Letiště Praha a.s.), který tato pravidla
(závazná jak pro ŘLP, tak i pro letecké společ-
nosti) stanovuje.

Petr Vozdecký, 
ředitel Útvaru provozní bezpečnosti 

ŘLP ČR s.p.
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Kalendář akcí
21. srpna od 17 hodin – V hlavní roli Léto (rukodělná dílna) – 
OD Ke Kinu

8. září od 10 hodin – Plavba lodí po Vltavě (výlet seniorů) –
nástupiště 1 u Čechova mostu

11. září od 17 hodin – V hlavní roli První republika (rukodělná dílna)
– OD Ke Kinu

12. září od 19 hodin – Náměstí Ďáblice 1998–2004 (filmový klub) –
sál nového Obecního domu Ďáblice

14. září od 16 hodin – Orientační běh všech generací – fitness park
Na Znělci

15. září od 14 hodin – Zažít město jinak (sousedské slavnosti) – 
KC Vlna a náměstí u nového Obecního domu Ďáblice

20. září od 19 hodin – Démanty noci (filmový klub) – KC Vlna

26. září od 15 hodin – Botanická vycházka Ďáblickým hájem –
sraz před KC Vlna

26. října od 19 hodin – Ďáblice v rytmu swingu (koncert 
a tančírna) – sál nového Obecního domu Ďáblice

Hvězdárna Ďáblice 
Pod hvězdárnou 768, Praha 8, tel.: 283 910 644 
e–mail: hvězdárna. dablice@centrum.cz

Program na červenec a srpen
Otevírací doba
Červenec: pondělí – pátek 10–12, 13.30–15.30, neděle 14–16 hodin.
Pátek 27. 7. 20.30–23.30 úplné zatmění Měsíce, opozice Marsu. Sobota
28. – úterý 31. 7. 21.30–23.
Srpen: pondělí – pátek 10–12, 13.30–15.30, středa, čtvrtek 21–22.30,
neděle 14–16 hodin.

POŘADY PRO VEŘEJNOST: začátek v 10.15 hodin.
Červenec:
Pondělí (9., 16., 23., 30.) Africká pohádka (Ogua a piráti).
Úterý (10., 17., 24., 31.) Hvězdárna, dalekohledy, pozorování.
Středa (18.) Sluneční soustava.
Čtvrtek (12., 19., 26.) O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka).
Srpen: 
Pondělí (6., 13., 20., 27.) Odkud svítí Sluníčko (pohádka).
Úterý (7., 14., 21., 28.) Pohyby Země a čas.
Středa (1., 15., 29.) Slunce a stíny.
Čtvrtek (2., 9., 16., 23., 30.) Měsíc u krejčího (pohádka).
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Dny 11. a 25. 7., 8. a 22. 8. (vždy středa) jsou rezervovány pro příměstské
tábory. Jejich pořadatelé si mohou objednat pořad dle svého výběru na
tel. č. 283 910 644. Vstupné: 30 Kč, doprovod zdarma.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Červenec: pondělí – pátek 11–12, 13.30–15.30 mimo 11. a 25. 7.,
neděle 14–16 hodin. Pátek 27. 7. 20.30–23.30 úplné zatmění Měsíce,
opozice Marsu. Sobota 28. – úterý 31. 7. 21.30–23.
Srpen: pondělí – pátek 11–12, 13.30–15.30 mimo 8. a 22. 8., středa,
čtvrtek 21–22.30, neděle 14–16 hodin.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce). 
Venuše – za dobrých podmínek (po oba měsíce).
Noční obloha: Měsíc – od 16. do 27. 8., nejlépe okolo 18. 8. Venuše –
červenec. Jupiter – červenec, začátkem srpna. Saturn, Mars – po oba
měsíce. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy, hvězdokupy – za bezměsíč-
ných večerů po oba 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.).

MÍSTO DALEKÉHO ROZHLEDU
V těsném sousedství hvězdárny je výhled na téměř ½ území Čech. Podle
podmínek okamžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu od blízkého
okolí až po pohraniční hory (Krušné, Jizerské, Krkonoše). V době přítom-
nosti pracovníků hvězdárny je instalován dalekohled pro pozorování 
krajiny spolu se směrovou růžicí.

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.

Ordinační hodiny lékařek v době prázdnin
Ordinační hodiny v ordinaci lékařky pro děti a dorost 
MUDr. Romany Benešové od 9. do 31. července 2018 pro nemocné: 
pondělí – pátek od 8 do 11 hodin, pro pozvané zdravé: pondělí–pátek
od 11 do 14 hodin. Informace pro těhotné ženy a matky novorozenců:
narození nového miminka nám prosím zavolejte z porodnice na tel. 
774 820 600, abychom se mohli s vámi domluvit na prohlídce dítěte.

DOVOLENÁ v ordinaci praktické lékařky pro dospělé 
MUDr. Kateřiny Auzké od 6. do 10. srpna 2018. 
Zástup: MUDr. Hana Culková, Oderská 333, Praha 9, tel.: 283 931 499.



DEN ČAS KURZ POPIS
PONDĚLÍ

10:00 - 11:00 Vlněníčko Veselá rytmika pro děti od 2 let v doprovodu rodičů. 
Kurz vede Barbora Floriánová.

18:15 - 20:15
od 8. 10. 2018

Intimní jóga pro ženy
Omlazující cvičení pánevního dna, jemná jóga 
a meditace v pohybu, která uvolní mysl a rozjasní 
den. Kurz vede Mgr. Adéla Obermajerová.

ÚTERÝ
11:00 - 12:00 Polední jóga i pro maminky Pod vedením Daniely Plockové a po předchozí 

domluvě s možností hlídání dětí.

15:00 - 16:00 Jóga pro děti Vede Alena Jiráňová.

16:30 - 17:30 Výtvarka pro děti
Kurz výtvarného tvoření, malování a kresby 
s Monikou Píchovou pro děti 6 - 15 let. Při 
naplnění bude možný i další termín kurzu.

19:00 - 20:00 Pilates s Qašou Vede Leona Qaša Kvasnicová.

ČTVRTEK 17:30 - 18:30 Břišní tance Kurz pro ženy se Zoritou Azrak.

NEDĚLE 19:00 - 20:00 Pilates s Qašou Vede Leona Qaša Kvasnicová.



Projekt

DEN ČAS KURZ KDE V ĎÁBLICÍCH
ÚTERÝ 

9:00 - 10:30 hodin
10:30 - 12:00 hodin

Počítačová gramotnost pro seniory
- začátečníci
- pokročilí

Obecní knihovna od 18. 9.

13:45 - 14:45 hodin Cvičení pro zdravá záda OD Ke Kinu od 18. 9.

STŘEDA 16:00 - 18:00 hodin Šikovné ruce Kavárna KC Vlna od 5. 9.

16:00 - 17:00 hodin Jóga s Táňou OD Ke Kinu 26. 9.

ČTVRTEK 14:00 - 18:00 hodin Keramika OD Ke Kinu od 23. 8.





Renault doporučuje

Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Renault 
KADJAR: spotřeba 4,9–8,0 (l/100 km), emise CO2 123–139 (g/km); Renault CAPTUR: spotřeba 3,4–7,0 (l/100 km), emise CO2 95–127 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžado-
vaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Využijte speciální letní nabídku
5 let záruka Renault

#NejlepšíNabídka
Renault KADJAR & CAPTUR

www.latecoere.aero

8. 9. 2018 11:00�16:00
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Fotbalový oddíl
SK Ďáblice

Oddíl kopané SK Ďáblice
Kokořínská 400/34

www.skdablice.eu
Tým: Fotbalová školička

pořádá
oblíbenou

Fotbalovou 
školičku

pro ročník 2013 a mladší.
Můžete přijít každé pondělí 
od 17 hodin a vyzkoušet si 

zábavnou formou 
vedený trénink.

Těšíme se!


