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l Žádost paní Jaroslavy Brůžkové o výměnu prvků sociálního
zařízení v obecním bytě.
Rada přijala usnesení, v němž souhlasila s výměnou vany za sprchový
kout s tím, že nájemce bytu uhradí 70% nákladů z celkové částky 
32 000 Kč, která bude na potřebnou rekonstrukci vynaložena.
l Ukončení působení paní PhDr. Veroniky Kostové v komisi pro
výstavbu a investice a v kontrolním výboru. Členové rady byli
informováni o písemném ukončení činnosti paní Kostové ve výboru
a komisi. Jejím důvodem je velké pracovní vytížení spojené s častým 
působením v zahraničí. 
l Ukončení činnosti pana Bc. Marcela Janka v komisi životního
prostředí a dopravy. Členové rady obdrželi oznámení pana Janka
o ukončení činnosti v komisi, nejprve bez udání důvodu, později pan
Janek uvedl, že práce v komisi mu nepřináší radost a potěšení. 
Rada oběma kolegům děkuje za jejich práci a čas věnovaný naší obci.

Další podrobnosti, resp. úplný zápis ze všech jednání rady, najdete na
www.dablice.cz v rubrice Zápisy z RMČ – rok 2012.

Pro Ďáblický zpravodaj vybrali a zpracovali
Táňa Dohnalová a Miloš Růžička

Poděkování kolegům
Jak jsme informovali dříve a jak je uvedeno v informacích z rady, došlo
v poslední době ke změnám ve složení širšího kolektivu spoluobčanů –
zastupitelů, kteří se podíleli na správě a rozvoji Ďáblic. Rád bych ještě
touto cestou, veřejně, poděkoval paní Lence Stroblové za její zastupitel-
skou aktivitu a práci v komisi životního prostředí, paní Veronice Kostové
za práci v kontrolním výboru a v komisi výstavby a investic, panu Vladi-
míru Novotnému za jeho práci v radě a panu Marcelu Jankovi za práci
v komisi životního prostředí. 

Miloš Růžička

Poděkování ďáblickým čarodějnicím,
pozemským hasičům a babičkám
s pohádkovými buchtami
Jak jste sami viděli, slyšeli, ochutnali, nebo jak si přečtete v tomto čísle
zpravodaje, den 30. 4. 2012 byl v Ďáblicích skutečně veliký a myslím, že
úspěšný. Ještě větší bylo (muselo být) vynaložené úsilí všech, kteří se na
přípravách a vlastní organizaci akce podíleli. Většina jich je jmenována
v článku paní Simony Dvořákové „Pálení čarodějnic 2012“. Ale dovolte
mi, abych jmenovitě právě jí – předsedkyni školské a kulturní komise,
poděkoval za její mimořádné nasazení, nápady a desítky hodin práce,
které je ochotna veřejnému životu v obci a našim dětem věnovat. 
Totéž platí pro paní Barbaru Tranovou, předsedkyni sociální komise, nejen
za její možná méně nápadnou, ale velmi potřebnou a promyšlenou soci-
ální práci. A platí to i pro babičky – kuchařky, z jejichž mlsných výrobků
jsem byl nejen já již poněkolikáté nadšen. 
S radostí si také všímám rostoucí aktivity našich hasičů, jejich nových
nápadů a rostoucího zájmu, zejména dětí, o jejich činnost. Po nástupu do
funkce starosty jsem byl jediný člen/hasič z Ďáblic, a tak trochu jsem měl
pocit, že hasičárna je nejen zakletý, ale také spící zámek. Ale to se mění
a jsem za to rád.
Všem patří velký dík... a omlouvám se všem dalším aktivním, které jsem
tentokrát nejmenoval. Omlouvám se i čtenářům, kteří budou mít pocit, 
že zabírám papír zbytečnými frázemi a trapnou chválou. Jsem přesvědčen,
že ti, co se rozhodli část svého času věnovat druhým, sice chválu pro sebe
skutečně nepotřebují, ale vnímají tento článek jinak. 

Miloš Růžička
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Zprávy z rady městské části
36. jednání Rady MČ dne 26. 3. a 2. 4. 2012
Poprvé se rada sešla jako čtyřčlenná, poté, co jeden z jejích členů, pan
PhDr. Vladimír Novotný (ODS), svým písemným prohlášením ukončil
k datu 13. 3. 2012 v radě městské části svoje působení.
l Činnost knihovny od 1. 7. 2012 – organizační změna.
Rada rozhodla o organizační změně v činnosti knihovny. Provozní doba
bude upravena na tři dny v týdnu: úterý a čtvrtek od 14 do 19, pátek od 
8 do 13 hodin. Nová pracovní náplň zaměstnance knihovny bude v druhé
části úvazku doplněna o práci na úřadě (samostatný referent v občansko-
správních záležitostech). K tomuto řešení se rada rozhodla s cílem zvýšit
efektivitu využití času zaměstnance/knihovníka a efektivitu využití mzdo-
vých prostředků. Nabídka knihovny a její návštěvnost nebyla taková, aby
bylo nutné ji provozovat v celotýdenním režimu na plný pracovní úvazek.
Změna také umožní úřadu lépe reagovat na nové úkoly, např. v oblasti
správy majetku. Rada uložila panu tajemníkovi vypracovat zřizovací listinu
obecní knihovny a předložit ji ke schválení zastupitelstvu na nejbližším
veřejném zasedání.
l Petice za setrvání paní ředitelky ZŠ a MŠ v Ďáblicích ve
funkci. Jak jsme informovali např. v minulém čísle zpravodaje, rada roz-
hodla vyhlásit konkurz na místo ředitele/ředitelky s tím, že starosta požá-
dal dle usnesení rady paní ředitelku k účasti v tomto konkurzním řízení.
V návaznosti na tyto skutečnosti pan starosta informoval radu o převzetí
výzvy zaměstnanců školy, kterou zorganizovali na podporu setrvání paní
ředitelky Mgr. Milady Bulirschové v její funkci. Rada projednala argu-
menty zaměstnanců obhajující zachování dosavadního způsobu práce
školy a konstatovala, že jsou zohledněny ve způsobu vyhlášení záměru,
a zejména v připravovaném postupu vyhodnocení podaných projektů 
rozvoje školy.
l Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ v Ďáblicích. Rada projednala a schválila rozdě-
lení hospodářského výsledku za rok 2011 v poměru 20% do rezervního
fondu a 80% do fondu odměn stejně, jako tomu bylo v minulých letech. 
l Žádost pana Štefana Lukácse o prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu. Rada projednala a odsouhlasila prodlou-
žení nájmu do 31. 1. 2013 za stejných podmínek, které platí dosud. 
Pověřila pana tajemníka vyhotovením dodatku k nájemní smlouvě.
l Žádost paní Zdeny Drtinové o příspěvek na rekonstrukci 
koupelny v obecním bytě.
Na základě informace pana starosty rada projednala a schválila finanční
příspěvek na rekonstrukci koupelny v bytě paní Drtinové dle doložených
faktur, a to ve výši, která odpovídá standardnímu vybavení. Pověřila 
pracovnici úřadu, paní Ing. Lomozovou, kontrolou provedených prací.
l Změna dopravního značení v ulici Chřibská a Legionářů.
Zástupkyně starosty informovala o výměně dopravních značek v těchto
dvou ulicích. V ulicích budou osazeny nové značky „Průjezd zakázán“
místo stávajících a pro provoz v dané lokalitě problematických značek
„Zákaz vjezdu“.

37. jednání Rady MČ dne 16. 4. 2012
l Žádost Sboru dobrovolných hasičů o povolení postavit májku.
Rada přijala usnesení, v němž schválila postavení májky v rámci akce
„pálení čarodějnic“ na pozemku v areálu „U Holců“ s tím, že bude
zabezpečena ze strany hasičů bezpečnost, statická spolehlivost a bude
zajištěna 2x denně vizuální kontrola jeho bezvadného technického stavu.
(Pozn. po konání akce: přísná bezpečnostní opatření nakonec nebylo 
složité dodržet – májka byla hned první noc zničena a kotvící lana 
ukradena.)
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Pálení čarodějnic 2012
A byla tady opět magická Filipojakubská noc, kdy se čarodějnice slétají
na čarodějnický sabat a lidé se scházejí u zapálených ohňů, aby oslavili
příchod jara. 
I v Ďáblicích jsme se v areálu u Holců opět po roce sešli a mohli jsme si
tento svátek skutečně užít – počasí bylo nádherné, návštěvnost velká. Pro

děti byl na začátek opět připraven
čarodějnický pětiboj – zkouška
odvahy (pohlazení tchoře a vylo-
vení stonožky z krabice plné jes-
kynních červů), trefování se
míčkem do rozpustilých duchů,
stavění májky a hranice, vymalová-
vání čarodějnice a překážková
dráha s lektvarem na udici.
Všechny děti tyto disciplíny absol-
vovaly bravurně a s nadšením. 
Za odměnu na ně poté čekalo
loutkové divadlo Honzy Hrubce
s představením Aladin, po němž
následovala čarodějnická dílna, 
ve které si každý mohl uvařit svůj
vlastní lektvar. 

Dospělí mohli mezitím posedět při pivu nebo limonádě a opéci si buřt.
K poslechu i tanci jim přitom hrála kapela Rabaca. A po setmění na ně
čekalo představení divadla Bořivoj s názvem Rakvičkárna. Celou akci 
důstojně zakončil krásný
ohňostroj.
Doufám, že všichni, kteří na
Pálení čarodějnic přišli, zažili
příjemný večer a odcházeli
spokojeni. 
Letošní Pálení čarodějnic
organizovala Kulturní a škol-
ská komise společně s ďáblic-
kým sborem dobrovolných
hasičů. Jejich nápadem bylo také postavit u Holců májku. Moc se jim
povedla! Bohužel vydržela pouze jeden den – ještě tu noc ji někdo zlomil
a ukradl karabiny i lana, kterými byla připevněna k okolním stromům ve
výšce zhruba sedmi metrů. Velmi tento horolezecký výkon obdivujeme

a prosíme dotyčné o navrá-
cení lan a karabin. Předem
děkujeme. 
Hasiči také postavili hranici
a pan Jirků vyřezal čaroděj-
nici. Byla tak vydařená, že
nám bylo skoro líto ji zapá-
lit... Během celé akce zajišťo-
vali hasiči odborný dozor
a na konci odpálili ohňostroj.

Ti, kdo ho viděli, mi určitě dají za pravdu, že se bylo na co dívat. Pro infor-
maci uvádím, že ohňostroj stál celkem 17 844 Kč. Kdybychom museli
objednat specializovanou firmu, která by ohňostroj dodala a odpálila,
vyšel by mnohem dráž.

Celá akce letos proběhla za skutečně krásného počasí. Díky tomu jsme
také zažili takřka rekordní návštěvnost, která se podle mého pohybovala
na hranici kapacity areálu u Holců a na hranici možností organizátorů.
Proto se budeme muset zamyslet nad tím, zda pro tuto akci příští rok
nenajdeme vhodnější místo.
A budeme muset také sehnat více
pomocníků, kteří nám pomohou
celou akci zajistit. Předem děku-
jeme všem, kteří nám příští rok
nabídnou pomocnou ruku.
Na závěr nezbývá než poděkovat
všem, kteří pomáhali s organizací
akce, především pak členkám Kul-
turní a školské komise a jejich stá-
lým pomocnicím, jakož i Sboru
dobrovolných hasičů Ďáblice. 
Děkujeme také paní Maříkové,
paní Tůmové a paní Sigmundové,
které napekly nejrůznější, moc
dobré koláče a buchty. Velmi si
vážíme toho, že tyto seniorky jsou
ochotny této společné věci věnovat svůj čas a energii.
Naše díky patří také panu Lukaczovi, který areál u Holců na druhý den
uklidil. Nakonec bylo ovšem potřeba úklidem pověřit ještě i Pražské

služby a.s. Tato firma mimo
jiné odstranila střepy z tráv-
níku a uklidila ohniště.
Děkujeme rovněž všem obča-
nům, kteří bydlí v okolí areálu
u Holců. Jsme si plně vědomi
toho, že tato akce pro ně
představuje nemalou zátěž,
proto jim děkujeme za shoví-
vavost a trpělivost.

Simona Dvořáková, Kulturní a školská komise,
fotografie Jonathan Veselý, Tomáš Dvořák a Robert Eichler

P.S.: Prosíme toho, kdo si po skončení akce vypůjčil koloběžku, kterou
u Holců zapomněla její majitelka, nechť ji vrátí zpět na místo, odkud ji
vzal. Děkujeme předem.



Developer 
chce na pozemcích 
rytířů stavět 
bytový komplex
Sporné pozemky 
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou 
se začal domáhat svých původních pozemků
v pražských Ďáblicích. 
Už v roce 1998 totiž Pozemkový fond ČR pře-
vedl téměř devět hektarů církevních pozemků
třem soukromým osobám. Tím podle právníka
městské části Praha–Ďáblice Pavla Trnky úřad
porušil zákon. „Vzhledem k zákonu o církevním
majetku a restitučním zákonům byl tento pře-
vod protizákonný. Pozemky, které byly ve vlast-
nictví církve, by se neměly do vyřešení restitucí
vůbec převádět,“ řekl Trnka. 

A Pozemkový fond porušení zákona přiznává.
„K pochybení při převodu pozemků došlo
v roce 1998 na straně bývalého vedení územ-
ního pracoviště Praha,“ řekla HN mluvčí
Pozemkového fondu Monika Machtová. 

Stavební parcely za desítky milionů 
Sporné pozemky jsou dnes v katastru nemovi-
tostí vedeny jako stavební parcely. Právě na
nich chce jejich současný majitel, firma Ďáblické
rezidence s.r.o., stavět rozsáhlý bytový komplex
jedenácti domů s téměř 250 byty a 22 řadových
dvojpodlažních domků. 
Podle starosty Ďáblic Miloše Růžičky mají par-
cely, na kterých chce developer stavět, hodnotu
několika desítek milionů korun. 
Velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou
hvězdou proto v únoru letošního roku požádal
Pozemkový fond, aby podal žaloby na určení
neplatnosti právního úkonu z roku 1998.
„Chceme, aby Pozemkový fond učinil takové
právní kroky, které povedou k zápisu našich
pozemků v Ďáblicích zpět do vlastnictví České
republiky a správy Pozemkového fondu,“ 
řekl velmistr řádu Josef Šedivý. 
Podle Pozemkového fondu se stala chyba už
před čtrnácti lety, kdy se pozemky převedly na
soukromé majitele, přestože byly vedeny jako
církevní majetek. 
Tehdy podle mluvčí Pozemkového fondu
Moniky Machtové totiž neexistoval zákon, který
by fondu přikazoval zjišťovat, komu pozemky ve
skutečnosti patří. „V té době Pozemkový fond
ČR neměl povinnost zjišťovat u převáděných
pozemků, zda nebyly majetkem církve, nábo-
ženského řádu nebo kongregace. Tato povin-
nost platí až od roku 1999, kdy vstoupil
v platnost zákon o prodeji půdy,“ řekla
Machtová. 
„Až od této doby je Pozemkový fond ČR u jed-
notlivých pozemků, které zamýšlí převést, povi-
nen zjistit, zda převodu nebrání zákonná
překážka, a žádá příslušné katastrální úřady

o ověření v jejich evidenci,“ doplnil ředitel
Pozemkového fondu České republiky Radim
Zika. 

Developer má prý všechno ošetřené
smlouvami 
Zástupce firmy Ďáblické rezidence o problémo-
vých pozemcích ví. „My máme všechny doku-
menty v pořádku. Vše jsme řešili několik let
a máme to ošetřené smlouvami,“ řekl projek-
tový manažer Ďáblické rezidence Pavel Šrámek. 
Developer plánoval zahájit výstavbu domů
a bytů už minulý rok v létě. Projekt měl být roz-
dělen do více etap a podle záměru měl být
hotový do konce roku 2013. 
Podle dokumentace k posouzení vlivu stavby na
životní prostředí je projekt situován ve vzdále-
nosti necelého kilometru od rozsáhlé ďáblické
skládky. „Skládka je rekultivována a v době
realizace záměru Ďáblické rezidence nebude
pro okolní životní prostředí problematická,“
prohlásil investor. 

Na církevní majetek upozornili pamětníci
Na problém s vlastnictvím téměř 90 tisíc metrů
čtverečních pozemků upozornili starostu Ďáblic
Miloše Růžičku sami občané. Firma Ďáblické
rezidence s.r.o. totiž požádala městskou část
minulý rok o přístup k pozemkům přes parcely,
které jsou ve vlastnictví obce. 
„V rámci prošetřování toho, zda developerovi
dáme či nedáme souhlas o využívání našich
parcel, se ozvalo několik našich občanů, pamět-
níků a mých kolegů. Ti mě upozornili na to, že
pozemky, na kterých chce firma stavět, dříve
patřily církvi, a to Rytířskému řádu Křižovníků
s červenou hvězdou,“ popsal Růžička. „Nebylo
prioritou městské části zjišťovat historii
pozemků takto hluboce, ale jakmile se objevila
tato pochybnost, tak jsme to začali řešit,“
dodal starosta. 
Pozemkový fond chce chybu při vydávání církev-
ního majetku soukromým osobám napravit.
„Na základě žádosti velmistra Rytířského řádu
Křižovníků s červenou hvězdou pana Josefa
Šedivého připravujeme žalobu a Rytířský řád
Křižovníků s červenou hvězdou byl o tomto
informován,“ prohlásil ředitel Zika. 
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Křižovníci: Rytířský řád Křižovníků 
s červenou hvězdou, jediný řád českého
původu, se vyvinul z laického špitálního
bratrstva, založeného roku 1233 svatou
Anežkou Přemyslovnou u kostela sva-
tého Haštala v Praze. Roku 1237 povýšil
papež Řehoř IX. bratrstvo na řád s řehol-
ními pravidly. Posláním Křižovníků byla
péče o chudé, nemocné a o poutníky.
Později, což souviselo s poklesem počtu
duchovenstva, došlo k tomu, že se Kři-
žovníci začali zabývat hlavně duchovní
správou na farách. Řád však dodnes
finančně podporuje činnost řady nemoc-
nic. Řeholní oděv Křižovníků se skládá
z černého taláru, zdobeného dvěma
bílými jazýčky na kolárku, jaké dříve
nosívalo i světské duchovenstvo, a osmi-
hrotým červeným křížem, dole prováze-
ným šestihrotou červenou hvězdou. 

Nejasnosti kolem pozemků, na nichž 
má vzniknout sídliště „Ďáblické rezidence“
Koncem března uveřejnila média zprávy týkající se Ďáblic. Zpravodajský portál iHned.cz a Hospo-
dářské noviny z 27. března podávají zprávu o aktuální situaci kolem pozemků, na nichž společnost
Ďáblické rezidence zamýšlí postavit rozsáhlý soubor rodinných a bytových domů. Jak to naznačuje
již titulek Hospodářských novin, „Developer chce stavět na pozemcích rytířů“, pozemky, jimiž dnes
disponují soukromí majitelé, jsou majetkem církve, konkrétně Rytířského řádu Křižovníků s červenou
hvězdou. Autor reportáže poukazuje na to, že Pozemkový fond tyto pozemky v roce 1998 převedl
na soukromé osoby v rozporu se zákonem. V této souvislosti cituje právníka MČ Praha-Ďáblice,
podle nějž „pozemky, které byly ve vlastnictví církve, by se neměly do vyřešení restitucí vůbec 
převádět“. Pochybení úřadu uznává i současný ředitel Pozemkového fondu. 
V souvislosti s přípravou infrastruktury projektu společnost Ďáblické rezidence nedávno požádala
MČ Praha-Ďáblice o souhlas s přístupem na pozemky v majetku obce.
Jak v článku Hospodářských novin uvádí starosta MČ Praha-Ďáblice Miloš Růžička, právě při proše-
třování této žádosti vyšly najevo nesrovnalosti ve vlastnických nárocích na pozemky, na kterých
chce společnost Ďáblické rezidence stavět. Hospodářské noviny závěrem uvádějí, že se Pozemkový
fond z podnětu Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou chystá podat soudní žalobu s cílem
napravit pochybení, k němuž došlo vydáním církevního majetku soukromým osobám.
Jaký osud asi celý projekt výstavby na těchto pozemcích čeká? Jak bude v budoucnu a po tolika
letech čekání vypadat historická část Ďáblic, kaple, sám křižovnický statek i jeho okolí na severním
a severozápadním okraji Ďáblic? 

Dušan Andrš
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Severní okraj Ďáblic – novodobá historie pozemků
1998 – pozemky jsou vyvedeny ze správy Pozemkového fondu do soukromého vlastnictví, v následujících letech střídají své majitele, 
roste jejich realizovaná kupní cena (z několika stovek tisíc na desítky milionů);
1999 – usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy je schválen Územní plán hl. m. Prahy;
2000 – ke schválení (po mnoha měsících práce odborníků) je připraven koncept urbanistické studie Ďáblic, který má v budoucnu plnit funkci 
podrobného „územního plánu“ Ďáblic (na jeho dodržování se pak např. odvolávají v dalších letech při schvalovacích řízeních stavební odbor 
a další příslušné instituce); 
2002 – teprve po dvou letech schvalování je (i se souhlasem Ďáblic) vydán čistopis urbanistické studie, severní okraj: zástavba rodinnými domky 
při jedné komunikaci lemované stromořadím;
2004 – je schválena změna územního plánu č. 0722 – už po dvou letech je urbanistická studie popřena a změna vychází vstříc vlastníkům 
pozemků, zabírá další dříve nezastavitelné plochy (pole, zeleň) a zvětšuje na severu zastavitelné plochy cca 2x; 
2008 – je podána žádost HKR Architects (nyní Ďáblické rezidence, s.r.o.) na další úpravu územ ního plánu. Jde o navýšení koeficientu zastavění 
z B na D: když už úřady předtím vlastníkům od souhlasili v rozporu s urbanistickou studií změnu zastavitelného území do šířky – na celou výměru 
jejich pozemků, „bylo zapotřebí“ a zbývalo ještě vyhnat zástavbu do výšky (nesouhlas Ďáblic s předloženým projektem 500 bytů v řadových 
a pětipodlažních domech tuto žádost zastavil);
2009 – tento rok je již úspěšný. Je předložen upravený projekt bytové výstavby Ďáblické rezidence, následuje souhlas MČ a během několika měsíců
úředníci magistrátu schvalují vyšší míru zastavitelnosti na koeficient C (třípodlažní domy);
2011 – zahájeno zjišťovací řízení, Ďáblice předkládají své argumenty a žádají posouzení výstavby dle zák. č. 100/2001 Sb. 
(posuzování vlivů na životní prostředí) – Praha, Odbor ochrany prostředí rozhodl, že toto posouzení není potřeba; 
2011/12 – uskutečnilo se několik jednání zástupců městské části a společnosti Ďáblické rezidence k nalezení shody v otázkách výstavby, 
názory jsou odlišné, jednání na obou stranách velmi korektní;
2012 – v rámci série odhalení skandálních pochybení Pozemkového fondu v médiích se ukázalo, že některé tyto případy se týkají také pozemků 
na katastru Ďáblic, vrací se tím i celý příběh severního okraje na úplný začátek;
21. prosinec 2012 – v den mayskými astrology avizovaného konce světa přilétají zástupci mimozemské civilizace, přivážejí delegace zaniklých 
kultur Atlantidy a dalších ...organizují školení na téma poučení z vlastních chyb a zjednávají v Evropě pořádek. Co se stalo s Ďáblicemi, 
zejména na jejím severním okraji, zatím není nahlížením do křišťálové koule zřejmé...

Táňa Dohnalová a Miloš Růžička, foto Martin Smrček

Beseda o tom, co je nového v projektu 
„Ďáblice hledají své náměstí“ se uskuteční ve čtvrtek 31. května 
od 19 hodin ve velkém sále základní školy v Ďáblicích. Prezentace si pro vás připravili kronikář 
Ďáblic Bohuslav Sobotka a nám již známý Petr Hlaváček, proděkan FA ČVUT a šéf architektonic-
kého studia Headhand. Oba doplní svým komentářem také starosta Ďáblic Miloš Růžička. Dozvíte
se více o historii budování veřejných staveb v Ďáblicích a budete mít možnost se ptát, jak a kam
pokročily plány na nové náměstí. Po prezentacích bude následovat diskuze. Těšíme se na vaši 
účast a na zajímavou diskuzi. Beseda se koná za podpory grantu Nadace Via 
a městské části Praha–Ďáblice.

O odškodnění současného majitele 
rozhodne soud 
Pokud Pozemkový fond v žalobách uspěje a cír-
kevní parcely dostane zpět do vlastnictví, získá
je Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
do svého vlastnictví v rámci církevních restitucí. 
Kdo ovšem odškodní současného vlastníka
pozemků, společnost Ďáblické rezidence,
Pozemkový fond neví. „O náhradě současným
vlastníkům bude muset rozhodnout až nezávislý
soud,“ domnívá se ředitel Pozemkového fondu
Zika. 
Sami Křižovníci už žalobu na určení vlastnictví
svých bývalých pozemků dát nemohou. V roce
2000 se totiž svých pozemků domáhali
u soudu. „Chtěli jsme svůj historický majetek
ochránit. Bohužel jsme byli ve sporu
neúspěšní,“ popsal velmistr řádu Šedivý, který
doufá, že řád poslední šanci na uhájení svého
majetku nepromarní. „Doufám, že žalobou přes
Pozemkový fond uspějeme a pozemky dosta-
neme zpět,“ řekl velmistr. 
Řád Křižovníků kdysi vlastnil a provozoval na
pozemcích velkostatek Ďáblice a Hloubětín. 
Křižovníci hospodařili na 290 hektarech půdy.
Statek i půda jim byly zabaveny v roce 1948
komunisty. 

Bedřich Kratochvíl, otištěno 27. března 2012 
v Hospodářských novinách – příloha Praha,

kresba Miroslav Keml, otištěno 10. května 2012 
v Magazínu MF Dnes

Jako ve středověku
Někdo z nás si patrně neuvědomil, že doba pokro-
čila, neboť ve škole nás vždy učili, že ve středověku
se lidé zbavovali nepotřebných věcí tak, že je vyho-
dili před dům. Stejně si počínal kdosi, patrně v noci
na 3. května, když se zbavoval nepotřebného
koberce. Tento koberec ve čtyřech částech rozptýlil
v zeleni vnitrobloku Kostelecká x Legionářů. Nevím,
jakou měl představu o konečném osudu kusů
tohoto hadru, ale jeho mimořádný úklid stál naší
obec 814 Kč. Hodně, nebo málo? Za lenost 
a neochotu zbavit se nepotřebného harampádí
dnes standardní cestou hodně. Slušnému člověku,
myslím, netřeba radit jak. A neznámému lemplovi
vzkaz. Už to takto nedělejte, taháte peníze z kapes
nás všech, středověk už skončil. Z hlediska tehdej-
ších trestů mě však napadá, že možná bohužel. 

Tomáš Dvořák
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Odhalte tajemství
zámku, cukrovaru
a labyrintů
Pozvánka na jarní výlet seniorů 
Ve čtvrtek 31. května 2012 se uskuteční tra-
diční jarní výlet seniorů. Prvním cílem tohoto
výletu bude novorenesanční zámek Stránov
v obci Jizerní Vtelno, který je návštěvníky ozna-
čován za jeden z nejpohádkovějších zámků.
Proč tomu tak je, rozluštíte hned, když se před
vámi objeví jeho impozantní budova ve svahu
proti silnici, po které budeme přijíždět. Své
tajemství skrývá zámek ve svých interiérech, kde
byl po znárodnění původnímu majiteli panu
ing. Jaromíru Šimonkovi umístěn dětský domov.
Zajisté někdy kupujete cukr, na jehož obalech
najdete značku TTD. Po návštěvě cukrovaru
v Dobrovici a prohlídce expozice cukrovarnictví,
lihovarnictví a řepařství budete vědět, co se
skrývá za těmito třemi písmeny. V podnikové
prodejně si budete moci nakoupit i výrobky
z produkce tohoto cukrovaru. 
Poobědváme uprostřed lesa na hrázi Jívového
rybníka v romantickém Loveckém hotelu Jívák.

Po obědě je pro nás připravena nejprve pro-
hlídka interiérů zámku Loučeň, která nám při-
blíží, jak zde žili poslední předváleční majitelé
z rodu Thurn-Taxisů, a poté můžeme až do té
doby, co nás nohy unesou, luštit tajemství jede-
nácti zahradních labyrintů a bludišť v anglickém
parku. 

Autobus je již z velké části obsazen, proto pro-
síme seniory, kteří mají zájem se tohoto výletu
také zúčastnit, aby se co nejdříve přihlásili
v Obecní knihovně u paní Ivany Midlochové
(Osinalická 901/30, otevírací doba pondělí
a středa 13–19, úterý a čtvrtek 8–14, pátek
8–12 hodin) a zároveň u ní složili 50 Kč jako
nevratnou zálohu na výlet. Výletu se mohou
zúčastnit také senioři nebydlící v Ďáblicích. 
Ti pak kromě zálohy zaplatí vstupné do jednotli-
vých objektů, které během výletu navštíví. 

Odjezd autobusu bude 31. května v 8.30 hodin
z obvyklého místa v blízkosti bývalé Battistovy
cihelny – později Prefy (ulice Hořínecká). 
Předpokládaný návrat je kolem 18 hodiny.
Výlet se bude konat za jakéhokoliv počasí.
Podrobnější informace k cílovým lokalitám 
najdete na www.zamekstranov.cz, 
dobrovickamuzea.cz a zamekloucen.cz.

Pěkný výletní den přeje sociální komise 
při MČ Praha-Ďáblice

Vítání dětí v Ďáblicích
Vyzýváme rodiče dětí, které se narodily v roce
2011 a 2012, a chtěli by se zúčastnit slavno-
stního přivítání nových občánků Ďáblic, aby své
děti co nejdříve přihlásili na e-mailové adrese:
socialni.komise@dablice.cz nebo osobně
v Obecní knihovně, Osinalická 30.
Do přihlášky uveďte jméno dítěte, datum naro-
zení, adresu trvalého bydliště dítěte a kontakt
na rodiče. Podmínkou přihlášení je trvalé byd-
liště dítěte na území Ďáblic. Termín slavno-
stního odpoledne bude upřesněn podle počtu
přihlášených dětí. Těšíme se na setkání s Vámi.

Sociální komise při MČ Praha-Ďáblice

Co přináší sociální
reforma 2012
(nejen) seniorům
Ve čtvrtek 19. dubna přijala pozvání do klubu
v Obecním domě sociální pracovnice Mgr.
Štěpánka Kozlerová z Kliniky rehabilitačního
lékařství 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze. Povídání o tom,
jaké změny přináší sociální reforma seniorům, si
přišlo poslechnout 12 ďáblických občanů. Před-
náška byla velmi zajímavá, a proto jsme se roz-
hodli podělit se s vámi o nabyté vědomosti,
neboť se domníváme, že je mohou využít nejen
senioři, ale každý, kdo má v rodině nebo ve
svém okolí člověka vyžadujícího zvláštní péči.
Od 1. ledna 2012 je v České republice zahájen
proces sociální reformy a nyní probíhá jeho
první etapa. V jejím rámci dochází ke zjednodu-
šení administrativy a k větší adresnosti a dosa-
žitelnosti sociálních dávek a služeb.
Předkládáme vám zde některé zajímavé údaje
týkající se zejména státních příspěvků.
První změnou je jednotné výplatní místo
pro všechny nepojistné dávky (tj. příspěvek na
péči, dávky pro osoby se zdravotním postiže-
ním, dávky pomoci v hmotné nouzi). O tyto
dávky se nyní žádá a dávky se vyplácejí na
kontaktním místě Úřadu práce ČR, který se
pro občany Prahy 8 nachází v Libni, U Meteoru
8, tel. 950178643. Formuláře lze stáhnout
z internetu, kde jsou také všechny potřebné
informace (www.socialnireforma.mpsv.cz).
Nově byl zaveden institut asistent sociální
péče, kterým se rozumí fyzická osoba (jiná než
osoba blízká), která poskytuje sociální službu

(např. soused). Podmínkou je plnoletost a zdra-
votní způsobilost. Poskytovatel sociální služby
nepotřebuje žádnou registraci ani živnostenský
list, pouze odvádí daň z příjmu v případě, že
jeho měsíční příjem je vyšší než 12 000 Kč.
Asistent sociální péče a zdravotně znevýhod-
něná osoba spolu uzavřou smlouvu o rozsahu
a způsobu poskytované služby a výši úhrady.
Úhradu za poskytnutou pomoc hradí příjemce
služby ze svého příspěvku na péči. V případě,
že péči poskytuje osoba blízká (rodinný přísluš-
ník), není potřeba uzavírat smlouvu mezi pří-
jemcem a poskytovatelem služeb.
Příspěvek na péči je peněžní dávka, která
slouží na uhrazení služeb v situaci, kdy zdra-
votní stav člověka se stane nepříznivým a on se
neobejde bez pomoci druhých lidí (např. není
schopen samostatně se obléci, provádět
hygienu, připravovat si nebo přijímat potravu,
nakupovat, uklízet, navštěvovat lékaře aj.).
Příspěvek na péči není vázaný na výši příjmů
žadatele, hodnotí se pouze stupeň závislosti na
pomoci jiné fyzické osoby a zdravotní stav.
Posuzuje se 10 oblastí každodenního života
podle Mezinárodní klasifikace funkčních schop-
ností, disability a zdraví – dříve se posuzovalo
36 úkonů ve 129 činnostech (!).
Výše příspěvku má 4 stupně: I. stupeň – 
800 Kč/měsíčně, II. stupeň – 4 000 Kč/měs., 
III. stupeň – 8 000 Kč/měs., IV. stupeň – 
12 000 Kč/měs. Nejvyšší částka je vyplácena
osobám s vysokým stupněm postižení, např.
tomu, kdo vyžaduje 24 hodinovou péči.
V žádosti o příspěvek je nutné mj. uvést, kdo
bude danou službu poskytovat.
Příspěvek na mobilitu je měsíční dávka
(maximálně 400 Kč za měsíc). Tato dávka se
vztahuje na osoby od jednoho roku věku, které

nejsou schopné zvládat základní životní potřeby
v oblasti mobility nebo orientace a pravidelně
se dopravují nebo jsou dopravovány.
Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednorá-
zová dávka určená osobám s těžkým postižením.
Z tohoto příspěvku se hradí například nákup
zvláštních pomůcek, invalidního vozíku, motoro-
vého vozidla nebo speciální úprava bytu aj.
Obě tyto dávky jsou vázány na majetkové
poměry žadatele a jsou určeny spíše sociálně
slabším osobám. Mají zabránit tomu, aby lidé
s těžkým pohybovým, zrakovým a jiným postiže-
ním byli vyloučeni ze společenského dění, a aby
mohli být co nejvíce soběstační.
Další novinkou bude tzv. sKarta, plastiková
kartička pro příjemce sociálních a zdravotních
dávek, která bude mít několik funkcí. Karta
bude sloužit k identifikaci na úřadu, jako ban-
kovní karta pro snadné vybírání dávek (kartu lze
použít k bezhotovostní platbě nebo výběru
hotovosti z bankomatu) a dále nahradí papí-
rové průkazy osob se zdravotním postižením
(TP, ZTP a ZTP/P). sKarty začnou vydávat Úřady
práce příjemcům sociálních dávek od června
letošního roku.
Smyslem poskytování státních příspěvků je umo-
žnit lidem zůstat v domácím prostředí, i když
jejich zdravotní stav vyžaduje zvláštní péči. Tuto
péči jim může poskytovat osoba blízká, asistent
sociální péče nebo organizace poskytující soci-
ální služby. Cílem poskytování domácí péče je
vyhnout se institucionální (ústavní, nemocniční)
péči, která je ve svých důsledcích mnohem
dražší a kvůli vyčlenění z rodinného kruhu
obvykle mnohem více zatěžující.

Z přednášky Mgr. Štěpánky Kozlerové
a z www.socialnireforma.mpsv.cz

sestavila Barbara Tranová
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Dobrý pastýř
Chov ovcí a veškeré práce s ním spojené patřily
ve starém Izraeli k běžným obrazům všedního
dne, např. biblický Jób měl stádo o několika tisí-
cích ovcí. O ovce se staral pastýř, jehož úkolem
bylo nejen hledat vhodné místa k pastvě, ale
i střežit každou jednotlivou ovci, aby se neza-
toulala. V noci uléhal ve dveřích ovčince, aby
ovce chránil před dravou zvěří a lupiči. Dobrý
pastýř ochotně snášel tvrdost a odloučenost
pastýřského života.
Již Starý zákon připodobňuje jednání Hospodina
vůči jeho lidu obrazem pastýře, který se stará
o každého člověka.

Sám budu pást své ovce a dám jim odpo-
čívat. Ztracenou vypátrám, zaběhlou při-
vedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou
posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím.
Budu je pást a soudit. Ezechiel 34,15

Ježíš Kristus se nazývá dobrý pastýřem. Jako on
nasazuje svůj život za ovce, pečuje a má o ně
starost. Člověk je závislý nejenom na materiál-
ních skutečnostech jako je voda, chléb, světlo.
Stejnou měrou potřebuje lidskou náklonnost,
společenství druhých, vzájemnou péči. Jsou
situace, kdy zakoušíme vlastní slabost, někdy
i bezmoc, zaslepenost nebo neústupnost dru-
hých. Naopak náklonnost, péče a ochrana vyvo-
lává v člověku pocit bezpečí a povzbuzuje jej.
Obraz dobrého pastýře byl v raném křesťanství
nejčastějším symbolem zobrazení Krista. 

Zobrazení Krista jako dobrého pastýře, jedno
z nejstarších dochovaných zobrazení, Priscilliny
katakomby, Řím, 3. stol. n. l.

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí
svůj život za ovce. ...znám své ovce a ony
znají mě, tak jako mě zná Otec a já znám
Otce. A svůj život dávám za ovce. 
Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto
ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj
hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.
Janovo evang. 10,11–16 

Renata Wesleyová, farářka

Noc kostelů
Srdečně zveme všechny v pátek 1. června
k účasti na programu při příležitosti Noci
kostelů do kaple Nejsvětější Trojice a do
sboru Církve čs. husitské.

Kaple Nejsvětější Trojice 
bude zpřístupněna od 18 do 23 hodin
– pro děti budou připraveny obrázky ďáblické
kaple a sv. Anežky, iniciátorky založení řádu 
Křížovníků, který kapli spravuje,
– do 20.30 hodin možnost prohlédnout si
kapli i její okolí s výkladem o historii, během
výkladu budou hrát na varhany a flétny ďáblické
děti, které vede p. učitel Sevruk,
– 20.30 hodin promluva a výklad o historii
ďáblické kaple přednesený jejím duchovním
správcem p. Markem Pučalíkem,
– po 21 hodině Noční koncert při svíčkách,  
T. Večerková – flétna, M. Waldhaserová – kytara 
(lístky v prodeji před koncertem za 50 Kč).

Sbor Církve čs. husitské 
bude zpřístupněn od 18 do 23 hodin
a k shlédnutí bude výstava instalovaná na
panelech, pojednávající o historických kořenech
Církve čs. husitské, která duchovně navazuje na
myšlenky husitství, taktéž ukázky rozmanité
architektury sborů, spoluautorem je prof. 
Milan Salajka z Husitské teologické fakulty
vystaveny budou též různé výtisky Biblí, 
včetně výtisků v originálních jazycích.
V 19.30 hodin si poslechneme dva oddíly
z Knihy apokryfů Karla Čapka, které přednese
MgA. Alena Špačková. Celý večer bude dopro-
vázet reprodukovaná duchovní hudba.

Noc kostelů se pořádá pod záštitou starosty
obce Ďáblice ing. Miloše Růžičky.

Bleší trh 
v sobotu 19. května 
v areálu u Holců
Máte doma věci, které už nepotřebujete, ale
nechcete je vyhodit?
Zkuste je prodat na prvním ďáblickém bleším
trhu, který se bude konat v sobotu 
19. května 2012 od 15 do 18 hodin 
v areálu u Holců.
Doprovodný program: tvoření pro malé 
i velké, občerstvení, v 17 hodin vystoupení 
rockové kapely ArtVox.
Prodávat můžete cokoliv, potřebovat budete
jen podložku nebo skládací stolek, na který
své zboží položíte. Své prodejní místo můžete
začít připravovat od 14.30 hodin.
Více informací na: mc-dablice@seznam.cz,
tel.: 605 111 552.
Pořádají: Mateřské centrum Ďáblice o.s., 
Wezeli Music Studio, Sociální komise, Kulturní 
a školská komise při MČ Praha Ďáblice.

Nordic walking 
v Ďáblickém háji
Ve středu 25. dubna se před Obecním úřadem
sešlo téměř dvacet zájemců o ukázkovou
hodinu turistické chůze s holemi, nazývané
„nordic walking“. Zkušená a milá instruktorka
z České asociace nordic walking paní Markéta

Matušíková s sebou přivezla dostatek kvalitních
holí na zapůjčení těm, kdo dosud hole nemají
nebo těm, kteří si s sebou přinesli hole trekin-
gové. Ty jsou totiž těžší a hodí se pro tůry
v horách. Téměř dvouhodinový pobyt v jarním
Ďáblickém háji na nás zapůsobil velmi blaho-
dárně a někteří z nás si nakonec nové hole kou-
pili. Jistě to učinili v naději, že procházky pro
zdraví a pro radost se tak stanou častějšími.
Paní instruktorce, která nám trpělivě vysvětlo-
vala, jak máme hole správně používat, patří
velký dík. Tím spíš, že instruktáž pro nás dělala
ve svém volném čase, bez nároku na odměnu. 
Paní Matušíková je ochotná přijet za námi do
Ďáblic opět 17. května s další dávkou kvalit-
ních chodeckých holí. Sraz je v 15.30 hodin
před Obecním úřadem v Květnové ulici.

Jménem sociální komise MČ Praha-Ďáblice 
vás zve Barbara Tranová
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Sportu zdar 
a hokeji zvlášť
Byli jsme u toho – my všichni ze 4. A a ze 4. B,
když hokejový klub HC Letci Letňany bojoval
o pohár ICE HOCKEY CUP 2012, jehož generál-
ním sponzorem je ČESKÉ TEPLO. Moc děkujeme
za pozvání i za občerstvení. Fandili jsme, co
jsme mohli... a vyplatilo se! Kluci, kteří trénují
za skvělý tým Letců, František Viaček a Matyáš
Stránský se svými kamarády zvítězili 3:1. 
Celkově se pak v turnaji umístili na 3. místě.
Byli jste skvělí!    

1. místo si vydobyl HC Sparta Praha, jejíž repre-
zentant Matěj Výkruta je rovněž žákem naší
školy, a to třídy 3. A. Přejeme hodně gólů do
dalších zápasů!!! Nádherný zážitek nám
v rámci hokejového souboje dopřál další žák 
4. A Matyáš Urbánek, který měl tu čest při slav-
nostním zahájení zazpívat hymnu.
Daří se nejen hokejistům, ale i dalším skvělým
sportovcům. 4. třídu navštěvují také děvčata,
která se svým výkonem nominovala na mist -
rovství ČR v aerobiku. Diana Procházková 
a Šarlota Jančová zvítězily s týmem Američanky
pod vedením FC BHŠ v Luhačovicích. 
Gratulujeme!     

Dalšího výborného úspěchu dosáhla Nikoleta
Domdjoni ze 2. A. Ta se věnuje hip hopu
a postupně při soutěžích v Praze a ve Vídni se
svým týmem obsadila 2x 1. místo, 1x 2. místo
a 1x 3. místo. Rovněž moc gratulujeme.
Ale tím to nekončí. V březnu své schopnosti
poměřily také Pražské baby mažoretky, v jejichž
družstvu je i „naše čtvrťačka“ Štěpánka Šlehob-
rová. Dívky obsadily pěkné 3. místo z celkového
počtu dvanácti skupin. Jen tak dál...

Za školu Dana Fatrdlová, třídní učitelka 4. A

Františ�ek Viaček, Matyáš Stránský, Matyáš Urbánek
a Matě� j Výkruta (vpravo)

Diana Prochá�zková� , Šarlota Jančová
a Nikoleta Domdjoni (vpravo)

Štěpánka Šlehobrová je členkou skupiny 
“Baby mažoretek”  TJ Sokol Vysočany

Sbor mladších žáků zahá� jil Velikonoční jarmark

Opera Červená�  Karkulka

Velikonoční jarmark v ZŠ

Jarní kreativní dílny
Navodit velikonoční atmosféru a umožnit dětem
a jejich rodičům zakoupit nebo si vlastnoručně
vyrobit velikonoční výzdobu – to byl cíl akce,
která se 3. dubna konala v naší škole.
Jako v loňském roce vše zahájil dětský školní
sbor vystoupením mladších žáků. A pak už se
tvořilo. Děti mohly například zdobit vajíčka, per-
níčky, vyrábět z korálků, malovat na sádrové
odlitky, vyrobit si kytičku z papíru. Výrobu a pro-
dej zajišťovali paní Jitka Aston a její pomocníci,
paní Daniela Tůmová se svými kolegyněmi, paní
Renata Zunová, která v současné době vede ve
škole výtvarný kroužek, ukázku pletení z pedigu
předváděla paní Dana Końáriková z Bořanovic.
Kdo měl žízeň, mohl se občerstvit v čajovně
žákyň 8. třídy. Velikonoční atmosféru dotvářela
také výstava prací dětí ze školní družiny s veli-
konoční tématikou. Závěr tvořivého odpoledne
patřil opět školnímu sboru. Starší žáci nacvičili
pod vedením paní učitelky Anny Součkové
operku Červená Karkulka.
Jsme rádi, že se nám daří ve škole organizovat
takovéto akce, na kterých se mohou setkávat
děti a jejich rodiče, jsme rádi, že se akce vyda-
řila a že nám všem přinesla spoustu krásných
zážitků.

Za školu Jana Chmátalová, 
zástupkyně ředitelky
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Mladí hasiči z Ďáblic
3. března proběhlo v hasičské zbrojnici SDH Praha Letňany 1. kolo zim-
ního poháru v uzlování. Naše děti získaly díky poctivému tréninku krásné
umístění, a to v kategorii starších jednotlivců vybojovala Nicol Soumarová
7. místo, v kategorii mladších jednotlivců získal Daniel Tipta 8. místo.
Hlídka mladších žáků skončila na pěkném 12. místě. Nepostoupila sice do
dalšího, městského kola, které se konalo 17. března v Satalicích, nicméně
oproti loňsku jsou výsledky zase o něco lepší.
Odměnou za pěkné výsledky byl pak výlet na Pražský hrad, kde jsme měli
možnost, společně s jinými oddíly mladých hasičů z SDH Satalice, Kbely
a Kunratice, prohlédnout si místní hasičskou zbrojnici. Dále následovala
prohlídka hradních nádvoří
a první etapa zábavné vzdělá-
vací hradní hry pro děti.
2. dubna proběhla na hasičské
zbrojnici, jako každé pondělí,
schůzka mladých hasičů, kde
jsme tentokrát netrénovali uzly
ani hasičské dovednosti, ale
věnovali jsme se přípravě veli-
konočních svátků. Zdobili jsme
perníčky, malovali vajíčka
a pletli pomlázky.
V současné době se věnujeme
přípravám na oslavu dětského dne, který se uskuteční 1. června od 
15 hodin v Ďáblickém háji. Na děti čeká mnoho soutěží a zajímavostí,
celé odpoledne pak bude zakončeno opékáním buřtů. Tímto vás všechny
srdečně zveme.

Robert Eichler, Sbor dobrovolných hasičů Ďáblice
www.hasicidablice.cz

Lyžařský výcvikový kurz
Tak jako každým rokem, i letos se v polovině března vydali přihlášení žáci
ze 6. až 9. třídy na lyžařský výcvikový kurz. Konal se již tradičně v Peci pod
Sněžkou. Sněhové podmínky byly bezvadné, přálo nám i počasí a rovněž

atmosféra na kurzu byla
po celou dobu pobytu
skvělá. Skvělá byla nejen
při vlastním výcviku, ale
rovněž ve večerních hodi-
nách, kdy se všichni sešli
v klubovně a účastnili se
různých soutěží, her a dal-
ších aktivit, které pro ně
připravila vychovatelka
Lenka. Dobrou náladu

nám nemohl zkazit ani poměrně nepříjemný pan vedoucí. 
A už tu byla další sobota a s ní návrat zpět do všedních dní. Myslím, že se
kurz vydařil a že na něj budeme všichni rádi vzpomínat. Děkuji všem –
instruktorkám, paní zdravotnici, Lence, žákům i všem ostatním, kteří se
LVK zúčastnili, za vytvoření celotýdenní milé a přátelské atmosféry.

Milada Bulirschová, ředitelka školy

Šikovní předškoláci
V průběhu měsíce března a dubna proběhl v naší základní škole kurz
„Předškolák“, který navštěvovaly děti přijaté do budoucích prvních tříd.
Vyzkoušely si, jak pracují prvňáčci, seznámily se s prostředím školy
a setkaly se s bývalými kamarády z mateřské školy.
Cílem kurzu bylo usnadnit dětem zářijový vstup do první třídy, odstranit
strach z neznámého, ale také zjistit úroveň školní zralosti dětí. Na závěr
kurzu předaly paní učitelky, které kurz vedly, dětem osvědčení šikovný
předškolák, hodnocení dítěte i doporučení pro rodiče, jak s dětmi praco-
vat na odstranění případných nedostatků jako je špatné držení tužky,
vady řeči atd.
Jsme moc rádi, že zájem o kurz Předškoláka projevilo v tomto roce velké
množství rodičů dětí a už se všichni na naše budoucí prvňáčky těšíme!

Za ZŠ paní učitelky Čuková-Podzimková, Krejcárková a Novotná
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Info 
z fotbalového 
oddílu
Sportovní činnost
Sportovní činnost a soutěže jsou již v plném
proudu, a tak pokud budete mít někdy čas, při-
jďte se podívat na naše zápasy, nebo jen tak
posedět na zahrádce s občerstvením, ze které
můžete sledovat dění přímo na hřišti.

Letní kemp Veselé míče z Ďáblic
II. ročník letního kempu Veselých míčů, 
proběhne ve dvou turnusech: 16.–20. 7.
a 23.–27. 7. Letos kromě fotbalu, míčových her
a tenisu bude nově výuka plavání v Rehaklubu
v Ďáblicích. Více o kempu najdete na stránkách
www.veselemice.skdablice.eu, kde je ke stažení
přihláška. 

Nábor
Přijímáme kluky všech věkových kategorií, od
školičky ročníky 2007 až po mladší žáky ročníky
1999. Přijďte se podívat na hřiště vždy ve
středu v 17 hodin. 

Investice v areálu
Jsem rád, že se nám podařila výstavba sloupů
a sítí, které mají zachytávat letící míče do pole
směrem k Cínovecké a na druhé straně mezi

umělým a travnatým hřištěm. Dík patří panu
Vodákovi a panu Červenkovi, kteří svou prací 
na výstavbě ušetřili třetinu z plánovaného 
rozpočtu. 

Michal Mošnička, SK Ďáblice

SK Ďáblice nabízí možnost zahrát 
si fotbal na hřišti s umělým povrchem
l umělý povrch třetí generace l osvětlení 
pro večerní hraní l volné termíny i o víkendu
l šatny k dispozici l občerstvení 
v rekonstruované klubovně. Kontaktujete
správce areálu na telefonu: 608 523 167, 
připravíme pro vás individuální nabídku.

Velký svátek 
na ďáblickém hřišti – 
fotbalová školička 
přivítala soupeře 
z Bohemians 1905!
Na sobotu 21. 4. pozval trenér fotbalové ško-
ličky k přátelskému utkání jeden z nejlepších
týmů v kategorii ročníků 2006, kluky z Vršovic –
Bohemians 1905. Toto utkání jsme všichni vní-
mali jako velký svátek, a proto se kluci na zápas
dlouho těšili. Za pomoci několika málo hráčů
z mladší přípravky jsme sehráli nádherné utkání
plné zajímavých akcí. Fotbalisty povzbuzovala
z poloviny zaplněná tribuna, vetšinou rodinných
příslušníků, kteří tak vytvořili nádhernou fotba-
lovou atmosféru.
Kluci odehráli celkem 70 minut čistého času
a odmítali přestat. Protože se jim nechtělo
z hřiště odcházet, následovaly tradiční penalty
a po nich poděkování divákům. Takové nadšení
a zápal, který tady kluci předvedli, jsou tak nej-
větší odměnou pro oba trenéry. Zápas skončil
nakonec nerozhodně 10:10 a z každého gólu
jsme měli ohromnou radost. Vyrovnaný výsledek

s Bohemkou je určitě výborná vizitka pro naše
malé fotbalisty.
Protože našim soupeřům se utkání také líbilo,
v sérii přátelských utkání budeme pokračovat,
hráče Bohemky přivítáme znovu v neděli
20. května dopoledne. Všichni jste srdečně
zváni, přijďte fandit našim borcům.

Fotbalový turnaj 
pro ročníky 2006 a mladší
– Ďáblíčkův pohár 2012
V neděli 3. června u příležitosti oslav dne dětí
pořádá SK Ďáblice turnaj pro kluky narozené
v roce 2006 a mladší. Podobná akce se pro tuto
věkovou kategorii koná u nás poprvé. Pokud
nevěříte, že i takhle malí kluci hrají opravdový
fotbal, přijďte se přesvědčit. Poznáte nádhernou
atmosféru dětského fotbalu, opravdovou radost
i slzičky zklamání. Turnaj zahájíme nástupem
v 9.hod. Účast potvrdilo celkem 8 družstev. Při-
vítáme kluky z Vršovic, Bohemians 1905 i Slavii
Praha, dále Kolovraty, ČAFC, Úvaly a naše sou-
sedy z Březiněvsi a Dolních Chaber.

Za fotbalovou školičku Alena Sýkorová, 
foto autorka

Ve čtvrtek 3. května si pozvala naše fotbalová školička  na přátelské utkání tým stejně malých fotbalistů
ze Slavie Praha. Naši kluci se určitě nezalekli zvučného jména a bojovali do posleních minut. Mohli jsme
tak sledovat velmi hezký přátelský zápas s brankami na obou stranách. Hezkou atmosféru zápasu vytvo-
řili i rodiče obou týmů. Při každé brance, povedené akci,  byli kluci odměněni velkým potleskem. 
Poděkování za zorganizování utkání patří trenérovi Dušanu Sýkorovi. 
Více informací o školičce najdete na: www.skdablice2006.estranky.cz Foto Jan Havrda
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Občané se zajímají,
proč byl vypsán 
konkurz na místo
ředitelky ZŠ a MŠ
Tímto příspěvkem jsem neměla v úmyslu rozně-
covat emoce, pouze jsem se domnívala, že by
bylo vhodné, aby občané Ďáblic věděli, že vli-
vem legislativních nejasností může dojít
k pocitu křivdy člověka, který si to nezaslouží.
Článek jsem napsala po seznámení se s Výkla-
dem přechodných ustanovení (v závěru), kde je
výslovně uvedeno, že vyhlášení konkurzu na
místo dosavadního ředitele se ponechává na
zřizovateli. 
Při vstupu do budovy Základní školy návštěv-
níka osloví vystavené výtvarné práce dětí, infor-
mace o sponzorství chlapce Sama z Afriky od
zahájení školní docházky až po současnost.
Díky podpoře této školy studuje již dokonce
školu vysokou. Děti se prostřednictvím dopiso-
vání s ním zdokonalují též v angličtině. Ve vitrí-
nách se blýskají poháry za vícerá ocenění i výhry
žáků v meziškolních utkáních ve florbalu či ve
fotbale. Mladší žáci mohou navštěvovat po
vyučování Školní družinu, zatímco starší, což
jistě není vymožeností každé školy, se scházejí
odpoledne v Klubu, kde mají možnost pracovat
s počítači nebo navštívit školní knihovnu.
Hodně čtenářů je i mezi dětmi z I. stupně. Škola
nabízí mnoho nadstandardních aktivit, např.
kroužek aerobiku, keramiky, sborového zpěvu,
výtvarný kroužek, sportovní hry, angličtinu. 
(I v tomto jazyce děti vždy velmi dobře obstojí
v umístění při vědomostních soutěžích s jinými
školami.) Výčet aktivit může pokračovat sběrem
starého papíru, víček od PET lahví a dalšími
prospěšnými činnostmi. Třeba za sběr kaštanů
byli žáci odměněni noční návštěvou zoologické
zahrady. Vím, že děti výtvarně zpracovaly návrhy
na Ďáblické náměstí, což bylo pojato jako 
projekt.
Když jsem procházela budovou, nezaznamenala
jsem žádné „okopané“ zdi ani na chodbách,
které zdobí udržované květiny a opět velmi
hezké výtvarné práce dětí. Třídy oživují pedago-
gický proces svojí barevností. Škola dává pro-
story k dispozici i pro veřejné akce, jako jsou
např. koncerty, plesy atd., pronajímá tělocvičnu.
Pracovala jsem přes třicet let ve funkci ředitelky
a vím, jak nesnadné je vést školu v podmínkách
právní subjektivity – a to zejména v tak velkém
zařízení. Ve svých začátcích jsem potřebovala
mnohdy poradit, a ačkoli jsme se osobně nez-
naly s paní ředitelkou zdejší školy – Miladou
Bulirschovou, mohu jí poděkovat za trpělivou
ochotu a pomoc. Ředitel školy musí být neje-
nom dobrý pedagog, ale měl by umět chápat
různé osudy, problémy, potřeby svých zamě-
stnanců a především žáků. Paní ředitelka na
mne vždy působila jako empatický člověk, 
který této problematice rozumí.
Ačkoliv se laické veřejnosti může zdát pedago-
gický proces zcela jednoduchou záležitostí,

opak je pravdou. Povolání učitele bylo vyhodno-
ceno jako jedno z nejtěžších a psychicky nejná-
ročnějších, protože neustále čelí
nepředvídatelným situacím. Mohu zcela s čis-
tým svědomím konstatovat, že pracovní zátěž
ředitele školy je nepoměrně vyšší. Pracuje s nej-
citlivějším materiálem, kterým jsou děti a jejich
rodiče. Na jiné úrovni musí být dobrým manaže-
rem, který zvládá personální otázky, celou řadu
předpisů – např. od bezpečnostních a hygienic-
kých až po školní stravování. Znát celou řadu
zákonů a vyhlášek, sledovat jejich různé změny.
Umět objektivně řešit stížnosti a připomínky ze
strany rodičů, ale i zaměstnanců a žáků. Vím, že
není mnoho ředitelů, kteří jedou s dětmi navíc
na lyžařský výcvik na hory, do školy v přírodě,
kde pomáhají svým kolegům při běžných 
denních činnostech.
Byla jsem velmi překvapena, že na
místo paní ředitelky byl vyhlášen
konkurz, ačkoli jsem na internetu
nenašla negativní hodnocení důle-
žitým kontrolním orgánem – Čes-
kou školní inspekcí. Naopak škola
v Ďáblicích je vyhledávána rodiči
dětí z okolních obcí, a to v době,
kdy mají možnost svobodné volby.
Vím od známých, že mnoho dětí
úspěšně složilo přijímací zkoušky
na vybraná gymnázia díky dobré
přípravě svých učitelů. Např. na
prestižní státní školu, jakou je gym-
názium Hellichova či soukromé gymnázium
vedené synem pana prezidenta Václava Klause.
Škola integruje i děti jiných národností žijící
v Ďáblicích. Učitelé se jim musí více věnovat,
protože mají problémy s osvojením českého
jazyka a některé z těchto dětí dokonce též
úspěšně složily přijímací zkoušky na gymná-
zium. Školní docházka byla nadále umožněna
i chlapci, který po nešťastné autonehodě zůstal
invalidní. 
Nabízí se otázka: Co očekává zastupitelstvo od
nového či jiného ředitele? Za velké pracovní
nasazení bývají v jiných zaměstnáních lidé velmi
dobře finančně ohodnoceni a jejich zaměstna-

vatel si jich obvykle váží. Paní ředitelka má dva
roky do důchodu a myslím, že by bylo vhodné jí
sdělit, jakého přestupku se dopustila... Za před-
pokladu, že byl konkurz vyhlášen pouze for-
málně je na místě brát v úvahu, že účast je
velmi zatěžující, nepříjemná, mnohdy je již pře-
dem znám výsledek...
Na závěr si dovoluji citovat Výklad přechodných
ustanovení k novele § 166 školského zákona,
který vyšel 10. 1. 2012, č. j. MŠMT-900/2012-
20. Nejedná se o citaci celého Výkladu. 
Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon
č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon
č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění poz-
dějších předpisů. V § 166 se pro školy a školská
zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí a svaz-
kem obcí zavádí pravidlo jmenování ředitelů 

do pracovního poměru na dobu určitou 6 let.
Konkurz zřizovatel vyhlašuje na základě vla-
stního uvážení nebo na návrh školské rady nebo
České školní inspekce (ČŠI). Tomu odpovídá
výklad přechodných ustanovení, který pone-
chává vyhlášení konkurzu na místo dosavad-
ního ředitele na zřizovateli, resp. omezuje
zřizovatele pouze návrhem ČŠI a školské rady.
Konkurzní řízení na ředitele veřejných škol zatě-
žuje veřejné rozpočty. Tyto závěry také podpo-
řila svým stanoviskem ze dne 6. 1. 2012 sekce
legislativní rady Úřadu vlády České republiky.

Daria Koukalová, foto Pavel Veselý
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Battistova cihelna –
rekonstrukce dokončena 
(2003–2012)
Po dlouhých sedmi letech skončila nákladná rekonstrukce
areálu Battistovy cihelny. Na začátku této dlouhé cesty v roce
2003 stálo mimo jiné šťastné rozhodnutí radních tuto jedineč-
nou kulturní památku nezbourat a zachovat ji pro budoucí
generace.
Cihelna je pojmenována po Josefu Battistovi, majiteli rozsáhlého statku
č.p. 1 a vlastníkovi řady zemědělské půdy v Ďáblicích a Hrdlořezích. Na
svém pozemku, v místech zvaných Ládví, Battista v roce 1893 zahájil
stavbu První strojní a parní cihelny. Cihelna sice byla nazvána jako první,
ale nebyla v Ďáblicích jediná. Další cihelna s pecí i samostatným komínem
stála ještě v roce 1963 severně od Chaberské ulice. 

Slavnostní otevření Battistovy cihelny proběhlo po pěti letech v roce 1898
a nad obcí Ďáblice se mohl pyšně tyčit komín vysoký 30 metrů. V dobách
své největší slávy byla cihelna velice prosperujícím podnikem, který vyrá-
běl až 25 tisíc cihel denně. Těsně před začátkem první světové války se
Battista odstěhoval do Karlína a pole i cihelnu pronajal. Provoz cihelna
ukončila v roce 1939 během mobilizace a v průběhu války zde firma Avia
umístila své sklady. Po skončení války v roce 1945 objekt po tři roky slou-
žil soukromé firmě pana Červenky k výrobě dlaždic a tvárnic ze škváry.
Ani cihelna však neunikla v roce 1948 znárodnění a vznikly zde
výzkumné dílny a laboratoře Stavoprojektu pod hlavičkou národního pod-
niku PREFA. V té době již nebyla cihlářská pec využívána. Po revoluci
v roce 1993 byl tento areál jako vysoce neekologický asanován. Připo-
mínkou zašlé slávy národního podniku je již pouze název ulice U PREFY.
Po dlouhou dobu deseti let se rozhodovalo, kterým směrem se vydat při

kultivaci celého území, vznikl neuskutečněný koncept ďáblického náměstí,
jehož měla být cihelna součástí. Mezitím byla stavba cihelny, tj. pec
a komín, prohlášena v roce 1996 za státní kulturní památku, což ji zřejmě
také zachránilo od definitivní demolice.
V roce 2003 se uskutečnilo výběrové řízení k prodeji celého pozemku.
Soutěž vyhrál soukromý investor z Prahy 8, především díky zajímavé
architektonické studii zpracované firmou Atelier Krátký.  Projekt rekon-
strukce objemově navazoval na původní proporce cihelny v dobách jejího
založení. Po téměř deseti letech od zadání se z ruin mohly vynořit dvě
unikátní architektonické stavby. Komín se při rekonstrukci znovu přeložil

a na základ kruhové pece byla usazena prosklená dřevěná konstrukce se
sedlovou střechou a s viditelnými vzpěrami. V chladných cihelných chod-
bách vznikla nová restaurace Battistova cihelna. V nástavbě bude
v budoucnu otevřena kavárna s cukrárnou. K původnímu objektu pece
byla přistavěna druhá provozní budova obložená dřevěnými latěmi, která
slouží jako zázemí restaurace. 
V červnu 2012 se v rekonstruovaném areálu otevře již zmíněná restau-
race a přiláká své návštěvníky nejen na architektonický, ale především
gurmánský zážitek. Vařit se bude česká i mezinárodní kuchyně, kuchaři

vám rádi připraví
pohoštění pro jakoukoli
významnou událost, ať
už to bude svatba, pro-
moce či narozeninová
oslava. Za zmínku roz-
hodně stojí i romantické
prostředí pro dva při
svíčkách, kde se bude

nad hlavami hostů klenout masivní cihelná klenba původní pece. „Přáli
bychom si, abyste se cítili uvolněně, obklopila vás rodinná atmosféra,
nechali zastavit čas a rádi se k nám zase vraceli,“ říkají novým hostům
bratři Jan a Martin Průšovi. Nezbývá než popřát, ať se jejich přání pro-
mění ve skutečnost.

Iva Průšová

  



Tělovýchovná jednota Ďáblice –
fotbalový oddíl pořádá pro holky a kluky 
již II. ročník míčového kempu
se zaměřením na fotbal, tenis, míčové hry a plavání.
Kemp je určen dětem od 4 do 12 let. 

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

Termín konání:  1. turnus: 16.–20. července 2012
2. turnus: 23.–27. července 2012

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

Svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim jsou zajištěny.
Cena kempu 2 900 Kč za dítě na týden.

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

Kontakt: nemec@protetika.cz, mobilní tel.: 603 267 237
Další informace, přihlášku na kemp si můžete stáhnout na www.veselemice.skdablice.eu 
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V červnu vyvrcholí mistrovství
ČR v hodu mobilem
Praha bude za doprovodu Davida Kollera bojovat o světový
rekord. V Praze ve Žlutých lázních se bude 5. června konat
Mistrovství ČR v hodu mobilem Zahoď mobil, z nějž vzejde 
historicky první šampion v této netradiční disciplíně. Horkým
kandidátem je Lucián Berger, který na celé čáře vyhrál loňská
krajská kola akce Zahoď mobil délkou hodu 92,3 metrů. Ale
zúčastnit se může každý, a to nejen hodu do dálky, ale i dalších
doprovodných disciplín. Vše vypukne ve Žlutých lázních už
v 9 hodin ráno, zábava potrvá až do pozdního večera. 

Na své si přijde opravdu každý. Soutěživci si mohou vyzkoušet nejen 
hod mobilem do dálky, ale i na cíl, nebo slalom na segwayi. Pro děti bude
připraven skákací hrad,
hvězdářský dalekohled
nebo IQ park, pro siláky
výzva v podobě 52kilové
ELEKTROčinky. Dosavadní
rekord je 92 zdvihů na
bench! Večer si budou
všichni moci užit nové
písničky Davida Kollera,
ale i staré oblíbené fláky
od Lucie. Jako vstupenka na celou akci poslouží jakýkoliv váš vyřazený
elektrospotřebič. Celým dnem bude provádět Vojta Bernatský 
a Petr Svěcený.
„Finále Zahoď mobil navazuje na turné z loňského roku, kdy jsme během
jara a podzimu navštívili všechna krajská města ČR, kromě Prahy. V jed-
notlivých městech se nejlepší muži a ženy kvalifikovali právě do celostát-
ního finále v Praze. Ale cílem této akce je primárně upozornit na to, že po
celé České republice jsou červené kontejnery, do kterých právě je možné
zahodit vysloužené mobily a další drobné elektro,“ říká Jitka Šimková
z neziskové společnosti ASEKOL, která akci organizuje. 
Pro vítěze budou připraveny nejmodernější smartphony a tablety značky
Samsung. Průběžné informace a upřesnění budou brzy na webo-
vých stránkách akce www.zahodmobil.cz.

Šimon Slavík

Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci
s OS Nad Drahaňským údolím, OS na ochranu památek 
v Dolních Chabrech, OS pro Ďáblice a s občany Suchdola
a Sedlce, Čimic a Dolních Chaber vás srdečně zvou na již pátou

Ekumenickou bohoslužbu 
za krajinu
v sobotu 26. května 2012 
v 15 hodin na levém břehu
Vltavy, na louce 
na Sedleckých skalách

Možnosti poutě 
na bohoslužbu
– odchod v 10 hodin 
od kostela Stětí sv. Jana 
Křtitele v Dolních Chabrech,
dále pěšky krajinou 
s doprovodem. Kostel bude
otevřen již od 9 hodin.
– pro zájemce o kratší 
trasu bude ve 14 hodin 
od Sedleckého přívozu 
zajištěn doprovod na místo
bohoslužby

Při bohoslužbě 
v 15 hodin bude kázat 
Joel Ruml, synodní senior
Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví,
účast přislíbili kazatel Církve bratrské Daniel Heczko, biskup Starokato-
lické církve a místopředseda ERC Dušan Hejbal, kněz Obce křesťanů
Milan M. Horák, evangelický farář Petr Hudec, katolický kněz Matúš
Kocian, ordinovaný presbyter ČCE Jiří Nečas a další.

Po bohoslužbě (cca 15.45)
bude následovat beseda s ekonomem Tomášem Sedláčkem, členem
správní rady Nadačního fondu proti korupci a bývalým poradcem 
prezidenta Václava Havla.

Místo konání bohoslužby se nachází nedaleko žlutě značené cesty ze
Suchdola do Roztok a je dosažitelné ze zastávek MHD v Praze-Suchdole
(147 Budovec, 107 a 147 Kamýcká), od žel. zast. Praha-Sedlec nebo 
od přívozu v Praze-Sedlci.

Předpokládaný konec akce v 17.30 hodin.
www.drahan.chabry.cz

1. června – Noc kostelů v kapli Nejsvětější trojice a ve sboru
Církve čs. husitské v Ďáblicích, v kostele U Jákobova žebříku
a v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích 
a v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. 
Více informací na www.nockostelu.cz
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Hvězdárna Ďáblice 
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, tel.: 283 910 644 
e–mail: hvězdárna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program na květen a červen
OTEVÍRACÍ DOBA
v květnu: pondělí 13.30–15.30,18–21, čtvrtek 13.30–15.30,
21.30–23, neděle 14–16 hodin. 
v červnu: pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 17–19, čtvrtek
13.30–15.30,17–19, neděle 14–16 hodin. 
čtvrtek 28. 6. 22–23 hodin
středa 6. 6. 4.45–7 hodin přechod Venuše přes Slunce!

PŘEDNÁŠKY
astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30 hodin: 
14. 5. Miroslav Záveský: 
Ostrov Réunion – sopka v Indickém oceánu
21. 5. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů 2011
18. 6. Petr Adámek: 
Letní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty

POŘADY (filmové večery) v pondělí od 18.30 hodin:
28. 5. Apollo 15, Apollo 16.
4. 6., 11. 6., a 25. 6. Sluneční soustava

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
květen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, neděle 14–16 hodin 
za jasného počasí.
červen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 17–19 hodin,
neděle 14–16. Čtvrtek 28. 6. 22–23 hodin. Středa 6. 6. 4.45–7 hodin
přechod Venuše přes Slunce. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.
Venuše – ve druhé polovině června.
Noční obloha: Měsíc – od 24. 5. 
Saturn, dvojhvězdy, vícenásobné soustavy
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha, 
při nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání filmů spojené 
s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny. 

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve středu a ve čtvrtek 16–17 hodin mohou hvězdárnu navštívit pře-
dem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny
s dětmi, školy). Program: pozorování Slunce, Venuše nebo promítání filmů
spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

ŠKOLNÍ POŘADY
v pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek v 8.30 a 10.30 pro předem 
objednané školní výpravy. Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma.
Bližší informace a objednávky na č. 283 910 644. 

POŘADY pro mládež
středa od 15 hodin – 16. 5. Planeta Země I, 30. 5. Planeta Země II, 
13. 6. a 27. 6. Pohyby Země a čas.

POHÁDKY pro nejmenší
neděle 13. 5. a 27. 5. od 10.15 hodin – 
O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici
neděle 10. 6. a 24. 6. od 10.15 hodin – Odkud svítí Sluníčko
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce, případně Venuše.

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

Kalendárium
19. května – 15–18 hodin, Bleší trh v areálu U Holců

31. května – Jarní výlet seniorů

31. května – od 19 hodin beseda „Ďáblice hledají své náměstí“ 
v sále základní školy

1. června – 18–23 hodin, Noc kostelů v kapli Nejsvětější trojice 
a ve sboru Církve čs. husitské

Mše v ďáblické kapli 
se koná jednou za čtrnáct dní 
v lichou neděli a v některé svátky, 
začátek mše je vždy v 10:30 hodin.

27. května – Seslání ducha svatého, Boží hod svatodušní
3. června – Nejsvětější trojice – Poutní slavnost
10. června – 10. neděle v mezidobí
24. června – 12. neděle v mezidobí (narození sv. Jana Křtitele)

Novinky v knihovně 
Ali Sameem Jizvy na duši
Brown Sandra Tichý muž
Clark,Carol Higgins Příliš mnoho náhod
Černucká Veronika Tajemství sedmi ještěrek
Doležalová Anna Domácí krabičková dieta
Drake Shannon Nerozvážnost
Francouzsko-český, česko-francouzský slovník
Granger Ann Svíčka za mrtvého
Grisham John Poslední vůle
Gruber Václav Zastřelte toho chromého koně
Hammer Lotte Bestie uvnitř
Hoag Tami Hlubší než hrob
Child Lee Mistři thrilleru
Christie Agatha Sittafordská záhada
James P. D. Maják; Z příčin nikoli přirozených
Janečková Klára Temnota
Jeffries Sabrina Svůdný vikomt
Jirounek Petr Agent 009 ve službách slečny Koulové
Krentz Jayne Ann Pravda nebo věrnost
Lanczová Lenka Vstupenka do ráje
Lindsey Jeff Delikátní Dexter
Longinová Helena S námi tančí někdo třetí
Lutz John Série
Matthews Carole Já se z tebe zblázním
McKinley Tamara Nespoutané dálky
McPhee Susy Manželské lži
Nesbo Jo Spasitel
Pawlowská Halina Velká žena z Východu
Peters Elizabeth V hlubinách skalní říše
Plaidy Jean Dcery Španělska
Rees Jo Láska, čest a prachy
Robb J.D. Smrtící klon
Roberts Nora Zákon přitažlivosti
Roberts Nora Zahráváš si s ohněm
Rosburg Helen A. Vábení pouště
Smetanová Pavla Pod cypřišem se sklenkou ouza 
Unterreiner Katrin Habsburkové
Vondruška Vlastimil Podivná svatby na Lichnici
Wagnerová Sandra Zahrada pozemských rozkoší
Walden Laura Uprostřed ráje
Whyte Jack Nebeský kámen
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Záruka kvality! ČSN EN ISO 9001
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v nabídce plastových oken
SE ZAVÁDĚCÍ CENOU!

          



  
    

MOTOR 1,6 ENERGY dCi 130 k 
SE SPOTŘEBOU 4,0 l/100 km

*

4,0 L
NA 100 KMNA 100 KM

* Cena platí od X. X. do XX. X. 2012 při platbě v hotovosti. Povinné ručení platí při fi nancování Renault Finance. Renault Finance znamená fi nancování poskytované společností 
RCI Financial Services, s. r. o. Mégane Grandtour: spotřeba 3,6–9,4 (l/100 km), emise CO

2
 104–159 (g/km). Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.5

LET
100 000 km*

      

* Cena platí od 1. 5. do 30. 6. 2012 při financování Renault Finance. Renault Finance znamená financování poskytované společností 
RCI Financial Services, s. r. o. Mégane Grandtour: spotřeba 3,6–9,4 (l/100 km), emise CO2 104–159 (g/km). Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

renaulT mégane grandTour
již od 249 900 Kč
+5 let záruky


