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O čem jednala rada městské části
45. jednání dne 11. 7. 2016
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s cenovou nabídkou společnosti Václav Škarda, atelier K2 na vícepráce
k projektu Dostavba a stavební úpravy ZŠ 2. etapa v celkové hodnotě
100.000 Kč bez DPH.
Rada MČ po projednání schválila:
• poskytnutí finančního daru poradcům konkurzní komise na funkci 
ředitele/ředitelky ZŠ.
Rada MČ vzala na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu MČ na rok 2016.

46. jednání dne 25. 7. 2016
Rada MČ po projednání schválila:
• dodatek č. 1 SoD se společností Šulc a syn, a.s. na stavební práce
Zázemí Ďáblického parku zahrada střed ve výši 57.590 Kč bez DPH;
• na základě žádosti finanční dar Spolku pro Ďáblice ve výši 5.000 Kč;
• dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se Spolkem dobrovolných hasičů.
Rada MČ po projednání stanovila:
• plat řediteli ZŠ a MŠ U Parkánu 17.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s cenovou nabídkou společnosti Trzam, s.r.o. na opravu bočního scho-
diště v objektu restaurace Květnová v částce 163.100 Kč bez DPH;
• s poptáním činností autorského dozoru, spolupráce při zadávacím řízení
a po dokončení stavby Obecního domu Ďáblice napřímo u společnosti
A.LT architekti, v.o.s.;
• s cenovou nabídkou společnosti Cetus Plus a.s. na opravu komunikace
Na Pramenech v částce 77.981,33 Kč s DPH.
Informace radních:
• pan starosta informoval o změně legislativy, která nyní umožňuje MČ
získávat informace z registru obyvatel z důvodu oceňování významných
výročí občanů;
• pan starosta informoval o výzvě MHMP o zapojení veřejnosti do projed-
návání ÚP. Výzva je přístupná na elektronické úřední desce úřadu.

47. jednání dne 8. 8. 2016
Rada MČ vzala na vědomí:
• žádost pí Brejchové o odkup části pozemku parc. č. 180 v k.ú. Ďáblice
o celkové výměře 17 m2 dle geometrického zaměření.
Rada MČ po projednání vyhodnotila:
• cenovou nabídku společnosti HAGS Praha s.r.o. na dodání herního
prvku „lanová pyramida“ vč. dodávky a montáže v celkové hodnotě
492.015,28 Kč s DPH jako cenově nejvýhodnější;
• cenovou nabídku společnosti MAWER CZ s.r.o. na dodání dvoudráhové
skluzavky vč. dodávky a montáže v celkové hodnotě 119 180 Kč s DPH
jako cenově nejvýhodnější;
• na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti REINVEST
spol. s.r.o. na zajištění technického dozoru investora a BOZP na stavební
akci „Obecní dům Ďáblice“ ve výši 472.500 Kč bez DPH jako cenově nej-
výhodnější.
Rada MČ po projednání pověřila:
• zastupitele MČ Praha-Ďáblice RNDr. Čestmíra Štuku, Ph.D., MBA uzaví-
ráním sňatků s tím, že při občanských obřadech uzavírání manželství
může užívat odznak se státním znakem České republiky.
Informace radních:
• pan zástupce informoval radní o navržených úpravách dopravní obsluž-
nosti oblasti Čakovic, Kbel a Satalic, které se dotkne i provozu autobu-
sové linky č. 202, která by měla být ve směru od Dolních Chaber
ukončena v Čakovicích. Rada požaduje jako kompenzaci ztráty přímého
spojení s metrem linky B navýšení počtu spojů autobusové linky č. 103,
především ve všední den.

48. jednání dne 22. 8. 2016
Rada MČ po projednání schválila:
• zahájení školního roku 2016/2017 v ZŠ U Parkánu dne 5. 9. 2016
z důvodu přestavby ZŠ;
• ceník inzerce v Ďáblickém zpravodaji, a to s platností k 1. 1. 2017;
• cenovou nabídku společnosti Moravec Václav Pokrývač v maximální výši
95.760 Kč včetně DPH, na opravu střechy restaurace Květnová poškozené
po krupobití.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s cenovou nabídkou společnosti Šulc a syn, a.s. na stavební zakázku
„Zastřešení venkovní pergoly zázemí Ďáblického parku“ v celkové hod-
notě 188.045,04 Kč s DPH.

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

14. veřejné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice dne 13. 7. 2016
Kontrola zápisu z 13. veřejného zasedání ZMČ. K zápisu neměl
nikdo z přítomných zastupitelů žádnou připomínku.
Navýšení počtu VO kontejnerů na bioodpad v MČ Praha-
Ďáblice. Zastupitelstvo po projednání
Schválilo přistavení VO kontejnerů na bioodpad do stávajících lokalit
Květnová a Chřibská, kromě již plánovaných termínů, také ve dnech 
16. 7., 30. 7., 13. 8. a 27. 8 2016.
Návratná finanční výpomoc manželům Smrčkovým. V průběhu
diskuze požádal o slovo pan RNDr. Smrček, který poděkoval všem za vůli
pomoci jeho rodině formou bezúplatné půjčky a sdělil, že se nakonec roz-
hodl řešit finanční situaci jinak než formou půjčky od obce a svoji žádost
stáhl.
Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice.
Zastupitelstvo po projednání RO schválilo.

Kompletní zápis najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení ZMČ

Vážení spoluobčané, 
v souvislosti s plánovaným založením komise MČ Praha-Ďáblice se zamě-
řením na informační technologie hledáme ty z vás, kteří by mohli svými
osobními znalostmi a zkušenostmi napomoci a byli ochotni státi se členy
této vznikající komise s pracovním názvem KIT (Komise pro informační
technologie a otevřenou obec). Scházela by se v počátcích minimálně 
1x za dva měsíce v předem určeném termínu a výstupy z jejích jednání by
sloužily Radě naší městské části. Příklad některých iniciačních témat
Komise: rozvoj nového ďáblického webu oceněného v soutěži Zlatý erb,
pokračování integrace již úspěšně zavedené služby Mobilní rozhlas, rozvoj
dalších komunikačních kanálů obce, pevnější začlenění naší obce do
spolku otevřených měst (usnesení 106/16/ZMČ), elektronizace doku-
mentů. Těšíme se na Vaši případnou pomoc a nápady. Zájemci, prosím
pište své stručné nabídky na e-mailové adresy martin.lonek@dablice.cz,
radim.rexa@dablice.cz.

Martin Lonek, Radim Rexa

Mobilní informace o dění v Ďáblicích
Mobilního rozhlasu je bezplatný informační systém realizovaný prostřed-
nictvím SMS zpráv. Po registraci na webové stránce prahadablice.
mobilnirozhlas.cz, případně vyplněním a odevzdáním formuláře 
dostupného na radnici MČ budete včas informováni o dění v obci, kultur-
ních i mimořádných událostech. Registrace do služby Mobilního rozhlasu
zabere méně než minutu.

Martin Tumpach, místostarosta
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Změny v jízdních řádech autobusů
28. 8. 2016 skončily prázdninové jízdní řády a autobusy jezdí ve stejných
časech jako před prázdninami. Tyto jízdní řády ale budou platné jen do
15. 10., a proto nejsou součástí zářijového čísla Ďáblického zpravodaje.
K uvedenému datu dojde k významným změnám v pražské autobusové
dopravě, jak již avizoval na svých stránkách ROPID (www.ropid.cz). 
Lze tam najít podrobnosti i mapu, kde je již znázorněna upravená trasa
autobusu č. 202. Změny se tedy budou týkat i autobusových spojů č. 103
a 202, které obsluhují naši městskou část. V příštím čísle našeho měsíč-
níku se objeví všechny důležité informace o změnách a také nové jízdní
řády, které budou platné od 15. 10. 2016.

Táňa Dohnalová, radní pro životní prostředí a dopravu

Nové parkovací zóny v Praze 8
Od 1. října 2016 zavádí MČ Praha 8 placené parkovací zóny. 
Občanům, kteří mají trvalý pobyt v městské části Praha 8 (netýká se
občanů Ďáblic, Březiněvsi a Dolních Chaber), vzniká nárok na zakoupení
parkovacího oprávnění (dříve parkovací karty) pro příslušnou parkovací
oblast. Na jeho základě mohou využít parkovacích kapacit modrých a fia-
lových zón v rámci dané oblasti bez omezení. Tyto parkovací plochy jsou
primárně určeny pro zvýšený komfort místních obyvatel. Ve fialových
zónách příslušné parkovací oblasti má rezident s platným oprávněním
možnost parkovat stejně jako v modrých zónách, tedy bez nutnosti další
úhrady parkovného. V rámci oranžových návštěvnických zón platí pro rezi-
denty stejná pravidla jako pro návštěvníky, takže musí provést úhradu
parkovného prostřednictvím parkovacího automatu nebo virtuálních 
parkovacích hodin.
Na vydání parkovacího oprávnění pro lokalitu Prahy 8 nemají nárok
občané Ďáblic, Březiněvsi a Chaber. Při parkování na vyznačených místech
bude tedy nutné provést úhradu buď v parkovacích automatech, nebo
pomocí mobilní aplikace Virtuální parkovací hodiny. Její použití je
podrobně popsáno na webových stránkách
www.parkujvklidu.cz v sekci Vaše dotazy. Zde najdete i detailní mapu
ulic zařazených do placených parkovacích zón. Možné je parkovat i na
existujících záchytných parkovištích P + R, např. u stanice metra Ládví.
Doba placeného stání (8–20 h.) bude vyznačena na informačních cedu-
lích, mimo tuto dobu vč. sobot a nedělí bude možné parkovat bezplatně.
K zavedení parkovacích zón se v další etapě přidá i Praha 9. 

Jana OuředníčkováŘidiči pozor!
Pro občany Ďáblic, kteří chtějí parkovat na území Prahy 8 nebo v jiných
městských částech Prahy, kde jsou zavedeny parkovací zóny, nevzniká
nárok na zakoupení parkovacích oprávnění (karet), ale platí pravidla

určená pro „nerezidenty“ neboli „návštěvníky“. Základní provozní doba
parkovacích zón je od 8:00 hodin ráno do 20:00 hodin večer, ale může se
i měnit v závislosti na potřebách jednotlivých lokalit a městských částí.
Mimo základní provozní dobu není parkování v zónách regulováno. 
Přesná provozní doba parkovacích zón je vyznačena na svislých 
dopravních značeních.

Značení parkovacích zón:
• MODRÁ – Vyhrazené parkoviště pro osoby s trvalým pobytem
(rezidenty), nebo provozovnou (abonenty). Ostatní motoristé mohou na
modré zóně parkovat maximálně 3 hodiny, a to jen po platbě přes virtu-
ální parkovací hodiny (webová aplikace). 3 minuty zde může stát auto
zdarma.
• ORANŽOVÁ – Krátkodobé parkování pro všechna vozidla, ale
maximálně po dobu tří hodin. I rezidenti s parkovací kartou zde musí
zaplatit v automatu nebo přes virtuální parkovací hodiny.
• FIALOVÁ – Smíšené parkování. Je vyznačena fialovým pruhem na
svislém dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením.
Dlouhodobě zde mohou parkovat jen rezidenti s parkovací kartou. Dále
také návštěvníci, ale maximálně 24 hodin, a to po platbě v parkovacím
automatu nebo přes virtuální parkovací hodiny.

Placení parkovného pro návštěvníky:
Parkovné lze zaplatit v nových parkovacích automatech pomocí mincí
i platební karty. Platit se může též mobilem a tabletem přes internetovou
aplikaci „virtuální parkovací hodiny“. Platba bude evidována elektronicky,
proto nebude nutné se vracet k autu s lístečkem za okno. Zaplacení par-
kovného se bude kontrolovat podle registrační značky vozu. Městské části
si mohou za parkování účtovat rozdílné částky v závislosti na lokalitách,
ale vždy do maximální povolené výše v konkrétní zóně: 1. cenové pásmo
– max. 80 Kč/hod., 2. cenové pásmo – max. 60 Kč/hod., 3. cenové pásmo
– max. 40 Kč/hod.

Kontrola zaplacení parkovného:
Všechna vozidla stojící v nových zónách budou po zaplacení parkovného
evidována v databázi prostřednictvím registračních značek. Nepoctivé
řidiče bude v pražských ulicích hledat asi desítka upravených vozidel,
nebo i strážníci ručně pomocí speciálního zařízení. Pokuty budou až do
května příštího roku vyřizovat magistrátní úředníci, poté by měla tato
povinnost přejít na městské části.
Podle zdrojů: http://praha.idnes.cz/prehledne-parkovaci-zony-v-praze-
parkovani-fkx-/praha-zpravy.aspx?c=A160428_170603_praha-zpravy_rsr 
a www.parkujvklidu.cz 

zpracovala Barbara Tranová

Vážení spoluobčané, budete-li mít jakékoli stížnosti či připo-
mínky k novým parkovacím zónám v Praze 8, posílejte nám je,
prosím, na e-mail: posta@dablice.cz.
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Z pera 
místostarosty
• Stejnou technologií, jako byl
upraven loni na podzim konec
Statkové ulice, tedy zaválcováním živičného 
granulátu, jsme upravili i ulici Na Pramenech.
Úpravy byly koordinovány s ostatními rekon-
strukcemi pozemních komunikací v Ďáblicích
a okolí tak, aby byl v maximální míře využit
zbytkový materiál a stavební technika v lokalitě.
Rekonstrukce tak probíhaly nejen ekonomicky,
ale i ekologicky.
• Místo vysloužilých demontovaných herních
prvků byly do parku v Osinalické ulici dočasně
umístěny fragmenty velkých pařezů ke hře,
odpočinku i pro potěchu oka. V průběhu pod-
zimu je nahradí moderní herní a cvičební prvky,
včetně pět metrů vysoké lanové pyramidy.

• Magistrát hl. m. Prahy nám na jeden týden
zapůjčil stádo oveček a koz i s pasáčkem. Stádo
bylo půjčeno za účelem šetrné údržby přírodně
cenného svahu s buližníkovými výchozy na
severním svahu hvězdárny. Doufáme, že je tu
příští rok budeme mít znovu.

• Byla opravena většina propadlých kanalizač-
ních poklopů v Šenovské ulici. O opravě ostat-
ních dále jednáme s jejich správcem. Protože
životnost vozovek, zejména v ulicích Na Štam-
berku, U Parkánu, Šenovské a částečně
i ve Spořické, končí a lokální zásahy přestávají
být efektivní, podali jsme na příslušná místa
požadavek na celkovou opravu těchto komuni-

kací. Děkujeme obyvatelům Šenovské ulice za
iniciativu a podporu tohoto požadavku formou
petice.

• Srpnové přívalové deště odhalily některé
nedostatky ďáblické kanalizace. Srážkovými
vodami je nejvíce zatížená západní část povodí,
odkanalizovaná ulicí Květnová a Šenovská.
V některých místech byly ventilační poklopy
vyměněny za neventilační typy (bez otvorů). 
Pro odstranění dílčích závad bude PVK vyzývat
jednotlivé zákazníky k nápravě závadného
stavu. Následně bude provedeno měření
hydraulických veličin na stokové síti pro posou-
zení vlivu provedených opatření. Rovněž
budeme Magistrát hl. m. Prahy žádat o prove-
dení kamerové zkoušky kanalizace a nadále 
na Magistrátu požadujeme celkové koncepční
řešení odkanalizování Ďáblic.
• Do služby Mobilní rozhlas je již registrováno
180 občanů Ďáblic. Kdo by měl zájem dostávat
pomocí SMS zpráv informace o dění v Ďábli-
cích, může se zaregistrovat na
prahadablice.mobilnirozhlas.cz nebo osobně 
na úřadě MČ. Služba je zcela zdarma.

Martin Tumpach, zástupce starosty

Dostavba a stavební
úpravy ZŠ – II. etapa
Stavební povolení nabylo právní moci dne 20.
4. 2016. Následně bylo vypsáno výběrové řízení
na stavební firmu. Lhůta pro doručení nabídek
byla stanovena do 2. 5. 2016. Souběžně jsme
začali řešit aktualizaci harmonogramů, instalaci
provizorní mobilní kotelny (železná krabice před
školou) a vyklízení dotčených prostor ve škole.
Vzhledem k tomu, že vítězná firma svoji
nabídku na poslední chvíli stáhla, museli jsme
operativně zahájit jednání s firmou umístěnou
na druhém místě. 
Po všech administrativních a organizačních
náležitostech bylo stavební firmě VW WACHAL,
a. s. předáno 27. 6. 2016 staveniště. O den
později začala stavba. Stavební činnost probíhá

v pracovních dnech, o víkendech i svátcích od
ranních do pozdních odpoledních hodin. I tak se
v rámci možností snažíme nejhlučnější práce
vtěsnat mimo časy obvyklého klidu. Kontrolní
dny za účasti zástupců stavitele, technického
dozoru, autorského dozoru, zástupců ZŠ
a zástupců MČ probíhají vždy jednou do týdne.
V průběhu stavby jsou domlouvány i častější
operativní schůzky dle aktuální potřeby.
Statutární ředitel stavební firmy podepsal se
zástupci MČ kromě standardní smlouvy
i memorandum, v němž mimo jiné obě smluvní
strany společně deklarují svoji snahu vzájemně
spolupracovat nad rámec smluvních vztahů,
vyvinout maximální úsilí pro splnění náročného
zadání a uplatňování pozitivního přístupu
k řešení problematiky stavby. Rovněž obě
smluvní strany potvrzují, že znají technickou
náročnost celého projektu a především jeho
provádění během školního roku 2016/17 za
provozu školy, v návaznosti na stávající užívané
vnitřní prostory a okolí školy.
Práce v průběhu prázdnin spočívaly zejména
v odhalení nosných konstrukcí stropů na WC,
bourání stropu atria, osazování sanitárních 
příček, probíhaly instalace plynu a vody, 
vybourávání stávajících podlah, montáž kon-
strukce střešních světlíků, rozebírání střechy
přístavku, instalace oken, rozvodů a svítidel
v učebně, instalace sanitárních zařízení, vybudo-
vání nových podlah v učebnách, výkopy
a základy v atriu, vybudování podlah z litého
teraca, instalace výtahu a v neposlední řadě
nejmarkantnější stavební zásah demolice 
přístavku. 
Zde jsme kvůli dodržení velmi napjatého časo-
vého harmonogramu museli operativně změnit
ruční bourání za strojové. Tímto se omlouváme
všem sousedům za zvýšenou prašnost a velice
děkujeme za vstřícnost a toleranci (nejen)
během dne strojové demolice.
Práce v průběhu školního roku budou probíhat
s ohledem na výuku, prioritně o víkendech,
svátcích a prázdninách. Stavba bude od pro-
vozu školy oddělena akustickými stěnami.
Nadcházející školní rok nebude jednoduchý, ale
při intenzivní vzájemné spolupráci se většiny
komplikací můžeme vyvarovat. Každý problém
má řešení a rád vám ho pomohu hledat. Kontakt
najdete na webových stránkách MČ. Věříme, že
výsledek dostavby a stavebních úprav je cestou
ke kvalitním a moderním výukovým prostorům,
a zároveň přispěje k celkovému komfortu žáků,
učitelů i ostatních zaměstnanců školy.

Martin Tumpach, zástupce starosty
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Akustika v ZŠ v prostorách
pod tělocvičnou zlepšena
Rád bych se pokusil uvést na pravou míru tolik
diskutované téma akustiky prostor pod tělocvič-
nou. Historicky koncepčně špatně je umístění
tělocvičny v patře, což v současné době již 
ne jsme schopni ovlivnit, a nezbývá nám než 
hledat řešení za stávající situace. Návrh nyněj-
ších stavebních úprav bohužel neobsahoval
potřebné detaily akustických opatření. (V sou-
časné době probíhají jednání s projektantem
úprav o finanční kompenzaci za absenci těchto
detailů.) Po dokončení stavebních úprav dvou
učeben a chodby nám bylo personálem školy
sděleno, že vnímají zhoršení akustických podmí-
nek v předmětných prostorách. Od odborné
firmy jsme si tedy nechali vyhotovit měření
vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stropu
a návrh úprav. Návrh obsahoval dvě varianty
řešení, z nichž rada MČ po konzultacích
s odborníky vybrala „konzervativní“ opatření
bez hrubého zásahu do podlahy tělocvičny.
Firma realizující návrh při započetí prací zjistila
další podstatné okolnosti ovlivňující akustiku
vnitřních prostor. Proto přímo na místě proběhla
společná schůzka za účasti zástupců zhotovi-
tele, zástupce městské části, projektanta úprav
a technického dozoru přestavby. Na základě
informací z této schůzky se rada MČ rozhodla
pro výběr nejefektivnějšího řešení bez devastují-
cího zásahu do herní plochy tělocvičny.
V učebnách byla použita moderní technologie
speciálních akustických podhledů z těžkého
sádrokartonu s izolací meziprostoru, na přímých
závěsech s pružným uložením pomocí sylomeru
(antivibrační separační materiál na bázi polyu-
retanu, snižuje průnik vibrací a rázů do kon-
strukcí a naopak). Na strop chodby byly
instalovány esteticky působící kruhové akus-
tické panely. Dále byl pan ředitel ZŠ upozorněn
na nutnost doplnění chodby o akustický náby-
tek a řešení režimu využívání tělocvičny s tím,
že mu MČ bude maximálně nápomocna.
Po dokončení všech akustických úprav bylo
nezávislou firmou Ekola provedeno revizní
měření, které prokázalo účinnost opatření.
Z jejich zprávy vyplývá, že došlo k poklesu
hladin kročejového hluku i ke zvýšení
vzduchové neprůzvučnosti stavební kon-
strukce. S ohledem na zvolený konzervativní
způsob řešení a provedení úprav v částečně
omezeném rozsahu lze dosažené zlepšení
obou hodnot neprůzvučností považovat
za úspěšné.

Martin Tumpach, zástupce starosty

Přestavba a přístavba školy – aktuálně
Letní přestavba 2016 – 
co bylo úkolem? co se podařilo postavit i zbourat?
Zahájení stavebních prací
Poté, co stavební firma vybraná dle zákona o veřejných zakázkách ve výběrovém řízení (trvalo 
23 týdnů) odmítla začátkem června uzavřít smlouvu o dílo, byla tato smlouva uzavřena 17. června
2016 s uchazečem dalším v pořadí – firmou VW WACHAL a.s. Staveniště bylo díky společnému
mimořádnému úsilí předáno 27. června 2016 a téhož dne, bez možnosti řádné dodavatelské 
přípravy, byla stavba zahájena.

Co bylo nutné během prázdnin stihnout?
Přes nepříznivé okolnosti (vytížení pracovních kapacit, okamžité zajištění potřebných subdodavatelů
v hlavní stavební sezóně, rychlé obstarání výrobků s delší dodací lhůtou) se stavba poměrně rychle
rozběhla, aby ve velmi krátké době 10 týdnů mohly být provedeny tyto práce (fáze č. 2, 3): stavební
úpravy WC v 1. až 3.NP, vč. výtahu a stavební úpravy tří učeben a instalací v 1.NP.
Současně bylo nutné v době prázdnin provést náročnější, a především hlučné práce fáze č. 1: demo-
lici původní přístavby a demontáž stropní konstrukce atria. Kromě toho probíhaly i práce na zabez-
pečení únikové cesty, na ochranné akustické stěně, na dopravně inženýrském opatření a především
na vybudování a napojení náhradního zdroje tepla pro příští topnou sezónu. Přes drobné problémy
se tyto činnosti podařilo včas dokončit.

Kolaudace upravených prostor budovy
Zahájení školního roku 2016/17 bylo po dohodě účastníků výstavby z důvodu kompletací, dokon-
čení úklidu celého objektu (který začal již 22. srpna) a nastěhování nábytku, posunuto na pondělí
5. září 2016, jistě k převážné radosti dětí a starosti některých rodičů a prarodičů, kterým
i touto cestou děkujeme za pochopení a spolupráci. Dne 1. září proběhla kontrolní pro-
hlídka dílčí kolaudace stavebních úprav fází stavby č. 2 a č. 3 s potvrzením kolaudačního souhlasu
5. září.

Co se nepodařilo splnit?
To, co se splnit nepodařilo, je provedení vrtaných pilot základových konstrukcí přístavby: práce 
byly zahájeny 29. srpna s předpokládanou dobou dokončení do 4 dnů, ale nepříznivé geologické
podmínky nedovolily v pracích pokračovat a vyžadují nasazení větší vrtací soupravy a úpravu 
projektového řešení. Tyto práce budou provedeny ve zvláštním režimu začátkem září.

A jak dál?
Stavební program je značně náročný a kromě provádění přístavby vně stávajícího objektu ZŠ během
školního roku, bude potřeba uskutečnit některé stavební úpravy též uvnitř budovy, protože veškeré
plánované stavební práce nelze vtěsnat do dvou měsíců letních prázdnin 2017.

Časový plán, ochrana žáků a jejich výuky
Časový plán nyní doplňujeme o podrobnosti provádění těchto prací se zdůvodněním a návrhem
potřebných opatření. Ten bude následně v polovině září projednán s novým vedením školy 
a investorem. 

Zásadním požadavkem pro další provádění stavby je dodržování podmínek stavebního povo-
lení, nenarušování školní výuky nad přijatelnou mez, respektování připomínek vedení
školy. To od zhotovitele (stavební firmy) vyžaduje především: provádění hlučných prací ve
dnech výuky až po 13. hodině, maximální využívání víkendů, státních svátků a veške-
rých prázdnin během školního roku pro koncentraci stavebních prací a provádění 
konstrukcí, které je možno stavět pouze ve dnech bez vyučování. Jde zejména o výměnu
střešních světlíků, osazení konstrukce ocelové lávky, provádění možných stavebních úprav a insta-
lací mimo stávající staveniště.

Po prohlídce stavby a následném jednání za účasti zástupců Ďáblic a stavební firmy
podepsal starosta a generální ředitel VW Wachal a.s. dne 10. 8. 2016 společné 
memorandum.
Pro zdárný průběh koexistence stavby a školní výuky bylo investorem a zhotovitelem potvrzeno
společné prohlášení, které definuje nad rámec smluvního vztahu společný zájem a partnerskou 
spolupráci při naplňování předmětu díla.

Stálý DOZOR stavby za MČ Praha-Ďáblice a zástupců stavební firmy sídlí 
hned proti škole na adrese: U Parkánu 18, Praha 8.
Zástupce investora (MČ Praha-Ďáblice): Ing. Josef Dytrych, technický dozor investora, 
koordinátor BOZP, kontakt: sinreco@volny.cz
Pověřený zástupce vedení MČ: Ing. Mgr. Martin Tumpach, zástupce starosty, www.dablice.cz
Vedení školy: Mgr. Bc. Josef Buchal, ředitel, www.skoladablice.cz

Ing. Josef Dytrych, TDI Ing. Miloš Růžička, starosta
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Zájmové skupiny
Při čtení minulého čísla zpravodaje mě zaujalo vyjádření nové ďáblické
zastupitelky Ing. Jitky Schmiedové, ve kterém říká: „Z mé profesní praxe
přispěji především schopností diskutovat nad problémy a snahou je vyře-
šit tak, aby to vyhovovalo především občanům Ďáblic, ne konkrétní
zájmové skupině.“ A tak přemýšlím, co to vlastně znamená...
My všichni se skládáme z malých či větších zájmových skupin, které se
navzájem prolínají. Jedna skupina dává přednost kultuře, jiná sportu,
další má nejraději procházky v přírodě. Některá preferuje více lékařů, jiná
by chtěla více obchodů nebo třeba častější úklid obce. Nikdo nechce být
opomíjen a je na zastupitelích a vedení obce, jak najít optimální způsob

pro uspokojení našich potřeb, ať už patříme k té či oné skupině.
I když měla paní zastupitelka na mysli spíše politické zájmové skupiny,
výsledkem je, že menší část zastupitelů se úporně staví proti některým
investičním projektům, které mají sloužit nám, ďáblickým občanům. 
Oblíbeným „trnem v oku“ je kulturní sál, který bude součástí nové multi-
funkční stavby. Kde ale berou opoziční zastupitelé jistotu, že si toto
vlastní kulturní zařízení ďábličtí opravdu nepřejí? Kolika obyvatel se
osobně zeptali, když za ně tak urputně bojují? A tak nezbývá než doufat,
že nám naše lidské odlišné zájmy a přání v budoucnu nepřerostou do ote-
vřeného nepřátelství. A že se i v dalších letech najde dostatek finančních
prostředků pro všechny „zájmové skupiny“ ďáblických občanů.

Jana Ouředníčková

Ďáblice mají opět „novou“ školu
V ďáblické škole nezůstal již podruhé ve volebním období sta-
vajícího starosty kámen na kameni. Vlivem stavebních úprav,
které negativně zasáhly do výuky ve školním roce 2015-16
a následného odchodu kompletního vedení školy a cca dvou
třetin řadových pedagogických pracovníků máme – byť stále

na stejné adrese U Parkánu 17 – zcela novou školu. Aktuálně zahájená
další fáze rekonstrukce a přístavby, která navždy změní tvář školy a co se
týče rozsahu, výrazně překoná již provedené úpravy (vestavba dvou
nových učeben, výměna oken a zateplení) bude dlouhodobě ještě více 
tlačit na snižování intenzity výuky a její kvality.
Na zasedání ZMČ se (bohužel jen menšina) zastupitelů marně pokusila
prosadit méně invazivní variantu přestavby školy, vedení obce s většino-
vou podporou v Radě MČ i Zastupitelstvu MČ nevyslyšelo také hlasy vola-
jící po včasné úpravě akustických vlastností tříd pod tělocvičnou.
Nezbývá než doporučit novému řediteli školy, aby během pokračující
rekonstrukce tvrdě a nekompromisně hájil zájmy školy a jejích žáků. 
Apeluji také na rodiče, aby prostřednictvím svých zastupitelů, Školské rady
a nově vzniklého spolku Parkán vyvíjeli aktivní tlak na vedení obce
v zájmu svých ratolestí.
Přeji panu magistru Buchalovi a všem zaměstnancům školy, těm stateč-
ným, kteří se rozhodli vydržet, i těm novým, pevné nervy. Je potřeba si
tvrdě stát za svým, nenechat se vtáhnout do politiky.

Martin Lonek, zastupitel MČ Praha-Ďáblice

Jsme připraveni pomáhat?
Ve středu 13. 7. 2016 se na mimořádné schůzi zastupitelstva projednával
bod o poskytnutí návratné bezúročné půjčky manželům Smrčkovým na
likvidaci škod po zřícení jejich domu. Kdo by očekával, že tato půjčka
bude bez problémů schválena ve vzájemné shodě všech zastupitelů, 
mýlil by se.
Z mnoha dotazů zastupitelů vyplynulo, že některé právní nejasnosti ve
smlouvě vzbuzují obavy, takže názory na schválení žádosti v předložené
podobě nebyly jednoznačné. Nakonec žadatel sám požádal o stažení
tohoto bodu z jednání. V naší obci jde pravděpodobně o precedentní pří-
pad, taková půjčka mezi obcí a občanem asi v minulosti ještě uzavřena
nebyla. Ale jak se říká, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Proč
tedy nemít připravené zásady pro poskytování bezúročných půjček pro
výjimečně těžké životní situace občanů i do budoucna? Vždyť kohokoliv
z nás může postihnout neočekávané neštěstí. Pokud si stanovíme jasná
pravidla – v jaké situaci, k jakému účelu a kolik může obec v těchto
vymezených případech lidem poskytnout, může být pak rozhodnutí zastu-
pitelstva rychlé a bezproblémové. Najde se někdo ze zastupitelů obce,
kdo by takový dokument připravil a předložil ke schválení na příštím
zastupitelstvu?

Jana Ouředníčková

Děkujeme tímto panu Břízovi z Balounovy restaurace 
Na Růžku za pomoc lidem bez přístřeší. –lu-

Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8-Ďáblice

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

Údaje o dítěti

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

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

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

Údaje o žadateli – zákonném zástupci

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

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

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

Bankovní spojení

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

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

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

!



Pravidelné aktivity pro ďáblické seniory 
Sociální komise zve všechny seniory k návštěvě následujících
kurzů:

Kurz počítačové gramotnosti
Od 4. října, úterý 10-11.30 (pokročilí), čtvrtek 10-11.30 (začátečníci),
Obecní knihovna, Osinalická 901/30, poplatek 20 Kč/lekci. 
Přihlášení a veškeré informace na tel. čísle: 775 700 607 nebo e-mail:
pckurzseniory@gmail.com.
Kurz má již svůj ustálený průběh, který je vhodný i pro úplné začátečníky.
Nejdříve si řekneme, k jakému účelu budete počítač nejvíce používat a co již
třeba zvládáte. Pak je možné přizpůsobit lekce přesně vašim potřebám,
abyste mohli co nejlépe využít svých schopností při ovládáni PC či note-
booku nejen pro chvíle pohody a zábavy, ale i pro vzdělávání nebo nákup.
Čeká vás individuální přístup v přátelském prostředí a naučíte se pracovat
s textem, internetem, e-mailem nebo s digitální fotografií.

Rehabilitační cvičení
Od 3. října. Termíny kurzů budou zveřejněny v říjnu. Obecní dům, Ke Kinu 7,
horní sál, poplatek 40 Kč/lekci. S sebou pohodlný oděv a boty na cvičení.
Cvičíme v prostoru i na míčích, protahujeme a zpevňujeme tělo. Méně
pohyblivé části těla šetrnými cviky uvolňujeme. Cvičení je uzpůsobené indi-
viduálním potřebám a možnostem každého člověka. Bližší informace na 
tel. č. 606 459 605.

Kondiční cvičení jógy
Od 14. září, středa 16-17 hod., Obecní dům, Ke Kinu 7, sál v 1. patře,
poplatek 20 Kč/lekci. S sebou na cvičení stačí pohodlný oděv, ponožky,
podložka a pití. Kdo má chuť a zájem přidat se ke kroužku cvičících babiček
i prababiček, může tak učinit. Bližší informace na tel. č. 702 075 625.

Cvičení taoistického tai-či
Od 7. září, středa 9.30-10.30, Obecní dům, Ke Kinu 7, dolní sál, poplatek
20 Kč/lekci. Cvičíme ve stoje plynulou sestavu pohybů, které jsou pomalé,
protahovací a rotační. Cvičení uvolňuje celé tělo – páteř, klouby a všechny
měkké tkáně. Soustředěná pozornost trénuje paměť a působí blahodárně
i na psychiku. S sebou sportovní boty na přezutí a pohodlný oděv. 
Bližší informace na tel. č. 728 227 384.

Plavání
Ďábličtí senioři mohou prostřednictvím sociální komise požádat o finanční
příspěvek na permanentku na kondiční plavání v některém z okolních
bazénů. 

Kontakt pro vaše dotazy: socialni.komise@dablice.cz, 
tel. 728 227 384.

Příměstské tábory v Obecním domě
Během letošních letních prázdnin se v našem Obecním domě
poprvé konaly příměstské tábory „Vědecké léto“ organizované
společností Věda nás baví, o.p.s. a „Nech brouka žít“ organi-
zované Mateřským centrem Cirkus. Celkem čtyři turnusy
navštívilo cca 40 dětí, kterým se náplň táborů, doufejme,
líbila. Věříme, že i rodiče byli s nabídkou táborů spokojeni. Ze
strany obce se určitě budeme snažit o to, aby se tyto tábory konaly i o příš-
tích letních prázdninách. Děkujeme všem, kteří s přípravou i průběhem
táborů pomáhali, hlavně panu Lukavcovi a paní Kacovské za všestrannou
pomoc a restaurantu Červený Mlýn za ochotu vařit dětem vynikající obědy.

Simona Dvořáková, Kulturní komise
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S novým školním rokem přichází 
Zpravodaj opět s novinkami
• Ďáblický uličník vás postupně seznámí s názvy i historií 
ďáblických ulic. 
• V každém čísle budeme podrobně informovat o největších investič-
ních akcích obce přestavbě a přístavbě ZŠ i výstavbě multifunkčního
domu. Rádi zjistíme a zodpovíme i vaše případné dotazy k těmto 
stavbám. Kontaktujte nás přes e-mail zpravodaj@dablice.cz.
• Na přání těch, kteří neumí anglicky, přinášíme český překlad feje-
tonů ďáblického občana a učitele Tamáse Besskó na webových strán-
kách Ďáblic – www.dablice.cz/denik-mistniho-cizince.

Horké babí léto na poli tvorby
územního plánování Prahy
Mohou vůbec ďábličtí obyvatelé zasahovat do tvorby krajiny Ďáblic?
31. srpna proběhlo veřejné projednání změny územního plánu
Z 2832. Do 9. září se k ní mohou vyjádřit právní subjekty i občané. 
Na podzim začne veřejné projednávání nového Metropolitního plánu
Prahy (zkratka MPP). Nový územní plán byl zveřejněn, najdeme ho
i na webu naší městské části. Přípravy na celopražské projednávání se
odehrávají ve vzrůstajícím napětí mezi všemi aktéry.
Co můžeme v návrhu nového územního plánu v katastru
Ďáblic najít? Opakují se v něm návrhy, které byly zakresleny už do
jeho starších změn, a Spolek pro Ďáblice se k nim nesouhlasně vyjádřil
pomocí tzv. připomínek. V návrhu však najdeme i novinky. Sleduji
vývoj změn územního plánu (zkratka ÚP) od roku 2007. Zviditelním
to, na čem Spolek pro Ďáblice participoval v době starostování D.
Ševčíkové.
Na starších plánech nám MHMP navrhnul odclonění vlivu skládky
pásem městské zeleně a lesa. Když Spolek tento zákres pod zkratkou
ZMK a LR (zeleň městská krajinná a lesní porosty) objevil, začal oslo-
vovat naše zastupitele, aby bylo toto ozelenění schváleno a připravo-
vala se realizace. MHMP písemně výsadbu zeleně podpořil. Pozemkový
fond (starý název) nikoli. Polnosti soukromých osob byly ve správě
fondu a nebylo možné s nimi nakládat. Celé dění jsem mapovala
a dokumenty archivovala. V současnosti ve stále platném ÚP zákres
pruhů zeleně ZMK a LR je. V návrhu nového územního plánu však již
nikoli. Z něho tento životní prostředí zkvalitňující návrh pruhu zeleně
zmizel. Jsou v něm ponechána pole. Budeme rádi, když nám bude tato
změna pořizovateli MPP vysvětlena.
Spolek pro Ďáblice se v minulosti snažil do plánu rozvoje Ďáblic včle-
ňovat přirozené prvky. Snažil se bránit se nevhodným zásahům do 
krajiny. Chceme pokračovat. Studiem ÚP se ve Spolku pro Ďáblice
zabývají lidé důchodového věku. Velmi bychom ocenili, kdyby nás
posílila mladá krev. Jsme parta občanů, kteří 10 let sledujeme změny
územního plánovaní, s nimiž začaly zakladatelky spolku (dříve občan-
ské sdružení). Stálou aktivitou vycházíme vstříc občanům, a to během
celého roku. Vy mladší ďábličtí občané, máte-li k nám důvěru, přidejte
se k nám. Velmi bychom mezi sebou uvítali i odborníka na územní plá-
nování, aby naše připomínky ke změnám ÚP byly vytvářeny pružněji 
a kvalifikovaněji. Přirozená mezigenerační spolupráce, kontinuita kva-
litního života v obci je potřebná. Tvořme Ďáblice, jak jen je to možné.
Kontaktujte nás, prosím, přes www.osprodablice.cz.
Asi bych měla odpovědět na v záhlaví položenou otázku. Občané
mohou ovlivnit tvorbu prostředí svého života. Potřebná je výdrž, dlou-
hodobá aktivita. Spolkům velmi pomáhá Arnika, která neustále sle-
duje dění a avizuje včas všechny změny ÚP, které je třeba
připomínkovat. Neprojevují-li občané zájem o změny ÚP, stalo se to na
sousedících katastrech, nestačí se pak divit. O činnosti developerů
v sousedství Ďáblic se dočtete i na našem webu.
Potřebné dokumenty k vyjádření občanů k Metropolitnímu územnímu
plánu jsou na webu naší městské části www.dablice.cz. Odborný
kontinuální pohled na územní plán Prahy, který nabízí Arnika obča-
nům, je na webu www.zmenyprahy.cz.

Za Spolek pro Ďáblice vás zdraví 
Milada Stroblová a Věra Prokešová
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Vážení rodiče, milí žáci
a přátelé školy,
dne 15. srpna jsem
převzal vedení, teď 
už naší, ďáblické
Základní školy
a mateřské školy.
Jak jsem se již stihl
seznámit, škola má
bohatou historii
a spoustu krásných
tradic. Jsem rád, že spolu s kolegy budeme 
moci na tyto tradice navázat a dále je úspěšně
rozvíjet.
Škola není jen budova, ale též společenství
pedagogů, provozních zaměstnanců, žáků,
jejich rodičů, jakož i široké veřejnosti a v nepo-
slední řadě rodáků bývalých žáků i zaměst -
nanců, kteří ve škole dříve působili a srdcem
zde stále zůstávají.
Školu v obci vnímám jako přirozené společenské
centrum, které vedle vlastního výchovně vzdělá-
vacího procesu slouží též k bohaté mimoškolní
činnosti a v neposlední řadě ke sportovním
a kulturním činnostem mládeže, spolků i další
veřejnosti.
Každý školní rok je náročný pro žáky, pro peda-
gogy, provozní zaměstnance nevyjímaje. Ten
příští bude mimořádně specifický s ohledem na
průběžnou výstavbu nových školních prostor.
Kromě stavebního ruchu začne ve škole působit
ze dvou třetin obměněný učitelský sbor. Ve spo-
lupráci s končící paní ředitelkou jsme intenzivně
hledali nové učitele. V polovině srpna nám už
chyběli jen jednotlivci pro výuku na druhém
stupni. Věřím, že na konci srpna již bude peda-
gogický sbor úplný. Těší mě, že s výjimkou jedné
změny zůstává původní sehraný kolektiv vycho-
vatelek/e školní družiny. Je moc dobře, že
i pedagogický sbor v mateřské škole setrvává
beze změn.
Po odchodu téměř celého vedení školy to 
rozhodně nebudou mít jednoduché ani jeho
nástupci.
Z výše uvedeného vyplývá, že v životě ďáblické
školy bude nadcházející školní rok 2016/17
svým způsobem přelomovým. Bude zapotřebí
velkého porozumění všech zaměstnanců, žáků
i jejich rodičů.
Již v červnu jsem měl příležitost setkat se
a poznat při osobních rozhovorech většinu
pedagogů, kteří v základní škole zůstávají. Spo-
lečně jsme se domlouvali a radili o všem důleži-
tém pro školu. Už tehdy jsme na první poradě
společně vytvořili plán činností pro nový školní
rok, ve kterém jsme neopomenuli naplánovat
termíny tradičních akcí školy (např. Sportovní
den, Ďáblický slavíček, Adventní tvoření,
Vánoční trh ad.). Stihl jsem se setkat i s paními
učitelkami mateřské školy.
Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,
těším se na naši vzájemnou spolupráci,
těším se na naše společná setkávání nejen ve
škole, ale i v Ďáblicích při nejrůznějších akcích,
které v obci pořádáte.

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

První školní den začal letos velmi netradičně
Ráno je pod mrakem (opravdu kvůli dobrému světlu pro fotografy?), žádné teplo (mohou si děti
obléknout letní šatičky?), otrávení deváťáci (proč tam máme být už v 7.15 a ve slavnostním?),
v kapse zvoneček (opravdu ho budeme potřebovat?) – prostě samé otazníky. První zářijové pondělí
je ale nakonec neočekávaně krásné. Nejprve odpočítání konce školních prázdnin, poté česká
hymna. Představí se pan ředitel, pan starosta pochválí prvňačky, které se nejvíce těší na školu a na
učení. A vida, zřejmě pod vlivem slunečnic s kominíčkem, kterými děti z 1. tříd mávají, vykoukne slu-
níčko. Poté nejdůležitější muž školy – pan školník – zazvoní na zvonec a provede, spolu s už usmí-
vajícími se deváťáky, žáky z prvních tříd špalírem učitelů, rodičů i nových spolužáků. Na cestu jim
zvoní zvonečky a následují tichá přání – ať je celý „školní život“ provází šťastní kominíčci a zářivé
slunečnice. Hana Macháňová
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Barevná družina
Stalo se již tradicí, že jednotlivé činnosti v naší
školní družině propojuje během školního roku
jediné téma. Cestovali jsme například kolem
světa, svou činností jsme sobě i jiným dokázali,
že opravdu: „Máme rádi zvířata“. A jak to bude
letos? 
Pro nastávající školní rok jsme si připravili
„Barevnou družinu“. 
Chceme, aby naše činnost byla rozmanitá,
hravá, pestrá i zajímavá, zkrátka barevná.
Již na konci školního roku všichni vychovatelé
plánovali, jakými novými akcemi překvapí své
svěřence a které akce se pro úspěch zopakují. 
Nebudou tedy chybět pravidelné návštěvy zoo-
logické zahrady ani solné jeskyně. Každé oddě-
lení navštíví divadlo Jiskra a zúčastní se
divadelního představení ve školní družině. Plá-
nujeme opět Vánoční turnaj ve stolním tenise,
který měl loni velký úspěch. Uskuteční se také
již 4. ročník Ďáblického slavíčka, jehož vítězové,
letos poprvé, budou postupovat do otevřeného
finále hudebního festivalu Jarní petrklíč. Každé
oddělení vyjede v průběhu roku na výlet objed-
naným autobusem. A mnoho dalších akcí, sou-
těží i tvoření si vychovatelé ještě připravují.
Zkrátka také v letošním roce se mají všichni na
co těšit, protože v naší družině se nikdo nudit
ani nemůže.

Za ďáblickou školu Vlasta Poláčková, 
vedoucí školní družiny

Diary of a Local Foreigner
aneb Deník místního cizince
Přinášíme pravidelný text ďáblického občana
a učitele angličtiny ze zdejší školy Tamáse
Besskó, který nás ve svých anglicky psaných
fejetonech seznamuje se svou životní cestou
a zážitky nejen z Ďáblic. Překlad článku najdete
na www.dablice.cz/denik-mistniho-cizince.

New year
„Happy new year“ that is how teachers greet
each other at the beginning of each school or
academic year. This September is a really unique
one because of many reasons in our school in
Ďáblice. As all of you may already know we
have a totally new management and many new
teachers, colleagues. It feels like working in
a new place. I think kids will feel the same
when they enter the building. There are several
new things. Just as you enter the main door,
you can see a new window on the left with

a new room behind. That will be a library one
day. Going on that corridor on the left avoiding
all the workers, builders, electricians, painters,
you name it, you can find two new classrooms
getting ready. I am sure the first thing everyone
will notice here is the huge sphere shape lights
on the ceilings. I believe kids will like them. The
old building is basically cut and where once
there were toilettes now the building suddenly
ends. There are new toilettes though on the
other end of the corridors and the elevator gave
place to toilettes for kids with special needs.
I will miss the old elevator. I remember the first
time the principal showed me around in the
school, she took me up in that elevator around
10 years ago. Since then I haven’t used it but
was always useful when some students had dif-
ficulties with the stairs. How it will be now
I don’t really know. 
What you can see now in the building (31st
Aug) is something like an ants’ nest. Many
teams are working at the same time to be
ready. Some guys are fixing tiles in the new toi-
lettes, some are already installing taps and
basins, wires are connected by electricians,
floors are being polished, windows and walls
are washed by different cleaning teams. It is
really busy, rather dirty and dusty. Outside they
are building scaffoldings and some extremely
huge drill is working. There is a giant hole in
the yard so you can see through into a closed
but inside building area. Fingers crossed they
will be ready for the grand opening on the 5th
Sept. Reading this you will already know.
Anyway, this year is going to be special and
exciting on the other hand. I hope it will be
happy too. The teachers are ready, waiting for
the kids to come and everyone is looking for-
ward to the new school year.
As usual, feel free to send your feedback, 
or question or just say hello here: 
zpravodajbess@gmail.com

Milí spoluobčané, 
rodiče a děti,
rádi bychom se s vámi podělili o novinku, že
Spolek Parkán uspěl v grantové výzvě T-Mobile
Mluvme spolu pro rok 2016. Byli jsme vybráni
spolu s dalšími 33 projekty, které letos společ-
nost podpoří. Děkujeme.
V rámci projektu Společně pro děti a obec jsou
naplánovány čtyři akce v průběhu celého škol-
ního roku, které jsou zaměřeny zejména na
školu a komunitu obce. Jako první nás čekají

malované lavičky, které budeme společně tvořit
v sobotu 17. 9. v rámci akce obce „Zažít Ďáb-
lice jinak“. Lavičky poté budou umístěny
u školy. Věříme, že uvítáte možnost si na ně
sednout při čekání na děti. Přijďte nám pomoci
je společně vyzdobit!
V průběhu podzimu budou zahájeny výtvarné
kurzy určené zejména dětem a seniorům. Série
těchto kurzů bude zakončena slavnostní verni-
sáží spojenou s prezentací tvorby z uspořáda-
ných kurzů. Další informace budou zveřejněny
na webu www.spolekparkan.cz.
V dubnu v souvislosti se Dnem Země bychom
rádi uspořádali úklid v zahradě školky spojený
s malováním plotu. Plánujeme také výsadbu
bylinných záhonů, hry a dále environmentální
program pro děti i všechny ostatní. 
A nakonec nás čekají knihy. Chceme od dětí sly-
šet, jaká kniha by neměla v dobré knihovně
chybět. Na základě ankety uspořádáme sbírku
knih a také některé knížky zakoupíme. A snad si
i společně z některých knih budeme předčítat.
Moc se těšíme na to, že se u plánovaných akcí
uvidíme, že se zapojíte a podpoříte nás. Spo-
lečně budeme tvořit naši školu hezčí a lepší.
Přejeme si, ať se nám letošní školní rok podaří
zvládat s klidem a nadhledem.

Za Spolek Parkán Olga Kocúrková 
a Patrícia Martinková

Ahojky všichni,
užili jste si prázdniny? Budeme rádi, když se s námi o vaše zážitky podělíte: namalujte obrázek, pošlete fotografii nebo napište nějaký 
článek a pošlete na naši mailovou adresu mladez.sobe@seznam.cz. Těšíme se na vaše příspěvky.
Hlavní letní akcí byla olympiáda. Já byl fandit v olympijském parku na Smíchovské náplavce. Tam bylo možné vyzkoušet si olympijské 
disciplíny. Ale i ty neolympijské, jako např. Urban Challenge – běh po autě. Ale 17. září v areálu Pragovky ART District ve Vysočanech
nebude jen běhání po autech, ale i po lešení, po kontejnerech i po dalších překážkách, kterých bude přes dvacet pět. 
V ten stejný den proběhne v Ďáblicích akce Zažít město jinak, na kterou vás srdečně zvu.
Poslední dnešní informací je aktualizace naší webové stránky (http://mladey-sobe.webnode.cz/). Podívejte se a soutěžte...

Za redakci mládeže sobě Matěj Vondřich
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Ďáblice: to jsou bubny
i pivo v ceně vstupenky
Bubny, spousta fanoušků v dresech. Výborná
nálada v hledišti... Přesně v takovém duchu to
funguje na severu Prahy v Ďáblicích. Až byste
řekli, že se tu hraje třetí nejvyšší soutěž.
Ne, oni mají „jen“ přebor. 
Ale jsou za něj rádi. Zdejší klub přes léto slavil:
stal se nováčkem této atraktivnější a sledova-
nější soutěže.
Útulný areál tak může hostit prestižnější mače:
třeba jako teď o víkendu derby proti nedalekým
Třeboradicím, hlavnímu favoritovi přeboru.

Sborový pokřik „Ďáblice“ doplňovala i trum-
peta.
Pravda, skalní fanoušci se tu značně posilňují
alkoholem, ale žádná mela z toho nebyla. Spíše
zábava. K pobavení svému i ostatních sršel ďáb-
lický kotel vtipem a neustále se dožadoval větší
objektivity u pana rozhodčího.
Sudí jejich přání vyslyšel a odpískal proti hos-
tům penaltu. Domácí Fiala ji sice nadvakrát pro-
měnil, ale pak to začalo padat na druhé straně.
Přestávka, čas občerstvení. Lepší odpověď na
otázku, jaké je pivo, než „desítka, jedenáctka,
dvanáctka“ snad ani na stadionu nemůžete
dostat.

A co téma, zda restaurace, nebo klasický bufet
s okýnkem? Tady nemají ani jedno: vše funguje
v principu otevřených dveří u výčepu. Jídlo?
Voňavá klobáska a výběr dalších pochutin.
Velká pochvala.
Pokud jsou tropy, tribunu v areálu najdete
podél celé strany hřiště a užíváte si tak příjem-
ného stínu, na rozdíl od těch, co běhají po tráv-
níku před vámi.
Sedačky jsou tradiční prkenné a nevejdete-li se
na ně, není problém usadit se do trávy a sledo-
vat zápas ještě pohodlněji.
Další rozdíl od ostatních týmů v nejvyšší pražské
soutěži? Hráči jsou naprosto odděleni od

Ďáblický uličník
Označování veřejných prostranství (ulic,
náměstí, ...) je určeno zejména k orientaci
v obci a k usnadnění identifikace veřejnou sprá-
vou. Do konce 18. století postačovala identifi-
kace jednotlivých domů, jak se ale města
rozrůstala, ukázala se nutnost zavedení názvů
veřejných prostranství pro jednoznačnou orien-
taci ve městě. V Ďáblicích měly nejdříve jména
jen ulice v historickém středu směřující do sou-
sedních obcí, až v roce 1922, po vzniku tzv.
Velké Prahy v těsném sousedství obce, proběhlo
hlavně pro účely pošty pojmenování všech
tehdy existujících ulic v obci, které dosud
neměly název, převážně podle českých historic-
kých osobností.
Pojmenování veřejných prostranství bývalo až
do období první republiky v pravomoci místní
samosprávy. V roce 1920 byla poprvé legalizo-
vána možnost přejmenování historicky překona-
ných názvů měst, obcí a ulic. V následujících
obdobích docházelo k proměnám názvů zej-
ména z politicko-společenských důvodů. Jména
ulic se za posledních 100 let měnila zejména
v souvislosti se vznikem samostatného Česko-
slovenska roku 1918, s nacistickou okupací
v letech 1939–1945, s koncem druhé světové
války (r. 1945) a s nástupem komunistů k moci
v roce 1948. V případě Ďáblic souvisela další
větší vlna přejmenovávání ulic s připojením
k Praze v r. 1968, kdy bylo třeba odstranit
duplicitu názvů. Poslední velké přejmenovávání
po pádu komunismu probíhalo zejména
v letech 1990–1996. 
Současné názvy ulic a náměstí v Ďáblicích by
měly být odrazem doby, ve které žijeme, a histo-
rie obce, které si vážíme. Při bližším pohledu
zjistíme, že jsou zde názvy nejčastěji motivo-
vány jmény obcí (24) majících často vazbu na
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou,
nebo ležících na sever od Prahy, dále polohou
ulice (18) zahrnující i místní a pomístní jména,
názvy měsíců v roce (8), některé ulice nesou
název podle povolání (5) připomínajících bývalý
zemědělsko-chovatelský ráz obce, jiné nesou
jména historicky doložených osob (4), nebo
názvy přírodnin (3), některé názvy nelze zařadit
do žádné z jmenovaných skupin (4). 
Při naší vycházce po 65 ďáblických ulicích 
a 1 náměstí (počet ulic a náměstí platný 

k 1. 8. 2016) začneme u historicky nejstarších
komunikací. Na mapě stabilního katastru
z první poloviny 19. století¹ vidíme, že historický
střed Ďáblic leží na západním okraji křižovatky
dvou silnic – dnešní Ďáblické vedoucí po staletí
severním směrem od Prahy do severních Čech,
a dnešní Kostelecké, která směřovala východním
směrem přes Čakovice do Čelákovic a Staré
Boleslavi. Další historická cesta vedla do Cha-
ber – dnešní Šenovská. Na mapě jsou vidět
ještě cesty směrem do Chaber a Zdib – dnešní
Statková, směrem do Letňan – dnešní K Lomu,
od historického centra obce k vrchu Ládví –
dnešní Osinalická a Květnová a kolem historic-
kého jádra na jihu – dnešní Konětopská
a Na Terase.

1. část – ĎÁBLICKÁ
Ulice probíhá severojižním směrem přes celé
Ďáblice, je hlavní „tepnou“, která spojuje svým
jižním koncem Ďáblice s Kobylisy, neboť začíná
při výjezdu z kruhového objezdu z ulice Střel-
ničné, a na severu končí u hranice s katastrál-
ním územím Březiněvsi. 
Předchůdkyni celé dnešní ulice se snad již od
konce 18. století v Ďáblicích říkalo Pražská sil-
nice2, naopak v rukopisu „Popis Karlínského
okresu“ z roku 1872 najdeme v 8. archu
zmínku o okresní Ďáblické silnici: 
„Vyjma císařských silnic jest ještě mnoho jiných
okresních, z nichž následující důležitosti poží-
vají. ... (6) Ďáblická silnice z Libně přes Ďáblice
do Líbeznice na mělnickou silnici. ...“.3

Ze vzpomínek pamětníků víme, že ještě ve 
30. letech byla hlavní silnice v Ďáblicích jen
štěrkovaná a válcovaná (prašná). Vydlážděna
byla až v roce 1937 od nového ďáblického hřbi-
tova až k Březiněvsi.4

V roce 1922 byla severní část procházející Ďáb-
licemi pojmenována jako Pražská ulice, v roce
1950 pak usnesením MNV v Ďáblicích přejme-
nována na ulici Československé armády. Jižní
část procházející Kobylisy byla v roce 1952
s nimi připojena k Praze a přejmenována na
Ďáblickou ulici. Po připojení Ďáblic k Praze 
(v r. 1968) byly v r. 1971 obě části spojeny pod
názvem jižní části a vznikla dnešní Ďáblická
ulice.
Ulice nese název po starobylé obci Davlice ležící
na severovýchodním okraji Prahy. Prvotní jméno
Davlice znamená ves lidí Davlových. Časem bylo
toto jméno spojeno pro podobnost se slovem
ďábel a dostalo nový tvar Ďáblice. V historic-
kých dokumentech je obec vzpomínaná pod
názvy Davlicz, Dawlicz, Dablicz, Dablitz, Davlice,
Dablice, Dablycze. O pravěkém osídlení území
obce, jejím urbanistickém vývoji a památkové
ochraně přehledně pojednává neprodejná publi-
kace vydaná v r. 2015 hlavním městem
Prahou.5�

Jana Rexová
1/ http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/am_main_102067
_17.html

2/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, I. díl, str. 130
3/ http://landscapes.hiu.cas.cz/praha/okres_karlinsky.php
4/ http://www.tomsovi.net/vladimir/pdf/Dablice.pdf
5/ M. Čerňanský, L. Procházka: Vesnice a osady na území Velké
Prahy s památkami slohové a lidové architektury I.
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návštěvníků a nemusí se bát přílišných „laska-
vostí“.

A jak dopadlo hodnocení Deníku?
Úroveň utkání: 2
V tak horkém počasí, v jakém se hrálo, bylo
únavné i sedět ve stínu na tribuně a usrkávat
pivo. Přesto se bylo na co dívat. Výsledek 1:5
vypadá jednoznačně, ale domácí bojovali
a dokonce z penalty vedli 1:0. 
Kvalita hřiště: 3
Přeborový průměr. Nic skvělého, ale ani nic
špatného. Mít špičkový trávník znamená mít
pořádnou kasu a ta není všude k mání.
Cena vstupného: 1
Vstupné za 40 korun možná na první pohled
zarazí, ale když člověk zjistí, že má jedno pivo 

či limonádu zdarma, tak je to vlastně vstupné 
za 15 korun.
Občerstvení: 1
Výborné. Tři druhy piva, vynikající klobásy, které
patří k tomu nejlepšímu, na čem si můžete na
přeborových stadionech pochutnat.
Chování rozhodčích: 2
Penalta pro domácí byla trochu sporná, ale
budiž. Nakonec v zápase nic neřešila, jinak
zápas i ze strany sudího probíhal v naprostém
poklidu.

Text a foto Michal Káva 

(otištěno v novinách Deník dne 30. 8. 2016)

Poděkování
Rádi bychom poděkovali panu
Martinovi Širokému, sochaři
a restaurátorovi, který se
k naší velké radosti před lety
usadil se svou rodinou
v Ďáblicích, a který s odbor-
nou péčí zrestauroval sochu
Mistra Jana Husa z naší mod-
litebny. Na závěr instaloval
sochu i s novým podstavcem,
který vyrobil, na přední stěnu
bohoslužebných prostor. K rozhodnutí restauro-
vat sochu došlo loni v létě a k uskutečnění při-
spěla i sbírka ďáblických občanů, která proběhla
v září 2015 při sousedských slavnostech.
Pro lepší představu, jak dostala socha „nový
kabát“, uvádíme popis náročné restaurátorské
práce, která dopadla velice dobře. Socha Jana
Husa se stala ozdobou naší modlitebny a je
možné si ji prohlédnout vždy v neděli od 
9 hodin, kdy se konají bohoslužby.

Za náboženskou obec Církve československé
husitské v Ďáblicích Renata Wesleyová, farářka

Restaurování sochy 
Mistra Jana Husa – sádrový 
odlitek s polychromií
Před restaurováním bylo zřejmé, že barevná
povrchová úprava sochy není provedena vhod-
ným způsobem, a bylo by proto dobré ji odstra-
nit. Povrch sochy byl přetřený vrstvami
nepůvodních emailových nátěrů okrově šedé
barvy, které zaslepovaly jemné detaily mode-
lace. Jako nejvhodnější a nejšetrnější metoda
snímání těchto nátěrů se, po řadě zkoušek, uká-
zala technologie snímání proudem vodní páry.
Pára změkčila emailové vrstvy, a tím mohlo dojít
k jejich šetrnému mechanickému snímání.
Během snímání vrstev nátěrů se začaly objevo-
vat plastické doplňky provedené při minulé
opravě. Bylo patrné, že byla odlomena hlava
i ruka s knihou. Byly rovněž doplněny oba límce
oděvu. Některé lepené spoje byly provedeny
nevhodným lepidlem, které překrývalo povrcho-
vou modelaci. Odlitek byl v minulosti nevhodně
vyčištěn, což se projevilo probarvením sádrové
hmoty do okrových, místy až rezavých odstínů
sádry. Pro další etapy restaurování bylo nutné
provést odstranění zbytků čisticího prostředku

z hloubky sádrové hmoty odlitku. To se provádí
mokrou cestou formou zábalů papíroviny a des-
tilované vody. Celá socha byla pokryta vrstvou
mokré papíroviny a postupně po dobu tří týdnů
se spolu s odpařováním vody všechny nečistoty
přemístily do papíroviny, která se po dokonalém
vyschnutí sejmula. Po vyčištění sochy a jejím
úplném vyschnutí mohlo dojít ke zpevnění
sádrové hmoty bílým šelakem rozpuštěným
v lihu. Předcházejícími, nepříliš odbornými,
zásahy došlo rovněž k jemným úbytkům
povrchové modelace, které bylo nutné plasticky
doplnit. Tato práce byla časově velice náročná,
protože se tmelící sádrová hmota nanáší jem-
nými štětci a ihned se musí plasticky upravovat
do požadovaného tvaru. Po provedení všech
plastických oprav a tmelení byla socha ještě
jednou celkově zpevněna bílým šelakem. Po
domluvě s majitelem sochy bylo rozhodnuto, že
barevnost sochy bude změněna ze světle šedé
na barvu interiérového bronzu. Patina byla pro-
vedena práškovými barvami pojenými voskovou
emulzí. Barevnost je zafixována nástřikem
bílého šelaku.

Mgr. Martin Široký, akad. sochař a restaurátor

Pracovníci obecně prospěšné společnosti ZIP o prázdninách 
prováděli zjišťovací archeologický průzkum v místě výstavby 
nového obecního domu. Foto Pavel Veselý
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Fotografie na této straně mapují výstavbu komunitního centra Vlna i přilehlé zahrady. 
Pokud vás zajímá, co se skrývá uvnitř, přijďte se podívat a popovídat si o jejich budoucím využití
v sobotu 17. září v rámci akce Zažít Ďáblice jinak. Foto Pavel Veselý a Miloš Růžička

Městská část Praha-Ďáblice vyhlašuje veřejnou jednokolovou soutěž o vytvoření 
loga, logotypu a značky „ďáblického komunitního centra Vlna“.
Uzávěrka návrhů je 14. října 2016. Potřebné informace naleznete na www.dablice.cz
ve složce Záměry a projekty MČ.

Sousedská slavnost
Zažít Ďáblice jinak
v sobotu 17. září 14–21 hodin 
na budoucím náměstí, tedy v ulicích 
Osinalická, Hořínecká a Mannerova

Minulý rok se sousedská slavnost nesla ve zna-
mení zvonu, jehož zrestaurování jsme oslavo-
vali. Ústřední myšlenkou letošní sousedské
slavnosti je strom – „Strom vzájemného
soužití, respektu a tolerance“, který spo-
lečně zasadíme v komunitní zahradě, jejíž revi-
talizaci tímto zahájíme a na jaře příštího roku
dokončíme.
Součástí letošní sousedské slavnosti je také
slavnostní otevření nového komunitního
centra Vlna, které bylo v této zahradě 
vybudováno.
K uspořádání oslavy jsme využili den, kdy se na
mnoha místech Prahy a v některých dalších
městech konají pouliční slavnosti v rámci
občanské iniciativy Zažít město jinak.
„Sousedské slavnosti Zažít město jinak
(ZMJ) se konají od roku 2006. Probíhají v rámci
Evropského týdne mobility, který se snaží
v evropských městech upozornit a propagovat
výhody udržitelné dopravy a rozvoje. V současné
době je v souvislosti s intenzivní městskou
dopravou veřejný prostor vnímán jako šedivý
a nepřívětivý pro lidské aktivity a zájmy. Ze zku-
šeností z tuzemska i zahraničí ale víme, že ulice
nemusí být pouze místem, kde parkují a projíž-
dějí auta. Základní myšlenkou sousedské
slavnosti je přetvářet ulice a veřejné plo-
chy v místa kulturního a společenského
života, v místa pro setkávání a rozvíjení
sousedských vztahů.
V sobotu 17. září 2016 dojde k vytvoření bez-
automobilových zón, které se v rámci ZMJ po -
daří společnými silami transformovat na místo
společného setkávání sousedů, spolků a pod-
niků. Sousedé a kolemjdoucí si tak mohou na
ulici dopřát kávu či domácí buchty, posedět
a pohovořit s přáteli či shlédnout místní divadlo.
Možnosti aktivit jsou skutečně nevyčerpatelné –
umělecká a hudební vystoupení, tematické
workshopy, semináře, pikniky, aktivity pro děti
apod. Cílem není zaplatit objemnou a náklad-
nou produkci. Naopak, vše je založeno na dob-
rovolnosti a aktivní participaci – někdo půjčí
židle, někdo pomůže postavit pódium, zpřís-
tupní své prostory apod.
V tento den jsou vybraná místa zbavena
dopravního provozu a je jim navrácen
původní sousedský ráz.“ 
(zdroj: zazitmestojinak.cz)

Od 14 hodin na vás čekají:
Český svaz chovatelů 
Vystaví své šampiony z řad drobného zvířectva.

Ďáblická knihovna a Ďáblický zpravodaj
– Slavnostní pasování čtenářů 
(15–17 hodin)
Pro nové čtenáře z I. stupně ZŠ připravujeme
vskutku čarodějné slavnostní pasování. Zúčastní
se ho zástupci Bradavické školy čar a kouzel
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a sladké odměny připraví pro děti vyhlášená
cukrárna v Prasinkách.

Dětský klub Maata
Spolek, který vede děti s radostí a s respektem.
V sobotu můžete dát prostor rukám v naší mýd-
lařské dílně, stejně jako bude prostor pro práci
hlavy u pomůcek. Zatímco vaše dítě bude tvořit
mýdla, můžete si i vy vytvořit pomůcku k domá-
címu dopracování. Seznámíme vás, jak je jedno-
duché si pro děti připravit Montessori pomůcku.

Devět životů, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Devět životů se
stará o opuštěné kočky a hledá jim nové
domovy. Akce se zúčastní se svým charitativním
krámkem, kde je možné zakoupit nejen věci pro
kočky, ale například i šperky, placky či nálepky
na auto. Pokud to podmínky dovolí, tak neza-
pomene ani na tematickou hru pro děti.

EVROPA realitní kancelář – 
Den otevřených dveří
Návštěvníci se mohou informovat o provozu,
nabídkách a ostatních činnostech realitní kan-
celáře přímo od vedení a zkušených makléřů
v čase, kdy se jejich dětem budou věnovat hos-
tesky u skákacího hradu, nebo při oblíbeném
malování na obličej.

Hudební škola Yamaha
Vyrob si maskota Hudební školy Yamaha a zkus
si s námi hrát!

Letohrádek Vendula – 
Chráněná pekařská dílna
Letohrádek Vendula si pro vás připravil výborné
domácí pečivo bez „éček“. Sladké novinky
podle Herbáře, domácí koláče, záviny nejen
sladké, ale i slané a spoustu dalšího pečiva.

Oddíl mladých ochránců přírody
Blízká setkání s obyvateli biostaničky, spojené
s diagnostikou a terapií případných případů
serpentofóbie; možnost ověřit si znalosti naší
fauny vyplněním dotazníkového testíku;
nabídka publikací; drobné testíky smyslu pro
humor; nábor mládeže do oddílu.

Ochrana mořských želv v Indonésii a tro-
pických deštných pralesů – Interaktivní
workshop Propojený svět
Zahrajte si pexeso i deskovou hru, interaktivní
cestou se dozvíte, kolik druhů mořských želv
vlastně existuje, co je ohrožuje a jak jim my
všichni můžeme pomoci. Zjistíte, v čem všem
najdete palmový olej a jaké území zabírají plan-
táže palmy olejné, zatímco tropický deštný les
se tísní v národních parcích.

Otevřený ateliér – Výtvarná dílna
Otevřený Ateliér tvoří skupina mladých lidí se
zdravotním postižením a jejich zdravých přátel,
kteří se schází, aby v příjemné přátelské atmo -
sféře společně, aktivně trávili svůj volný čas. 
Připravili si pro vás ukázkovou výtvarnou dílnu,
kde si budete moci vyzkoušet tyto výtvarné
techniky: tvorba mandel, koláží, přání, keramic-
kých šperků, protistresových omalovánek, 
dále výrobu krabiček, kreslení a malování 
na volné téma. 
Součástí dílny by měla být i prezentace 

hotových výrobků, které vznikly v Otevřeném 
Ateliéru a které si budete moci koupit.

Policie ČR – Ukázka výzbroje 
a zadržení pachatele (14–16 hodin)
Motorizovaná jednotka Policie ČR sídlící u nás
v Ďáblicích vám ukáže svou výstroj a výzbroj
a své zásahové vozidlo. V 16 hodin dynamická
ukázka zadržení ozbrojeného pachatele!

Právě teď! o.p.s. – Program pro seniory
ve Vlně (15–17 hodin)
„V pohodě a zdravě – vše zvládáme hravě“:
Cvičení pro seniory zaměřené na zdravé hýbání
se a relaxaci v každodenním životě. To vše hra-
vou formou a s předměty, které máme běžně
k dispozici.
„Hraj, co chceš“: Kartičky, s kterými můžete
hrát desítky her, bavit se a přitom cvičit paměť,
logiku, rozvíjet kreativitu atd. Skvělé i pro hraní
s vašimi vnoučaty a v rámci rodinných setkání.
Součástí praktických ukázek bude i turnaj
„Skládání řetězu na čas“.

SDH Ďáblice – Sprej v ohni a hořící 
pánvička (16:30–18 hodin)
Co se stane se sprejem, když jej hodíte do
ohně? Chcete si vyzkoušet hasit hasicím přístro-
jem? Víte, jak se hasí hořící pánvička? Sbor
dobrovolných hasičů si pro vás připravil zají-
mavý program! Součástí programu bude
i ukázka hasičských vozidel.

SK Ďáblice – Hrátky s míčem
Fotbalový oddíl bude na minihřišti zajišťovat 
5-6 stanovišť zaměřených na pohybové aktivity
dětí a na dovednosti s míčem. Na závěr si děti
zahrají fotbálek. Zájemci se budou moci infor-
movat ohledně přihlášení dětí do fotbalové ško-
ličky, případně do přípravek.

Spolek Parkán – Malování laviček
Přijďte se Spolkem Parkán vytvořit malované
lavičky! Tematicky laděné lavičky budou po akci
umístěny v zahradě a v okolí školy. Těšíme se na
šikovné ruce dětí i dospělých!
Na posilněnou můžete ochutnat zdravé sva-
činky z ovoce a zeleniny.

Věda nás baví, o.p.s. – Experiment 
lávová lampa (14–15 hodin)
Obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je
podpořit u dětí zájem o vědu a poznání.
Na základě rozdílných hustot kapalin si vytvo-
říme vícebarevnou lávovou lampu!

Občerstvení
restaurant Červený Mlýn
restaurace Battistova cihelna
cukrárna Buchalovi
cukrárna La Felicita
chráněná pekařská dílna Letohrádek Vendula
sousedské ochutnávky

Program
14 hodin
Taneční škola HIT vás během pár minut naučí
krátkou taneční sestavu, kterou si hned 
můžete zatančit. Ukáže vám, co všechno se
tanečnice učí, a uvidíte malou ukázku kostýmů
na vystoupení.

14:45 hodin
Výsadba „Stromu vzájemného soužití,
respektu a tolerance“ včetně odborného
výkladu, jak správně zasadit strom.

15 hodin
Divadlo Cylindr zahraje pohádku Oheň na
hoře. Jedná se o humorné příběhy z daleké Etio-
pie za doprovodu bubínků, chřestidel, deedjeri-
doo, které diváctvo seznámí s moudrostí
afrického kontinentu.

16 hodin
Ukázka Motorizované jednotky 
Policie ČR.

16:15 hodin
Divadlo Pod čepicí v humorném, vzdělávacím
představení Po stopách krále Karla představí
dětem dětství a dospívání krále Karla IV. a při-
blíží jim jeho přínos pro český národ.

17 hodin
Ukázka Sboru dobrovolných hasičů 
Ďáblice

17:15 hodin
Hudební sdružení Ďáblík zahraje skladby
různých žánrů, především pochody.

18 hodin
Divadlo DIVOCH (Divadelní ochotníci 
chaberští) zazpívá tři kramářské písně.

19 hodin
ABBAcz – koncert revivalové skupiny.

Zapojte se s rodinou nebo přáteli do pří-
pravy této slavnosti a přispějte vlastním
originálním nápadem!

Nebo přijďte jen tak pobýt, podívat se na
nové centrum obce, prohlédnout si Vlnu
s přilehlou komunitní zahradou a zažít
nevšední odpoledne.

Bližší informace: Simona Dvořáková, tel.605
111 552, e-mail: dvorak.sim@seznam.cz,
www.zazitmestojinak.cz

Tato akce se koná za podpory Kolektory
Praha a.s. a MČ Praha-Ďáblice
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TTC Praha oddíl stolního tenisu
přijímá nové členy do svého oddílu rekreačních hráčů od pinkajících začá-
tečníků po pokročilé od dětí po seniory, muže i ženy. Hrajeme dohromady
dospělí i děti a muži a ženy, v pondělí od 17 do 21 hodin na stolech
značky Stiga, rozdělení je pouze podle výkonnosti. 

Nábor do oddílu mládeže
Přijímáme žáky od 8 do 14 let, v průběhu několika měsíců plánujeme
zájemce rozdělit do dvou skupin vážné zájemce, kteří budou pokračovat
ve hře závodně a zájemce, kteří se dále budou hře stolního tenisu věno-
vat pouze rekreačně. Nábor probíhá průběžně na trénincích:
pondělí 15.30 až 17, středa a čtvrtek 16 až 18 hodin.
Trénink je možno vyzkoušet zdarma. Nábor je možno domluvit telefonicky
(603 451 965 – trenér mládeže) nebo přímo na tréninku.
Centru stolního tenisu Ďáblice, Kokořínská 204/28, Praha 8,
www.centrumstolnihotenisu.cz, www.ttcpraha.cz,
www.mladez.ttcpraha.cz
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Hvězdárna Ďáblice 
Pod hvězdárnou 768, Praha 8, tel.: 283 910 644 
e–mail: hvězdárna. dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program na září a říjen 2016
Otevírací doba
Září: od 1. do 20. 9. zavřeno. Pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 
20–22 (kromě 28. 9.), čtvrtek 13.30–15.30, 20–22, neděle 14–16 hodin.
Středa 28. 9. zavřeno. Pátek 30. 9. 20–22 hodin Noc vědců.
Říjen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 20–22, 
čtvrtek 13.30–15.30, 20–22, neděle 14–16 hodin. Středa 26. 10.
a čtvrtek 27. 10. podzimní prázdniny 10–12, 13.30–15.30, 20–22 hodin.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hodin:
26. 9. Ing. Václav Přibáň: Podzimní obloha – souhvězdí, 
zajímavé úkazy a objekty.
10. 10. Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: Jak zkoumáme Velký třesk.
24. 10. Mgr. Jiřina Pokorná: Malta a Gozo.
31. 10. Ing. Karel Dohnal: Krásy severní Itálie z letadla.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
3. a 17. 10. Sluneční soustava.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Září: od 1. do 20. 9. zavřeno. Pondělí, čtvrtek 13.30–15.30; 
středa (kromě 28. 9.), čtvrtek 20–22; neděle 14–16 hodin. 
Pátek 30. 9. 20–22 hodin za jasného počasí.
Říjen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30; středa, čtvrtek 20–22; 
neděle 14–16 hodin. Pondělí 3. a 17. 10. 20–21 za jasného počasí! 
Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami po oba měsíce. 
Venuše za dobrých podmínek (září), v odpoledních hodinách (říjen).

Noční obloha: Měsíc – od 6. do 18. 10., nejlépe okolo 9. 10. Mars, 
Saturn po celé září. Neptun za dobrých podmínek po oba měsíce. 
Uran za dobrých podmínek po celý říjen. Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie –
za bezměsíčných večerů po oba měsíce. Dvojhvězdy, vícenásobné 
soustavy po celý říjen. 
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení
hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky aj.).
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu a ve čtvrtek 19–20 hodin mohou hvězdárnu navštívit pře-
dem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny
s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy, příp. promítání filmů spojené
s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí–pátek v 9 a 10.30 hodin pro předem objednané školní výpravy.
Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace a objed-
návky na č. 283 910 644.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Středa 26. 10., čtvrtek 27. 10. otevírací doba 10–12, 13.30–15.30, 
20–22 hodin. 
10.15 Odkud svítí Sluníčko (pohádka 3+), 
14.15 Slunce a stíny (12+)
Za jasného počasí (dop. a odp.) doplněno pozorováním Slunce, 
příp. Venuše.
POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 25. 9. v 10.15 hodin Měsíc u krejčího.
Neděle 16. 10. v 10.15 hodin Africká pohádka (Ogua a piráti).
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce, příp. Venuše.
VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let) 
40 Kč, filmové pořady, přednášky dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři 
(od 65 let) 50 Kč.
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Záštitu nad akcí převzala primátorka 
Adriana Krnáčová.

Lokální partneři
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