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Jedeme dál
Ďáblické děti, a to nejen ty fotbalové,
se dočkaly i letos. Již po osmnácté jim
SK Ďáblice ve spolupráci s komisemi
městské části uspořádaly Dětský den,
přestože tentokrát až v době konce
školního roku. Nikomu z přítomných
to však nevadilo – slunce svítilo,
pohádková i sportovní stanoviště
neměla o „klienty“ nouzi.
A autodrom zdarma? To byl sen
mnoha dětí, ale i dospělých,
kteří si tento den užili také.
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Vážení spoluobčané,
milí sousedé
Úvodník by prý měl být krátký, výstižný, pozitivní. V den odevzdání mého příspěvku ale
neplánovaně měním své první zamyšlení
a předkládám vám fotografie autobusové zastávky na Květnové. Nepotřebují žádný další
komentář, takže tato část úvodníku je určitě
krátká a hlavně výstižná. Myslím, že fotografie ukazují výsledek frustrace nešťastného
člověka, který má potřebu demolovat náš
společný majetek – přístřešek, který tak dobře slouží tolika lidem.

Stavební práce zahájeny
Jsme rádi, že se nám po období příprav a výběrového řízení podařilo začátkem července
rekonstrukci celé služebny zahájit. Pokud vše
půjde tak, jak je naplánováno, strážníci by se
do nových prostor měli nastěhovat začátkem
září. Věříme, že jak pro ně, tak pro návštěvníky
služebny budou zrekonstruované prostory
příjemným a důstojným místem pro vyřizování všech záležitostí. Věřím, že příjem-

Ďáblického zpravodaje, webových stránek
a vývěsek vyhlášen první ročník participace. Připomínám stranu 4 červnového čísla
a oficiální webové stránky Ďáblic, kde jsou
popsány podmínky a časový harmonogram
této akce.
Nápady za 350 tisíc Kč: Další, nová metoda sousedské spolupráce a uplatnění
dobrých nápadů na využití rozpočtu naší
městské části je na světě. 350 tisíc Kč může
být ještě v letošním roce využito k realizaci
nejlepších nápadů – návrhů, které podají přímo občané Ďáblic.

Slovo
starosty

Miloš Růžička

5. března 2020

Navzdory tomuto ataku si troufám říci, že
právě tato autobusová zastávka patří svým
provedením a umístěním na úpatí Ládví mezi
nejhezčí v širokém okolí a oprava již byla objednána. Bohužel byla v době vydání Zpravodaje znovu poničena, již potřetí za krátkou
dobu.

Rekonstrukce služebny
městské policie
Finanční prostředky pro rekonstrukci nebytových prostor zajištěny:
Pokud chodíte nebo jezdíte po Ďáblické ulici, určitě jste si všimli, že se ve služebně městské policie „něco“ děje. Nebytové prostory
(bývalá pošta, služebna městské policie, průjezd do zahradního dvora) tohoto bytového
domu ve správě naší městské části chceme
vně i uvnitř zkvalitnit. Proto jsme se chopili
iniciativy a ve spolupráci s policií připravili
projekt rekonstrukce, který hlavní město jako
zřizovatel městské policie přijalo a poskytlo
finanční prostředky.

19. července 2020

nější bude pro všechny kolemjdoucí i vnější
vzhled služebny.

Participativní rozpočet 2020
Občané přicházejí s vlastními nápady, městská část financuje a pomáhá s realizací
S využitím zkušeností z jiných obcí a městských částí byl prostřednictvím červnového

Nápady na libovolné téma – příklady:
Návrhy se mohou týkat např. zlepšení vzhledu nebo funkčnosti veřejných prostranství
či přírodně cenných míst. Vítány jsou třeba
nápady, které dokážou zlepšit a prohloubit
naše znalosti a dovednosti, naši schopnost
čelit samotě, šikaně, strachu, zlobě, které
dál zlepší výpomoc v sociální a zdravotní
nouzi, atp.
Návrhy se mohou také týkat dobrovolnictví, netradičního kulturního nebo sportovního
počinu. Osobně bych měl radost z projektů
mapujících a popularizujících události naší
společné ďáblické historie a paměti místa
(výzkum historie a vyhledání dobových materiálů, využití kronik, záznamy výpovědí pamětníků, přednášky, výstavy atp.).
Možných témat je mnoho, stejně jako
vašich zájmů a priorit. Dobré nápady nemají žádné omezení. To je jen na vašem svobodném rozhodnutí. Přeji léto plné inspirace a prospěšných nápadů.

Rekonstukce služebny
městské policie začala!
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Ďáblickým
hasičům
je úctyhodných
120 let!
Dovolím si touto cestou upozornit na významné výročí ďáblické historie a historie
našeho sboru dobrovolných hasičů (SDH):
SDH v Ďáblicích byl založen 6. února 1900.
Jeho prvním předsedou se stal starosta Alois
Rosenkranz, velitelem byl Václav Jelínek.
Sbor se stal členem hasičské župy Karlínské
č. 95 v okrese karlínském. Nejvyšším maršálkem Království českého byl tehdy kníže Jan
Lobkowicz.
Tak takhle to začalo – přichází 20. století
a s ním vstupuje do ďáblické historie i nová
aktivita místních občanů. Tehdy byly Ďáblice ještě samostatnou obcí za Prahou.
Zvídavý čtenář se z historie více dozví
z webových stránek hasicidablice.cz
Neznámé 1. desetiletí 21. století
Článek o historii sboru končí rokem 1999.
Naštěstí tímto rokem skončil jen text, ne čin

nost sboru. Naopak. Ta se rozvíjí úspěšně
dál, stejně jako budova hasičské zbrojnice,
její technické vybavení a dovednosti členů.
Ale ne vždy vypadala situace tak optimisticky
jako dnes. Nemám přehled, co se dělo první
desetiletí 21. století. Dobře si ale pamatuji,
jak bezradně jsem stál před zbrojnicí v roce
2010, několik dní po svém nástupu do funkce
starosty: rekonstrukce zbrojnice za mnoho milionů byla v podstatě „neviditelná“ a proběhla
zcela bez účasti samotných hasičů. Žádná
parta, jen několik členů opatrně a neurčitě se
vyjadřujících k minulosti i budoucnosti sboru, navíc rozhodnutých ze sboru odejít. Stará
technika, mizivé vybavení, mokré zdivo, žádná
mládež…
2. desetiletí 21. století
Jsem rád, že se společně podařilo situaci radikálně zlepšit. Proběhla personální obměna,
rozrostla se dětská a mládežnická část sboru.
Tým je finančně stabilizovaný, stal se příspěvkovou organizací městské části. Zbrojnice je
výrazně zmodernizovaná, s certifikovanou le
zeckou stěnou. Garáže jsou přestavěny pro

větší a modernější techniku. Chráněny jsou
nově kapacitními kanály pro odvod dešťových
vod ze silnice, které zatím úspěšně brání
proti jejich zaplavování, jak se v minulosti
několikrát ročně stalo. Budova je moderními
komunikačními prostředky 24 hodin denně
propojena s centrálním dispečinkem. Zázemí
pro členy je nyní v porovnání s rokem 2010
nesrovnatelně lepší.

Poděkování
Roste také profesionalita členů sboru
a podle sledovaných kritérií patří mezi nejlepší a nejvíce nasazované sbory v Praze. To
není samozřejmost, nic se nestane samo.
Za vším stojí parta nadšených chlapů i žen
a stovky jejich odsloužených hodin, které
po vlastním zaměstnání věnují této veřejné
službě a pomoci nejen ďáblickým spoluobčanům, ale i školám a školkám.
Všichni si zaslouží za veškerou práci a obětavost úctu a velké poděkování.
A dvojnásob v roce tak významného výročí.
Gratuluji!

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
přeji všem, aby v rámci možného našli v letním a prázdninovém období
co nejvíce odpočinku, klidu a načerpání sil. Přeji si, aby všechny
naše cesty a hlavně návraty byly šťastné a ve zdraví.

Schůzka k zahájení projektu
„Sociální pracovník“
V červnu proběhla pracovní schůzka mezi
zaměstnanci ÚMČ Praha-Ďáblice a ÚMČ
Praha 8 kvůli zefektivnění spolupráce a komunikace v souvislosti s projektem „Sociální
pracovník na MČ Praha-Ďáblice a MČ PrahaDolní Chabry“. Odbor sociálních věcí ÚMČ
Praha 8 totiž úzce spolupracuje s úřadem
práce při poskytování nepojistných sociálních
dávek, provádí sociálně právní ochranu
dětí a mládeže, zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost spojenou s terénní sociální
prací, dále provádí sociální prevenci a prevenci kriminality. Na MČ Praha-Ďáblice a MČ

Praha-Dolní Chabry nyní v rámci projektu
pracují sociální pracovnice, které budou poskytovat sociální služby osobám se zdravotním postižením, sociálně vyloučeným, bez
přístřeší nebo žijícím v nevyhovujících podmínkách s cílem jejich opětné sociální integrace.
Odbor sociálních věcí na Praze 8 vyhledává
v rámci sociální práce občany, kteří potřebují
sociální péči, a v této práci jim budou nápomocny (v rámci svých kompetencí) právě tyto
sociální pracovnice. Snahou sociálních pracovnic ve spolupráci s odborem sociálních

věcí bude těmto občanům pomoci při zajištění dávek v hmotné nouzi za účelem jejich
návratu zpět do pracovního procesu, budou
nápomocny při řešení problémů s bydlením,
získáváním dokladů apod.
Cílem pracovní schůzky bylo především
vymezení kompetencí, neboť sociální pracovnice v projektu nemohou suplovat práci
zaměstnanců výše uvedeného odboru zajišťujícího výkon sociálně právní ochrany dětí
nebo sociální péče. Tato pracovní schůzka
byla první vlaštovkou a věříme, že spolupráce
přinese do budoucna výsledky.
Renata Henych
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O čem jednala rada městské části
41. jednání 10. 6. 2020
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s výběrem firmy ASACONT, s. r. o., jako
dodavatelem kontejnerových stání v lokalitách Na Terase, Ďáblická (parčík), K Lomu;
— s výběrem společnosti BUILDER CONSTRUCTIONS, s. r. o., jako dodavatelem
zakázky „Služebna MP Ďáblice, Ďáblická
339/14, Praha 8 – rekonstrukce služebny“;
— s uzavřením pojistné smlouvy na povinné
pojištění osobního automobilu Škoda
Fabia pro jednotku JSDH od společnosti
Allianz pojišťovna, a. s.;
— s návrhem dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace s SK
Ďáblice, z. s.
Rada MČ po projednání schválila:
— protokoly o vyřazení majetku č. 4–6/2020;
— cenovou nabídku společnosti Chára Sport,
a. s., Pneuservis Praha 9, na přezutí pneumatik vozidla pro JSDH vč. výměny disků;
— cenovou nabídku společnosti Master Truck,
s. r. o., na servisní práce na vozidle Tatra
815 PR2;
— cenovou nabídku Atlantik servis, s. r. o.,
na opravu elektrorozvodů v BD Ďáblická
339/14;
— společnost SPP CZ, a. s., jako vítězného
dodavatele elektřiny a plynu pro MČ
Praha-Ďáblice a Základní školu a mateřskou školu;
— cenu krátkodobého pronájmu sálu Obecního domu Ďáblice za účelem pořádání
jachtařských zkoušek společností SeaWolf,
s. r. o.;
— zvláštní užívání komunikace společnosti
Finders production, s. r. o., pro filmové natáčení reklamního televizního spotu.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— žádosti České pošty, s. p., k instalaci odkládací schránky pro účely listovního doručování v ulici U Hájovny 491/14 a Zářijová
1045/2 a bude jednat s Česká pošta, s.p.
o podmínkách využití pozemků.

42. jednání 24. 6. 2020
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s dohodami o ukončení nájmu bytů s paní
K. D. a panem T. K.;
— se záměrem pronájmu zahrad Na Znělci
a Řepná.
Rada MČ po projednání schválila:
— servisní smlouvu se společností DAB Trade,
s .r. o., jejímž předmětem je roční prohlídka
zahrnující údržbu a servis elektricky otevíraných dveří, dveří se zavírači včetně oken
s el. aretací otevření v objektu OD Ďáblice;
— cenovou nabídku společnosti EGO Zlín,
spol. s r. o., jejímž předmětem je nákup
nafukovacího stanu včetně hygienické
vložky a kompresoru s hadicí a koncovkou
pro JSDH;
— protokoly o vyřazení majetku č. 7–8/2020;
— odměnu Josefu Buchalovi, řediteli ZŠ a MŠ
U Parkánu;
— uzavření nájemních smluv s panem T. K.
a panem L. M.;
— cenovou nabídku firmy PROLEMAX, s. r. o.,
jejímž předmětem je oprava herního prvku
na dětském hřišti Kostelecká poškozeného
vandalem;
— pojistnou smlouvu na pojištění právní
ochrany se společností D.A.S. Rechtsschutz
AG, pobočka pro ČR, jejímž předmětem je
pojištění obce pro případ nároků a sporů ze
smluv;
— cenovou nabídku firmy PKS okna, a. s.,

Open House Praha 2020 –
po roce opět i v Ďáblicích
Markéta Köhlerová, koordinátor projektu za MČ Praha-Ďáblice, sekretariát starosty

V loňském roce byl starosta Miloš Růžička osloven organizátory, zda by se naše
městská část chtěla zapojit do 5. ročníku
festivalu Open House Praha 2019. Jedná se
o víkendové zpřístupnění jindy běžně nepřístupných budov pro širokou veřejnost. Lidé si
mohou zdarma prohlédnout architektonicky
a historicky cenné prostory či moderní budovy
se zajímavým designem.
Součástí festivalu je i týdenní doprovodný
program. Jelikož se nám tento již zavedený
projekt líbil a Ďáblice mají festivalu co nabídnout, rozhodli jsme se pro jednodenní zpří4|

stupnění některých objektů v Ďáblicích – tak
nějak na zkoušku.
Vloni bylo na celém území Prahy návštěv
níkům v rámci festivalu zpřístupněno 80 budov. Konkrétně v Ďáblicích si mohli zájemci
prohlédnout nový Obecní dům Ďáblice, KC
Vlnu, základní školu, Kapli Nejsvětější trojice
a sv. Václava, ďáblický hřbitov a hvězdárnu.
Do Ďáblic zavítalo přes 1 100 návštěvníků z celé republiky. V průběhu festivalu
i po jeho skončení jsme zaznamenali mnoho
pozitivních ohlasů.
Když nás tedy organizátoři oslovili i v le-

na výměnu balkonových dveří v BD Ďáblická 161/8;
— dočasné snížení nájemného od 1. 4. 2020
do 30. 6. 2020 pro Miroslava Lomoze (Restaurace Pod Hvězdárnou) v rámci programu státních kompenzací z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR;
— smlouvu o zřízení věcného břemene se
společností Pražská plynárenská Distri
buce, a. s., jejímž předmětem je zřízení
a vymezení věcného břemene pro vybudování (přeložení) stavby plynárenského
zařízení (přeložka STL plynovodu);
— vyjádření MČ Praha-Ďáblice k návrhové
části programu zlepšování kvality ovzduší
(PZKO) pro aglomeraci Praha, ve kterém
je vyjádřen nesouhlas MČ s navrženým
opatřením „Kompletní dostavba Pražského okruhu (PZKO_2020_4)“ a požadavek
na vynětí tohoto opatření z návrhové části
aktualizace PZKO pro aglomeraci Praha.
Rada MČ po projednání pověřila:
— místostarostu Jana Hrdličku konáním a zastupováním MČ Praha-Ďáblice v souladu
se stavebním zákonem.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— informaci ředitele ZŠ a MŠ o nové směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání dítěte v MŠ od 1. 9. 2020;
předloženou směrnici, jejímž předmětem
je základní částka úplaty za předškolní
vzdělávání dítěte v celoročním provozu
pro období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021
ve výši 480 Kč za jeden kalendářní měsíc
na jednoho žáka a možnosti snížení, prominutí nebo osvobození od úplaty a podmínky
její splatnosti ve školním roce 2020/2021.
Kompletní zápisy na www.dablice.cz –
Samospráva – Zápisy a usnesení RMČ

tošním roce, vůbec jsme neváhali, zda se
6. ročníku festivalu Open House Praha účast
nit. Bohužel příchod koronaviru změnil plány
všem a všemu. Festival byl přeložen z května
na sobotu 5. září 2020.
V Ďáblicích budou zpřístupněné stejné
objekty jako vloni, a to od 10 do 18 hod.
V Obecním domě Ďáblice proběhnou dvě
komentované prohlídky s autorem projektu.
Pokud si myslíte, že všechny ďáblické budovy již dobře znáte, podívejte se na stránky
festivalu openhousepraha.cz a můžete na
vštívit jak zpřístupněné objekty po celé Praze,
tak se zúčastnit zajímavého doprovodného
programu.
Letošní ročník festivalu
se navíc bude konat
pod záštitou starosty
MČ Praha-Ďáblice.

Rozvoj Ďáblic
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Covid a proč jsme se rozhodli
stavět nový Obecní dům
Ordinace lékařů, pošta, úřad, sál, KC Vlna

Návštěva lékaře pro děti a pro dospělé
dříve: obtížné parkování – rizikový pobyt na
chodbách a v malém výtahu – společný vstup
kojenců, dětí i dospělých malou chodbou
do čekáren.
Lékaři 2020: parkování přímo před vchodem
do bezbariérových ordinací v přízemí – zcela
oddělené venkovní prostory pro čekání i vstup
do ordinací lékařek pro děti a pro dospělé, čekárny každá na jiné straně budovy – dětští pacienti a jejich doprovod nesdílejí venkovní ani
vnitřní prostory, ani jednu kliku s dospělými
nositeli případné virové infekce.

enických podmínek by se konalo? Kde by byl
vyhrazen prostor pro zástupce veřejnosti, jak
by sledovali průběh jednání?
Úřad a zastupitelstvo 2020: Nová, bezbariérová a přízemní dispozice prostor úřadu
umožnila všem pracovníkům úřadu (včetně
uvolněných zastupitelů – starosty a jeho zástupce) minimalizovat vzájemný kontakt, pracovat ve zcela oddělených prostorách, a to bez
ztráty řídit a koordinovat vše potřebné. Velmi
bezpečně a na nouzové poměry komfortně,
dle nejpřísnějších hygienických požadavků,
mohla být zajištěna práce krizového štábu, ale i rady a zastupitelstva naší městské
části. Úřad tak po celou dobu nouzového
stavu mohl pracovat v plném personálním
obsazení a vyhnul se všem karanténním a jiným mimořádným opatřením, všem občanům
bezproblémové parkování, velmi bezpečný,
přehledný! a rozvolněný pohyb ve venkovním
i vnitřním prostoru budovy (tři od sebe vzdálené vstupy) a minimální dobu čekání, kdykoliv operativně svolat menší i velká jednání,
bezproblémové uspořádání jednání zastupitelstva i při dodržení všech hygienických podmínek. Zástupci veřejnosti měli samostatný,
od zastupitelů oddělený a ozvučený prostor,
kde bylo možné pohodlně a v potřebných odstupech sledovat průběh jednání.

Úřad a zastupitelstvo dříve: Cesta na úřad je
vždy samostatnou cestou do jiné části obce,
přístup do všech prostor zvýšeného přízemí, 1. i 2. patra je výhradně po schodištích,
situace a provozní režim jednotlivých odborů
zůstávají skryty za plnými dveřmi, na jednotlivých patrech, ani jinde v budově nebo před
ní není k dispozici žádný odpovídající čekací
prostor. Konání mimořádného zastupitelstva
v původních prostorách budovy školy, které
sloužily pro jednání zastupitelstva do doby její
přestavby (jídelna nebo divadelní salonek),
by z bezpečnostních a organizačních důvodů
vůbec nebylo možné. Kde a za jakých hygi-

2020: Všechny důležité služby (oční, optika,
knihovna, lékárna, ordinace lékařů, sociální
služby, pošta, úřad, školka) jsou již shromážděny na stejném místě Ďáblic a v těsné
blízkosti KC Vlna, které bylo možné díky
svému charakteru, „přestavět“ na snadno
dostupné koordinační, dobrovolnické
a distribuční místo sociálního poradenství,
ochranných a hygienických prostředků. Takové uspořádání centra obce bylo a stále
ještě je jedním z mých strategických cílů
k posílení stability a kvality života v obci,
který spolu s kolegy postupně plníme.
Miloš Růžička

Zkušenosti s novým typem nákazy jasně ukazují na chyby, kterých jsme
se jako společnost dopouštěli a ohrožovali tím sami sebe. Bez poučení
a změn se naše připravenost na různá nová nebezpečí neobejde. Týká
se to i tvorby veřejných prostor různého typu a účelu, včetně veřejných
budov. V osobním dopise předseda České komory architektů a urbanistů
vyzývá starostky a starosty obcí ke spolupráci s odborníky (architekty
a urbanisty), tak abychom dokázali lépe a účinněji čelit novým požadavkům na veřejné budovy a prostranství. Při jeho čtení jsem si uvědomil, jak hodně se vyplatilo odmítnout některé požadavky a názory, jak se
vyplatilo najít odvahu mít jiný názor a stavby komunitního centra a následně Obecního domu v Osinalické ulici postavit v současné podobě.
Připomeňme si, jak by vypadala návštěva
pošty, lékařů, lékárny, úřadu a zastupitelstva
v době covidu ještě před dvěma třemi lety.
Pošta dříve: zápas o parkovací místo
na nejrušnější ulici v obci, případně objíždění okolních ulic – nepovolené parkování
v jízdním pruhu a na chodníku – čekání v prachu na chodníku, protože uvnitř není místo ani
pro jednoho zákazníka, který by si za větrem
a deštěm (než bude odbaven čekatel před
ním) připravil dokumenty a vše potřebné –
všichni berou při vstupu i odchodu za jednu
stejnou kliku a nutně v těsné blízkosti míjí
ostatní čekající ve frontě na chodníku. Je výrazně vyšší množství internetových nákupů
a zasílání balíků mezi příbuznými a přáteli
– skrze lidi na chodníku by se tedy asi navíc
(a mnohem častěji) prodírali zákazníci a kurýři s balíky. A možná by tato pobočka byla zavřená pro nevyhovující podmínky provozu.
Pošta 2020: bezproblémové zaparkování
– bezdotykový vstup až k přepážce – dostatek klientského prostoru – pro čekání venku,
v případě špatného počasí je k dispozici velká
chodba s několika oddělenými vchody – svozy balíků mají samostatné parkování a samostatný provozní vstup v režimu zcela odděleném od zákazníků.
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Anketní otázka
pro zastupitele
Ďáblice dlouhodobě sužují bleskové povodně.
Jak by se podle vás měl tento problém řešit?

U nových staveb, rekonstrukcí, nástaveb, přístaveb je to zákonná povinnost; pokračovat
v úpravách kanalizační sítě PVS v Ďáblicích;
zajistit správu vodního díla pod Cínoveckou
a trubního obchvatu Blat některou z organizací MHMP; pokračovat v revizích neoprávněného vypouštění dešťových vod do splaškové
kanalizace

Michal Klímek
(STAN)
Přívalové povodně trápí
naše Ďáblice v podstatě
každé letní období kromě
pár výjimek extrémního
sucha. Dle mého názoru
by byla nejlepším řešením výstavba několika
retenčních nádrží, které by v případě bleskových povodní pojaly velké množství vody.

Marek Pěkný

Tomáš Dvořák
(STAN)
Podle mého názoru nesužují bleskové povodně
Ďáblice o nic více, než
značnou část zbytku
republiky. Osobně nevnímám tento problém pro Ďáblice jako problém
zcela zásadní, s čímž pochopitelně nebudou
souhlasit ti (a myslím, že jich není mnoho), kterým voda opakovaně (?) způsobuje větší škody
a ti, kteří si toto téma vzali jako téma pro své
zviditelnění a shánění volebních hlasů. K tomuto názoru mě vede mimo jiné i to, že přes mé
dotazy se mi nepodařilo nikde zjistit konkrétní
výše škod, ke kterým mělo dojít a kolik která
pojišťovna opakovaně v Ďáblicích z důvodů
povodňových škod komu kdy vyplatila.
Vím o občas zatopené hasičské zbrojnici,
o problémech s kanalizací v objektu sídla
ďáblických mladých přírodovědců, o spláchnuté ornici k domům v ulici K Náměstí. Tyto
příhody mají své důvody a dalo a dá se pracovat na jejich odstranění.
Výše uvedeným netvrdím, že není třeba
při každé vhodné příležitosti postupovat tak,
aby nový, možná celosvětový úkaz krátkodobých vydatných srážek škodil na našem katastru co nejméně. Tedy začněme každý sám
u sebe, dle možností zachytávejme dešťovou
vodu pro další použití, zpomalujme odtok,
zřizujme zelené střechy, u novostaveb zřizujme retenční nádrže, při vhodné příležitosti
zvyšujme průtočnost dešťové kanalizace.
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Obdělávejme správně půdu jako řádní hospodáři. Je otázkou ohleduplnosti k ostatním
občanům, zejména v dolní části obce, aby
nikdo nevypouštěl dešťové vody do kanalizace splaškové, která k tomu není určena.
Vsakujme srážky, ale prosím tam, kde to jde
a kde to nenapáchá škody na našem či sousedově majetku.
Nejsem zastáncem megalomanských řešení, protože se ukazuje, že když přijde ten
pravý stoletý liják, muselo by vést v místě
přetížených kanalizačních sítí potrubí jako
metro, aby bylo jisté, že škody budou nulové.
A to by bylo skutečně řešení „za všechny
peníze“ v řádech stamilionů, zcela neadekvátní možným vzniklým škodám. Myslím, že
se s tímto stavem do jisté míry budeme muset
naučit žít, nestavět tam, kde se přirozeně díky
gravitaci valí voda, dělat stavby řádně tak,
aby nám do nich nenateklo, a když nateče,
aby zase bezpečně a s minimálními škodami
vyteklo. Není od věci mít dobré pojištění. Tento problém nemá univerzální řešení, každý ho
vidí svým zorným polem, ale skoro každý můžeme udělat něco pro to, aby byl menší.

Jan Hrdlička
(STAN)
Mnoho odpovědí na toto
téma jsem uváděl již
v článku v minulém
Zpravodaji o povodních,
a proto zdůrazním z mého
pohledu nejdůležitější oblasti: začít dešťovou
vodu zadržovat v místě spadu, kdekoliv to jde!

(VOLBA 2010)
Jak vyřešit problém odvodnění Ďáblic lze dost
těžko popsat pouze
v několika větách. V přípravě je návrh, který počítá s vybudováním podzemních retenčních
nádrží. Největší má být umístěna pod ul.
Šenovskou. Tj. pokud má dojít ke zlepšení,
je potřeba se zasadit o to, aby HMP co
nejdříve návrh zrealizovalo. Jestli bude toto
řešení dostatečné, ale není jisté. Bohužel
od posledních voleb nebyla ustanovena ani
stavební komise, ani stavební výbor Zastupitelstva MČ, který by se problémem zabýval.

David Prokeš
(VOLBA 2010)
Dle projektu PVK přelož
kami a zkapacitněním
dešťové kanalizace. Mís
to podpovrchové retence v Šenovské, která
může narušit statiku domů, by bylo vhodnější
svedení vod do upravených rybníků Ohrada,
Parkán a nové retence u Chřibské. Všechny objekty by měly mít dešťové usazovací nádrže pro
zamezení znečištění vod. Dále se musí vyřešit
předání již 16 let nezkolaudovaného, neudržovaného objektu na potoce pod Cínoveckou
do správy HLMP. Funkčnost tohoto objektu je
klíčová pro zamezení povodní v oblasti Blat.

Radimír Rexa
(OOOD)
Není potřebné objevovat
Ameriku. Řešení na odvodnění Ďáblic popsal
Generel odvodnění Ďáblic z roku 2004, Generel
odvodnění Prahy Sever z roku 2007, Dokumentace k územnímu řízení z roku 2007,
věnovala se mu dne 19. 4. 2017 beseda

Zastupitelé MČ

Ďáblický zpravodaj |

Odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťovou
vodou, proběhly dotační výzvy Dešťovka pro
fyzické osoby, Dešťovka pro právnické osoby,
Zadržovaní vody v krajině, byla zpracovaná
studie trubních retencí. Když získá odvodnění
Ďáblic vyšší prioritu u současného starosty
MČ, který je již druhé volební období i zastupitelem HMP a jehož straničtí kolegové mají
již druhé volební období jako radní HMP
na starosti infrastrukturu Prahy, problém zaplavování Ďáblic se vyřeší. Tak jako se např.
v roce 2015 podařilo vyřešit 20 let neřešitelný
problém odsvěření tlakové kanalizace na Blatech. V případě skutečného zájmu starosty
o dotažení řešení navrženého v roce 2004
opět rád pomůžu.

Miloš Růžička
(STAN)
Musím říci, že anketní
otázka mě zaskočila svou
sugestivností. „Dlouhodobé?“ a dokonce „sužo
vání?“ Ďáblic – to jako
všech nebo mnohých obyvatel obce? Taková slova bych volil pro mnohem závažnější
problémy v souvislosti s rozvodněnými potoky, podmáčenými svahy, se staticky nestabilními stromy, odstavenými inženýrskými
sítěmi, dopravními uzávěrami, pytli s pískem
atd., tak jak to znají obyvatelé některých obcí,
které skutečně přívalové deště sužují.
Ano, v Ďáblicích byl několikrát do roka
na několik desítek minut složitější průjezd
pro nižší auta. Problém byl v dolní části ulice
Šenovská, v ulici Na Štamberku (cca 80 m)
a U Parkánu, kde voda v posledních letech
několikrát vnikla do vjezdu a části dvou dvorů, jednoho sklepa, domečku stanice přírodovědců (polovina domu je pod úrovní vozovky) a hasičské zbrojnice. Poznatky máme
také z dolní části ulice Ďáblická, kde voda
několikrát zahltila do vozovky umístěnou
kanalizaci. V jednom nebo ve dvou mně
známých případech voda z polí po ulici Statková (cyklotrasa a polní cesta ke skládce

a do Zdib) splavila do obce zeminu a kamení,
které zanesly několik kanalizačních vpustí
ve výše jmenovaných úsecích vozovek.
Nechci problém v žádném případě zlehčovat. Tam, kde může městská část přispět
svým dílem ke zlepšení situace, postupně
zavádíme a projednáváme dostupná opatření, která minimalizují riziko škod a problémů. Dále se plně ztotožňuji s odpovědí Tomáše Dvořáka, který je pro mne v oblasti
stavebnictví dlouhodobě největší autoritou.

způsobem by se mělo v budoucnu podařit
zachytit vodu ze současně zpevněných, nezasakujících ploch areálů u Statkové ulice. Další
velké podzemní retenční nádrže plánuje hl.
m. Praha pod Šenovskou ulicí a jejím okolím,
nicméně z ekologického i krajinného pohledu
bych byl raději, aby radní navázali na jednání
iniciovaná Ing. Rexou se zástupci Křižovníků (vlastníci polí severně od Ďáblic) a vodu
odvedli po povrchu krajinou směrem k prameništi Mratínského potoka.

Martin Tumpach

Michael Vlach

(VOLBA 2010)
Problémem bleskových
povodní Ďáblic je především nedostatečně ka
pacitní dešťová kanalizace, která se při přívalovém
dešti zahltí a následně není schopna odvést
přebývající vodu zaplavující spodní část Ďáblic. Navýšení kapacity by technicky bylo jen
velmi obtížně proveditelné, navíc málo účelné.
Potřeba je řešit především konstantní průtok
při přívalových deštích. Jako podmínku pro
každou větší výstavbu dáváme investorům
vybudování retenčních nádrží, které pojmou
první nápor vody a do kanalizace ji budou
odpouštět konstantním průtokem. Tímto

(OOOD)
Od r. 2002 byly zpracovány náměty, jak vyřešit zaplavování dolní
části Ďáblic. Nejúčinnější
projekt byl vypracován
ing. Abrahámem r. 2004. Projekt by po dopracování vyřešil zaplavování dolní části
Ďáblic, rekultivoval prameniště Mratínského
potoka, dnes nevalně vyhlížejícího panelového rybníka. Několik let se mluví o zadržování
vody v krajině, ale skutek utek. Místo toho
se vymýšlejí trubní retence vkládané do vozovek. Milionové investice zpomalí odtok, ale
využití dešťové vody 0, přínos pro krajinu 0,
a to nemluvím o zakládání mokřadů.

Zasedání zastupitelstva 17. 6. 2020
Kontrola zápisu ZMČ č. 9/2020. Zápis byl
bez připomínek schválen.
Odpis pohledávky. Zastupitelé MČ po pro
jednání schválili odepsání pohledávky za
společností Superplay, a. s.
Rozpočtové opatření č. 4/2020. Zastupitelé
MČ po projednání toto RO vzali na vědomí.
Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice. Zastupitelé MČ po projednání závěrečný účet schválili
a souhlasili s hospodařením MČ za rok 2019.
Volba člena KV. Zastupitelstvo MČ po pro
jednání zvolilo J. Ouředníčkovou členkou
kontrolního výboru.
Úkony RMČ v době nouzového stavu. Zastu-

pitelé MČ po projednání schválili rozhodnutí
RMČ a vzali na vědomí čerpání dotace hl. m.
Prahy.
Kupní smlouva – M Ďáblická, s. r. o. Zastupitelé MČ po projednání kupní smlouvu o odprodeji částí pozemků schválili.
Odsvěření majetku VO-Buližníková. Zastupitelstvo MČ po projednání souhlasilo s odejmutím stavby veřejného osvětlení ze svěřené
správy MČ Praha-Ďáblice.
Smlouva o bezúplatném převodu správy
majetku. Zastupitelé MČ po projednání schválili převod vyřazené movité věci (osobní motorové vozidlo Škoda Fabia) z HMP pro JSDH.

Odměna za výkon předsedy zvláštního or
gánu. Zastupitelstvo MČ po projednání sta
novilo poskytování měsíční odměny za výkon funkce předsedy zvláštního orgánu MČ
Praha-Ďáblice (komise pro projednávání
přestupků).
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci
– SK Ďáblice. Zastupitelé MČ po projednání
dodatek schválili.
Kompletní zápis na www.dablice.cz –
Samospráva – Zápisy a usnesení ZMČ
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Chceme Ďáblice
krásné, zelené, zdravé
Na jaře se mnohé části Ďáblic dočkaly nové zeleně v podobě keřů
a různých druhů stromů. Jednou z osob, která za výsadbou stála,
je Markéta Pešičková, jejíž povolání je autorizovaný krajinářský
architekt. Paní Pešičková nám vysvětlila, proč se stromy vysazovaly
i v blízkosti lesa, prozradila oblasti pro další část výsadby a pozastavila
se nad vandaly, kteří některé rostliny poničili či zničili úplně.
Jak jste se dostala do Ďáblic?
Bydlím nedaleko, takže jsem skoro „místní“
služba, což myslím plně zapadá do ekologického smýšlení vedení ďáblické radnice.
Před několika lety realizovala firma mého
manžela park u Vlny. Při té příležitosti jsme
se seznámili s panem starostou a zjistili, že
náš pohled na svět, životní prostředí i životní prostor v sídle vnímáme hodně podobně.
Postupně se z toho vyvinula spolupráce, jejíž
dílčí výsledky jsou již v Ďáblicích vidět.
Jste spokojena s kvalitou výsadby?
Výsadbu prováděly dvě firmy, s jednou jsem
byla spokojená moc, s druhou méně, ale celkový výsledek je za mě uspokojivý a stromy
vypadají životaschopně. Některé budou ještě
vyměněny na podzim (vícekmeny místo zavětvených soliter apod).
Jaké další lokality pro výsadbu spolu s vedením MČ připravujete a proč? Prozatím vytipované lokality pro podzimní výsadbu prý
jsou: parčík Ďáblická, prostor kolem úřadu
MČ, hřbitov a jeho okolí, školní zahrada,
lokální výsadba vzrostlých keřů.
Ano, připravujeme tyto lokality a ještě několik dílčích dosadeb (u hvězdárny apod.),
ve výhledu je i arboretum... Proč? Vzrostlá
zeleň představuje nejlevnější klimatizaci,
lapač prachu a hluku, vytváří zdravý prostor
pro život. Benefity zeleně v sídle by vydaly
na vlastní článek. Cílem je vytvořit Ďáblice
zelené, krásné, zdravé a uživatelsky příjemné.
Proč se sázely stromky a keře na hranici
lesa u Ďáblického háje a ne doprostřed?
Les je hospodářská plocha, která může být
kdykoliv odtěžena (tedy v intencích lesního
hospodářského plánu). Hospodářský les má
také často dost produkční charakter, tj. není
přirozený – monokultura, bez přechodových
společenstev. Pokud si vybavíte přirozený les
v krajině, jeho kraj je smíšený, tvořený směsicí stromů a keřů, které jednak chrání „interiér
lesa“ (například před větrnými kalamitami
– vytváří ochranný plášť), jednak poskytuje
útočiště drobným živočichům, ptactvu, hmyzu, skýtá jim potravu. A v „našem“ případě
vytvoří koridor, který by mohl fungovat nezávisle na hospodaření v lese. Pokud dojde
k odtěžení, zůstane alespoň tento přechodový
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prvek, za ním pak zas pomalu poroste les,
doufejme, že nemonokulturní, ale smíšený
a převážně listnatý.
Proč se stromy vysazovaly tak blízko
lesa (koridor podél pěšiny z Květnové
ke hvězdárně, na konci louky u hvězdárny)?
Některé stromy jsou přímo pod větvemi
stávajících dubů.
I tady jde o okraj lesa, důvody jsou tedy
stejné. V tomto prostoru je navíc limit inženýrských sítí, takže jiné varianty výsadeb nebyly
příliš možné (například alej podél pěšiny
k hvězdárně).

vedou jiné zásadní důvody (např. historické
vazby nebo jiné požadované charakteristiky).
Dále zohledňujeme charakter lokality, do které
se snažíme doslova „nacítit“ a respektovat její
„náladu“. Situování výsadeb je podobný proces – tvoříme jimi prostor, takže respektujeme
dané místo a jen se ho snažíme dokomponovat. Velkým limitem nám však jsou inženýrské sítě, řada výsadeb díky jejich existenci
nebyla vůbec realizována, anebo byla trasám
sítí přizpůsobena. Například v Ďáblické ulici
nejde vysadit ani strom, uvnitř zástavby jsou
místa doslova prošpikovaná dráty a trubkami.
Co byste vzkázala vandalům, kteří nad
hvězdárnou novou výsadbu poškodili?
Těžko říct, zda jsou argumenty, které by
dolehly k vandalskému uchu. Nejsem schopna vhledu do mentality ničitele. Vše, co mě
napadá, jako ohleduplnost, živý organismus,
naše budoucnost, trestný čin, karma... Vše
po takových lidech asi jen steče a asi je spíš
pobaví, než přesvědčí. Ubližují tím sami sobě,
ale je otázka, zda to někdy pochopí.
Doslechli jsme se, že nechcete navrhnout
„vánoční smrček“ před radnici. Zajímal by
nás důvod.

Nové stromky pod hvězdárnou

Proč se sázely tak velké stromy? Muselo to být drahé oproti menším a mladším
stromkům.
Velikost stromů vychází z dotačního programu, ze kterého byly výsadby financovány.
Domnívám se, že pro dané prostředí se jedná
o optimální velikost. Už jsou to stromy, které
budou hned od začátku částečně plnit své
funkce a snad i respekt. Vysazená velikost dle
mého názoru není pro městské prostředí nadstandardní ani přehnaně drahá.
Na jaře bylo vysazeno 31 druhů stromů. Co
rozhodovalo o jejich výběru a umístění?
Při výběru stromů zohledňujeme vždy několik
kritérií. Pokud je to možné, navrhujeme druhy
domácí, exoty používáme v místech, kde by
domácí dřeviny neobstály nebo nás k tomu

Vánoční strom je velké téma. Já osobně tento prvek jako živý a rostoucí ráda nemám,
parafrázuji v této souvislosti vždy citát pana
Wericha: „Jedenáct měsíců v roce ten strom
lže...“ Jeho tradice je vlastně velmi mladá (cca
100 let), jehličnan se navíc do převážné většiny sídel naprosto nehodí (klima, charakter
sídla, tradiční vegetace), ani se mu ve většině
sídel příliš nedaří. Tak jako si Pražané nevysadí smrk na Staroměstském náměstí, stejně
tak by si ho mohli odpustit obyvatelé menších
sídel. Nicméně chápu, že před Vánocemi tyto
argumenty pozbývají na síle a každoroční
obětina v podobě živého smrku není slučitelná s ekologickým nastavením ďáblické
radnice, což respektuji, a proto hledám pro
strom místo, které by bylo nejmenším zlem
v tomto zadání.		
–red–
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Škola

Tečka za školním rokem 2019/2020
Vysvědčení rozdaná
pod ďáblickými stromy aneb
netradičně tradiční slavnostní
zakončení školního roku.
Pod širým nebem a ďáblickými stromy rozdali
svým žákům vysvědčení třídní učitelé 1.–8.
tříd. Deváťáci bilancovali a loučili se ve svých
třídách. Všichni vyhodnocení úspěšní žáci
převzali diplomy a knihy.
— Deváťáci prošli školou a zazvonili na školní
zvon, rozloučili se s prvňáčky, dort jim předali osmáci.
— Dojetí neskrývaly ani paní učitelky z mateřské školy – vzpomínaly na absolventy z dob
mateřinkových.
— Paní kuchařky nachystaly slavnostní oběd,
osmáci připravili slavnostní tabuli.
— Dík patří Spolku Parkán za stužky, tubusy,
slunečnice a dorty.
Nový školní rok slavnostně zahájíme v úterý
1. září 2020. Sledujte dablickaskola.cz
Josef Buchal, Tomáš Novotný, David Pařík,
Věra Dusová, vedení ďáblické školy
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Dětský den a večerní zábava
Michal Mošnička, foto Pavel Veselý

Bude, nebude… ale nakonec přece jen proběhl pod názvem
„Jedeme dál…“, přestože letos měl namále.
Ano – ďáblický dětský den i s večerní zábavou!
Ještě před začátkem dětského dne odehrála svůj zápas fotbalová školička modří proti
červeným s nádherným výsledkem 6:6. Kluci
za svůj výkon dostali hezké medaile a dort
ve tvaru fotbalového hřiště s marcipánovými
brankami a postavičkami v modrém a červeném od rodinné Cukrárny Buchalovi – děkujeme za pravidelnou podporu.
Po skončení zápasu začaly soutěže na šesti
stanovištích Z pohádky do pohádky, čtyřech
sportovních stanovištích (nechyběl hokej ani
velké fotbalové šipky). Poté následovalo divadelní představení O Červené karkulce a pak
rychlý přesun dětí k hasičům na oblíbenou
pěnu. Po celý dětský den až do pozdějších ve-

Soustředění při zápase…
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černích hodin byl dětem i dospělým zdarma
k dispozici autodrom s elektrickými autíčky,
který zajistil Richard Krajčo. Děkujeme moc.
Na dětský den navázal s převážně českými
písničkami DJ Přéma, následně zahrála ďáblická skupina Lajna.
Příprava a organizace akce byla v režii Michala Klímka a Simony Dvořákové ze sportovní a kulturní komise MČ a samozřejmě
moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
se na dětském dnu podíleli a pomáhali. Asi
největší odměnou pro pořadatele byla reakce
dětí, které byly v Ďáblicích na návštěvě a náš
dětský den si moc užily. Hodnotily ho jako jeden z nejlepších! A to byl vlastně cíl celé akce.

…a zábava po něm

Pohádkové puzzle

Život v Ďáblicích
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Děti chytaly rybičky…

...sportovaly…

...prokousaly domácí koláče…

... a zhlédly loutkovou pohádku

Na domácím hřišti se nám
hraje vždy dobře
Červnový dětský den zakončila
svým koncertem skupina Lajna.
Martin Mošnička, frontman kapely,
nám zodpověděl několik otázek:
Lajna je kapela, která vznikla v Ďáblicích. Kdy vás mohli Ďábličáci slyšet přímo
na domácí půdě?
V červnu 2019 při výročí 100 let SK Ďáblice
před kapelou Kryštof, na oslavě 95 let SK
Ďáblice a také na koncertě v původním sále
ďáblické školy.
Jste však spojeni také s akcí, kterou na Ládví pořádá pivovar Cobolis. Je to tak?
Tam jsme hráli letos podruhé. Vloni jsme

tam soutěž kapel vyhráli, a proto jsme letos
mohli jako výherci na této skvělé akci vystoupit. V pátek 26. června Ládví, v sobotu 27. 6.
ďáblické hřiště, takže takové malé víkendové
TOUR po Praze 8.
Je pravda, že jste minulý rok jste na Ládví
získali cenu pro nejlepší kapelu?
Cobolis tam pořádal soutěž o nejlepší kapelu
Praha 8 a Lajna zvítězila! Tímto bych rád zpětně
poděkoval všem Ďábličákům, kteří nám dali své
hlasy, neboť první cena byla spojena s odměnou, kterou nám předal starosta Prahy 8.
Jakými úspěchy se ještě můžete pochlubit?
Vítězství v soutěži kapel, která probíhala ve vy-

hlášeném hudebním klubu Rock Café na Národní třídě, nám umožnilo hrát na festivalu
Barvy léta jako předskokan skupiny Tři sestry. Dále se nám pak podařilo přihlásit jednu
z našich písniček do hitparády rádia RockZone. Tam jsme bodovali pět týdnů včetně místa
prvního.
To bylo s písničkou Boris je …?
Ano, písnička „Boris je debil“, to je jeden
z našich hitů, který mají posluchači rádi.
Jednoduchý text, chytlavá melodie a opakující se refrén. Dá se při ní tancovat, ale i odreagovat, neboť asi každý z nás se někdy potkal
s někým, koho by rád nikdy nepotkal.
Vydala Lajna už nějakou desku?
První CD jsme nahráli v roce 2017 ve studiu SoundYard v Kostelci nad Černými lesy.
Jmenuje se „Neznáme se?“. Na konci roku by
mělo vyjít nové EP.
Na závěr: jak hodnotíš koncert v Ďáblicích?
Když jsme začali se zkouškou, tak přišla
bouřka, ale byla velmi krátká a alespoň
pročistila vzduch. Zahráli jsme blok našich
písniček a k tomu přidali takovou nadstavbu
v podobě rockové klasiky jako Black Sabbath,
Deep Purple, Judas Priest, ale i Progres 2. Atmosféra byla hodně dobrá a my si koncert náramně užili. Na domácím hřišti se vždy hraje
dobře!

Lajna v akci

Za redakci Ďáblického zpravodaje děkujeme za rozhovor a těšíme se zase na nějaký
„domácí“ koncert.
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louka u Květnové
a zahrada KC Vlna

K celonárodní akci místních komunit Zažít město jinak se Ďáblice připojí letos již pošesté.
Tento rok nám všem do života zasáhla krize, kterou jsme nečekali a která měla spoustu vedlejších efektů a dopadů.
Proto jsme se rozhodli letošní Zažít město jinak věnovat fenoménu této doby – koronavirové krizi a poděkovat všem
profesionálům i dobrovolníkům, kteří během nouzového stavu poskytli svůj čas a energii na pomoc druhým.
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Louka u Květnové:

Zahrada KC Vlna:

120. výročí založení SDH Ďáblice
Taktické i statické ukázky složek IZS
Program a soutěže pro děti i dospělé
Vystoupení místních spolků
Koncert skupiny Nouzový režim (dobrovolní hasiči)
Ohňová show

Djembé rodinný workshop
Léčba smíchem
Divadelní představení „Legenda o hořícím peří“
Lektorské dílny výtvarné i tělocvičné
Stánek budoucnosti – kartářka a ezoterička
Živá hudba

Život v Ďáblicích
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Jak budeme žít letos jinak?
Všichni jsme si na začátku roku prošli velkou
zkušeností. Na jaře nám všem do života zasáhla krize, kterou jsme nečekali a která měla
spoustu vedlejších efektů a dopadů. Každý
z nás tuto dobu prožíval jinak a každý v sobě
nějakým způsobem našel hrdinu. Proto jsme
se rozhodli letošní Zažít město jinak věnovat
fenoménu této doby – koronavirové krizi
a právě hrdinům, kteří se mezi námi či v nás
objevili.
Celou akci jsme tedy tentokrát rozdělili
na dvě tematické části:
V „horní“ části nazvané Hrdinové mezi
námi, která se bude odehrávat na louce pod
zastávkou Květnová, poděkujeme složkám IZS
a společně s místním sborem dobrovolných
hasičů oslavíme 120. výročí založení. Součástí budou taktické i statické ukázky všech
složek IZS, soutěže pro děti, svá vystoupení
předvedou jako obvykle i místní spolky a organizace, které se zabývají volnočasovými ak-

tivitami mládeže i dospělých. Program bude
ukončen koncertem skupiny dobrovolných
hasičů Nouzový režim.
Zatímco první část bude věnovaná
převážně těm, pro které je pomoc ostatním
běžnou součástí jejich životů a jejichž zapojení v krizi bylo jasné a logické, druhá „dolní“
část v zahradě Komunitního centra Vlna bude
věnována Hrdinům v nás. Převážně těm,
které korona zasáhla nečekaně. Těm, kteří
neváhali a zapojili se v rámci svých možností. Těm, kteří změnili svůj život, využili chvíle
k zastavení v naší hektické době a věnovali se
více rodině, dětem. A také vedlejším efektům,
které korona přinesla – příroda se očišťuje,
více dbáme na hygienu, měli jsme možnost
zastavit se a přehodnotit svoje vztahy, více
nasloucháme svým instinktům, naučili jsme
se vařit, šít (nejen roušky) apod.
Každoročně je akce Zažít město jinak určena občanům všech věkových kategorií

a u místních obyvatel se těší velké oblibě.
Proto jsme i do letošního programu zařadili
aktivity pro děti a mládež, rodiny i seniory.
Společným tématem pro aktivity v areálu KC
Vlna bude komunikace, pospolitost, sebevyjádření a umění, zejména úloha kreativity
v době krize, jakou jsme na jaře letošního
roku prožili. Do dění proto zapojíme místní
umělce a lektory, kteří v době koronavirové
krize museli pozastavit svoji činnost.
V komunitní zahradě a na prostranství před
Vlnou budou umístěna nejrůznější stanoviště
či dílny s aktivitami. Čeká nás divadelní představení „Legenda o hořícím peří“, Djembé
rodinný workshop a vystoupení nám rozbuší
srdce a rozproudí v nás rytmus, lektorské dílny výtvarné i tělocvičné v nás vzbudí kreativitu a ukážou, že záleží na těle i duši. Terapie
smíchem zase připomene, že s humorem jde
všechno lépe. Zvídavějším pak může kartářka
ukázat budoucnost.
Více informací se dozvíte na plakátu v tomto čísle Ďáblického zpravodaje.
Lucie Sandrová

Kukuřičáci baví malé i velké
Chcete vyrazit na čerstvý vzduch, zabavit děti
a sami si užít spoustu zábavy? Máme pro vás
tip na výlet do Kukuřičného bludiště. Unikátní
projekt, který zabaví celou rodinu.
Jedno Kukuřičné bludiště se nachází v Ďáblicích. Letos jich v České republice vzniklo
celkem devět: v Praze ještě na Zahradním
Městě. Ostatní můžete navštívit v Plzni, Kutné
Hoře, Hradci Králové, Olomouci, Opavě, Valticích a Brně.
O co se jedná? Organizátoři se domluví
s majitelem pole, kde udělají cestičky tvořící
bludiště o velikosti minimálně celého fot-

balového hřiště. Pokud zabloudíte do všech
uliček, nachodíte zhruba tři kilometry.
V rámci bludiště si pro vás Kukuřičáci připravili zábavné hry pro malé i velké. Děti se
zabaví hledáním cedulek s písmenky, ze
kterých pak vyluští tajenku. Dospělí mají náročnější úkol – z nalezených písmenek musí
sami vymyslet slova. Pro soutěživé typy jsou
v bludišti umístěny tabulky s QR kódy, úkolem
návštěvníků je za pomoci chytrého telefonu
co nejrychleji oběhnout všechny kódy a jejich
čas se zapisuje do celorepublikové soutěže. Každoročně jsou nejrychlejší návštěvníci

odměněni. Každá hra zabere zhruba hodinu
času – záleží na rychlosti a věku návštěvníka.
Všechna bludiště jsou v červenci a v srpnu
otevřena každý den od 9 do 20 hodin (mezi
20. a 31. srpnem pouze do 19 hodin), v září
po–pá od 14 do 18 hodin, o víkendech
a svátcích od 9 do 18 hodin.
V průběhu letních prázdnin budou na bludištích i tematická noční bloudění.
Veškeré aktuální informace naleznete
na stránkách kukuricaci.cz, na Facebooku či
Instagramu Kukuřičáci.
Gabriela Podolská
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Leccos
se dá domazlit
Ve dnech 5.–11. října 2020 přivítá budova Obecního
domu Ďáblice a celý areál KC Vlna Festival o těhotenství, porodu a rodičovství. Tento týden bude v Ďáblicích
pořádně živo! Festival se k nám stěhuje z centra města
a jeho organizační tým vidí v Ďáblicích velký potenciál
díky dobré dopravní dostupnosti, bezbariérové přístupnosti všech prostor a také možnosti aktivního vyžití
pro rodiče s dětmi po celou dobu festivalu.
Za 15. ročníkem této velmi zajímavé a podnětné akce stojí organizace
Hnutí za aktivní mateřství. Ta již více než 20 let iniciuje pozitivní změny
v českém porodnictví a zasazuje se o to, aby zdraví, bezpečí a radost
z porodu byly v českých porodnicích samozřejmostí. O cestě k přirozeným porodům, mýtech o „batikovaných domorodičkách“, cestě rodičovstvím i cestě do Ďáblic jsme si povídali s organizátorkami festivalu
Petrou Sovovou, spoluzakladatelkou a hlavní představitelkou Hnutí
za aktivní mateřství, a Lucií Ambrožovou, ředitelkou organizačního týmu
a poporodní dulou.
Jaký byl váš osobní, vnitřní impulz k založení H.A.M / vstupu do hnutí?
P. S.: Hnutí spoluzaložilo několik žen s velice negativními, nebo naopak
pozitivními zážitky z porodů. Na úplném začátku jsme se jmenovaly Hnutí
za aktivní porod, protože jsme zjistily, že v Británii existuje organizace,
která se takto jmenuje a sleduje úplně stejný cíl, to znamená nějakou
pozitivní obrodu porodnictví. Tedy upřednostňovat normální, přirozený
porod, nikoliv ten technicistní, lékařsky vedený, zejména proto, že je
méně bezpečný. Na první valné hromadě jednu z nás napadlo, co když
se budeme chtít věnovat nejen porodům? Což tehdy bylo něco, co nás
sice nezajímalo, ale říkaly jsme si: Je to dobrej nápad. Takže jsme porod
v názvu změnily na mateřství. Vhodnější by možná bylo bývalo rodičovství,
ale název se už vžil. Nakonec mateřství zahrnuje i porod.
L. A.: Já jsem do aktivit H.A.M vplula coby cílová skupina festivalu. Tehdy
jsem byla v osmém nebo devátém měsíci těhotenství s prvním dítětem.
Právě jsem nastoupila na mateřskou dovolenou a byl festival, takže jsem
si tam přišla pro dávku těch „svých“ informací, abych si našla cestu, jak
s mým mužem chceme prožít porod a připravit se na to, co přijde potom.
Byla jsem úplně unešená a nadšená a opravdu mi to dalo hodně. A pak
jsem se další roky hlásila jako festivalový dobrovolník, protože jsem cítila závazek a chuť to nějak vrátit. Protože mám sklon být aktivní matka,
tak jsem se před čtyřmi roky nevyhnutelně stala z dobrovolníka členkou
festivalového týmu a Petra už mě nepustila.
Jak se podle vás proměnila česká porodní péče za období více než
20leté existence hnutí?
P. S.: Samozřejmě, že se proměnila značně. Já už jsem taková netrpělivá, protože k ideálu to má pořád velmi daleko a stále jsou příliš často
slyšet šílené porodní příběhy, nicméně žena už si dneska může vybrat
z trošku větší nabídky. Nenastala ještě žádná pořádná systémová
změna, ale přece jen se zvýšila informovanost jak na straně žen, tak
na straně zdravotníků. Když jsem před 22 lety obcházela pražské porodnice se svou představou porodu, úplně největší problém byla pro
zdravotníky a primáře volba polohy. V porodním plánu jsem měla, že chci
rodit v poloze, ke které spontánně dospěju. Přečetli si to a řekli: „Všechno by šlo, ale tohleto ne. Aspoň na chvilku na závěr na ta záda.“ A to si
myslím, že se dneska hodně změnilo a posunulo. Dost porodnic o sobě
minimálně tvrdí, že si žena může porodní polohu zvolit.
L. A.: Bavíme se nyní v době po koronakrizi a trochu mě vyděsilo, jak
rychle se v nemocnicích pod rouškou roušky vrátili o deset i víc let
zpátky. Strach se ještě zvětšil a vše skočilo do starých stereotypů. Ženy
v jednu dobu u porodu musely být zcela bez svého doprovodu (tedy
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nejen bez duly, ale i bez partnera). Z toho vyplývaly systémové problémy:
například separace miminek a maminek, protože zdravotníci tvrdili, že
k tomu, aby mohla mít matka dítě po porodu stále u sebe, by tam musel
být někdo s ní. A to samozřejmě možné nebylo. Neříkám to jako výčitku
vůči jednotlivým zdravotníkům, ale ukazují se tím slabá místa systému
a také to, kde jsou změny dělány „jen naoko“. Doufám, že poptávka žen,
dul i tatínků bude dost naléhavá a sebevědomá, aby se tyto věci vrátily
do normálu co nejrychleji.
P. S.: Všechny ženy, než jdou do jakékoliv porodnice, by měly vědět, že
na to mít dítě nepřetržitě u sebe, tedy 24hodinový kontakt, mají právo. Nemusí u toho rozbít okno nebo dát někomu facku, není potřeba ani zvyšovat
hlas, ale trvat na tom. Mají na to právo oba rodiče a hlavně jejich dítě.
Myslíte si, že je české porodnictví na dobré cestě k větší otevřenosti
a pro ženy k možnosti vlastní volby a důvěry v „běžnou“ porodní péči?
P. S.: Jednoznačně si myslím, že české porodnictví je na dobré cestě, ale
stále na cestě. Momentálně je to tak, že jsme se ještě nedočkali té tolik
potřebné systémové změny. Pořád o ní ale hodně organizací, jednotlivců
i zdravotníků usiluje, takže to se třeba časem podaří. Co se změnilo velmi
výrazně za celých 30 porevolučních let, je míra osobní moci. Jednotlivé
ženy si mohou svůj porod velmi výrazně ovlivnit. Neovlivní přírodu, ale velmi ovlivní, zda jim budou provedeny určité zákroky, které si nepřejí, zda
budou mít dítě u sebe, mohou se na věci vyptávat, žádat o delší čas k rozhodování, do určité míry si vybírat zdravotníky. Respekt k ženám vzrůstá.
Určitě mohou dost ovlivnit i porod jako přirozený proces. Navíc matky
a rodiče jsou v dnešní době propojeni přes internet, který někdy může být
nepřehlednou džunglí, ale jindy je to velmi posilující a inspirující zdroj.
L. A.: Ženy si mohou vybrat podporu, která jim pomůže utkat se se systémem a zůstat ve své hormonální porodní bublině.
Nastínily byste našim čtenářům stěžejní témata, se kterými se letos
návštěvníci festivalu setkají?
L. A.: Samotný program festivalu je opravdu hodně různorodý a nabitý.
Přednášky poběží ve dvou sálech najednou a pokrýváme vše od početí
přes porod a rozhodně věnujeme velkou pozornost rodičovství v různých
jeho fázích a otázkách až třeba po partnerský život. Letošním festivalovým
tématem je „Respekt k mému rozhodnutí“. I když chvilkami vypadáme
jako „batikované domorodičky“, respektujeme všechna rozhodnutí každé
rodičky. Našim cílem je ukázat varianty a možnosti, které si myslíme, že je
důležité znát. Podrobný program, rozepsaný i do jednotlivých tematických
sekcí, naleznete i na našem webu respektkporodu.cz Celý festivalový areál kromě přednáškových sálů zahrnuje i rodinnou zónu, výstavu Homo
Ecologicus s produkty pro rodinné žití šetrné k přírodě, festivalové tržiště
s naším knihoobchůdkem a obchůdkem s produkty pro těhotenství, porod
a rodičovství. Rodiče mohou posedět v zahradě nebo v kavárně KC Vlna,
která se po dobu festivalu změní na „zdravý bar“.
P. S.: Zdůrazňujeme svobodnou volbu na základě opravdu dobrých informací, které se snažíme přinášet. Ráda bych ještě návštěvníkům upřesnila, že vstup do všech prostor festivalu je zdarma. Vstupné se platí jen
na přednášky. Takže zcela zdarma si návštěvníci mohou projít expozici,
navštívit obchůdek, vychutnat si kávu nebo se podívat do relaxační zóny.
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Míša Ničová

FESTIVAL O TĚHOTENSTVÍ
PORODU A RODIČOVSTVÍ
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A jak se vám líbí u nás v Ďáblicích?
P. S.: Jsem naprosto nadšená. To, co tu vzniklo, se nedá vidět v centru ani v mnoha městských částech. Bezpečný prostor pro děti a jejich
rodiče, místo, kde si děti hrají na ulici a v areálu Vlny, to opravdu není
ve městě samozřejmostí. Krásné, zelené místo, kam snadno dojedete
městskou dopravou. My se na festival velmi těšíme a věříme, že jeho
široká programová nabídka přiláká nejen nastávající maminky.

V RÁMCI SVĚTOVÉHO TÝDNE RESPEKTU K PORODU

Při

Na stránkách vašeho hnutí iham.cz se mj. píše, že předsedkyně Petra žije velmi aktivním životem ženy, matky, manželky, učitelky, umělkyně, manažerky, chovatelky, pěstitelky, lektorky, publicistky, podnikatelky, feministky a mnoha dalšími životy. Má sedm dětí. Můžete
nám, obyčejným ženám, popsat váš běžný den a nastínit, jak se tolik
profesí dá zvládnout i s tolika dětmi?
P. S.: Určitě chápete, že to všechno nejsou plnohodnotné profese, že je
v tom jistá míra nadsázky. Momentálně nemám už úplně malé děti. Mé
nejmladší dceři je deset let a převážná většina mých dětí jsou dospělí, velmi úspěšně životem proplouvající lidé, se kterými nemáme žádné
starosti. V tuto chvíli s námi doma žijí tři děti, takový běžný počet. Možná
nám pomáhá, že děti hodně vedeme k samostatnosti. Baví je, posiluje
a obšťastňuje, když postupně přebírají zodpovědnost, a nás rodiče zase
těší, že s nimi máme o to míň starostí (věkový rozdíl mezi prvním a posledním dítětem je 18 a půl roku). Musím říct, že jsem neplánovala mít
sedm dětí. Když se mi například narodilo první, tak jsem si minimálně
dva a půl roku nedovedla představit, že můžu mít víc než jedno, protože
„já se mu přece chci naplno věnovat“. Mezi prvními dvěma je rozdíl
skoro čtyři roky. Myslím si, že v hnízdě fungující rodiny to jde a děti jsou
něco, co nás s mužem naplňuje a baví, a zároveň si nemyslíme, že se
máme věnovat jenom jim. Například u nás si děti zhruba od deseti let
začnou samy prát, protože ten sourozenec „nad nimi“ to dělal taky tak.
Jsou schopné si od předškolního věku samy uvařit atd. A ještě jedna věc
mi připadá důležitá. Žijeme ve 21. století a já si nemyslím, že žena je
zejména uklízečka, kuchařka a pečovatelka o děti. Tohle vidím bohužel
i u mladých párů. Někdo si to takto přirozeně nastaví a to je v pořádku,
ale je důležité, aby každá dvojice věděla, že je to na jejich domluvě.
Nikde není napsáno, že muž opravuje auto a žena musí vytírat podlahu.
Já například už třicet let nežehlím, všechny práce máme doma rozdělené, žehlení jsme vypustili zcela. Téma přirozené dělby práce mezi mužem a ženou je třeba stále otevírat, nežít zastaralými stereotypy. Moc mě
těší vidět muže 21. století, kteří chodí s dětmi ven, nosí mimina na břiše
a myjí při tom nádobí (zatímco ženy si třeba v klidu čtou noviny a pak si
to mohou zase vyměnit).

Hnutí za aktivní mateřství pořádá

pro

po

Naše městská část Praha-Ďáblice, která se nachází na severním
okraji Prahy a v těsné blízkosti přírody, se stále rozrůstá o nové obyvatele. Svůj domov si u nás vybírají mladé páry, které plánují založit rodinu, i ti s malými dětmi. Jak vnímáte názor, že porodní procesy určují
zdravý vývoj dětí od prvních momentů života?
P. S.: Určitě souhlasím. I po porodu, který neproběhne zcela přirozeně
a podle všech odborných doporučení, se dá leccos dohnat a „domazlit“.
Nicméně jsem přesvědčená, že když porod proběhne opravdu dobře, tak
ta mateřská energie je k nezaplacení a pomáhá zvládnout následující poměrně náročné období úplně skvěle. Přirozený porod ovlivňuje dítě i biochemicky, ovlivní jeho imunitu, zdraví, ovlivní to, zda se dobře rozběhne
kojení, pomáhá i zotavování matky. Takže za mě je to rozhodně důležité.
Není to jediná věc, ale jedna z mnoha velmi podstatných věcí, které mohou
být buďto zátěží, nebo úžasným posílením. A určitě mohu jen doporučit
nastávajícím rodičům, aby se zajímali o to, jak vypadá zdravý a přirozený
porod a co v rodičovství můžeme sami pozitivně ovlivnit.
L. A.: Život je komplikovaný, nikdo nezaručí, že to, že porodím zdravě
a přirozeně, znamená, že vše pak poběží bez problémů. Porod je ale
bezesporu vstupní brána do celého dalšího života s dítětem a ten nás
může dobře povzbudit, nebo i nemile překvapit. Zároveň to může být třeba ta potřebná výzva, kterou žena potřebuje pro to, aby se za sebe a své
dítě postavila jako laskavá, ale sebevědomá lvice.
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HOMO ECOLOGICUS

workshopy

obchůdek

poradny

rodinná zóna

RESPEKTKPORODU.CZ

5. – 11. října 2020

KDE :

KC Vlna a Obecní dům,
Osinalická 1069/26, Ďáblice

Souběžné výstavy a akce na mnoha místech republiky

svetovytydenrespektukporodu.cz
Generální partner:

Hlavní mediální
partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Partneři:
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PUPÍK
ĎÁBLICKÝ RODINNÝ FESTIVAL ZDRAVÍ

29. srpna 2020 od 14 hodin
v zahradě KC Vlna

CO VÁS ČEKÁ:

HUDBA:
15:00

DUNDUN

17:00 PRINCEZNA ČOKOLÁDA

Autorská dvojice Jára Vaculík a Hana Navarová v hudebním
seskupení nazvaném podle afrického basového bubnu Dundun.

18:30

DIVADLO:

UFONION LABS

DOBŘE NALADĚNÉ DIVADLO

Půvabná pohádka o princezně, která nade všechno miluje
sladkosti a vůbec nejraději čokoládu. Dozvíte se, že všeho moc
škodí.

Účinkují Markéta Špicová, Berry a Gigo. Písně s humorem
vlídným i ostřejším.

ZDRAVÉ OBČERSTVENÍ, RUKODĚLNÁ TVORBA, SWAP OBLEČENÍ

WORKSHOPY:

djembé workshop Dundun, jóga v trávě, street dance pro všechny
s Qašou, nutriční poradenství s Papájou

A STÁNEK AKTIVNÍCH MATEK (HNUTÍ ZA AKTIVNÍ MATEŘSTVÍ).

Festival moderuje: Táňa Janevová

Vstupné dobrovolné!

Hnutí za aktivní mateřství pořádá

Změna programu vyhrazena.

FESTIVAL O TĚHOTENSTVÍ, PORODU A RODIČOVSTVÍ 5. – 11. října 2020, Praha-Ďáblice

SWAP pro těhotenství, porod a rodičovství
na rodinném festivalu Pupík KDY: Sobota 29. 8. 2020
Přijďte na 2. ročník našeho výměnného bazárku, pořádaného v rámci rodinného festivalu Pupík, dát svým nepotřebným věcem druhý život.

SWAP
14:00-19:00

respektkporodu.cz
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Přineste libovolný počet
věcí a odneste si vše, co se
vám bude líbit. Zaplatíte
100 Kč a už nic více. Ke každé
vstupence je možné zakoupit
vstupenku na přednášku dle
vašeho výběru na Festival
o těhotenství, porodu a rodičovství v říjnu za zvýhodněnou
cenu 50 Kč.

STÁNEK AKTIVNÍCH MATEK

14:00-19:00

Přijďte si popovídat
se zástupkyněmi Hnutí
za aktivní mateřství
a festivalovým týmem.
Připraveny budou
knížky a malování
na obličej.

KDE: foyer Obecního domu Ďáblice, KC Vlna, Praha-Ďáblice

Pozvání
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Music wave
Jazzový večer

Elena Sonenshine Trio
5. 9. 2020 od 18 hodin v KC Vlna
Elena Sonenshine - vokál
Mirek Linka - kytara
Petr Dvorský - kontrabas
Vstupné - dospělí 200 Kč,
senioři, studenti a ZTP 150 Kč.
Předprodej vstupenek již nyní v komunitním centru Vlna Ďáblice.

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
a

ZO ČSCH Ďáblice pořádá ve dnech

vás zvou na představení

11.–12. září 2020
výstavu drobného zvířectva
v areálu U Parkánu 30, Praha-Ďáblice (Agro Kmínek).

Otevřeno pátek 13–18, sobota 8–17 hod.
Občerstvení i tombola zajištěny.
Těšit se můžete na králičí hop.

NÍ
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020 u Ďáblice
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.
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.
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í

Všichni jste srdečně zváni
a budeme se na vás velmi těšit.

becn

sál O

Cena vstupného 100 Kč/dospělý, 80 Kč/dítě.
Předprodej vstupenek od 15. 6. v KC Vlna.
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Hledejte pražské motýly
Entomologové žádají veřejnost o pomoc při
hledání denních motýlů na území hlavního
města Prahy. Do mapování se letos může
zapojit kdokoliv – stačí motýla vyfotografovat
mobilem a společně s GPS polohou nebo
upřesněním místa a datem pořízení vložit
do jednoduché mobilní aplikace iNaturalist nebo na facebookové stránky „Hledejte
pražské motýly“. „Výrazný úbytek motýlů je
v posledních desetiletích pozorován po celé
Evropě. Jaká je situace konkrétně v Praze,
kde se historicky vyskytovalo na 75 % všech
druhů denních motýlů ČR, to nevíme. Lidé
nám tak mohou pomoci vytvořit atlas rozšíření denních motýlů Prahy,” řekl entomolog
Oldřich Čížek ze spolku Hutur, který zaštiťuje
projekt mapování spolu s Národním muzeem, Fakultou životního prostředí ČZU v Praze
a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
„Chceme posoudit současný stav ohrožení
denních motýlů, kteří žijí na území našeho hlavního města. Proto jsme se rozhodli
zpracovat vůbec první atlas rozšíření denních
motýlů Prahy, který pomůže odborníkům i veřejnosti v ochraně pražských motýlů. Díky
finanční podpoře od Magistrátu hl. m. Prahy

tak v roce 2020 mapujeme výskyt denních
motýlů po celé Praze. Při hledání motýlů se
ale nedostaneme všude – třeba na soukromé
zahrádky, do vnitrobloků či do průmyslových
areálů. Navíc není v našich silách navštívit
absolutně všechna místa v Praze. Proto se
obracíme na veřejnost s prosbou o zapojení
do hledání motýlů,“ vysvětlil situaci Čížek.
„Aplikace iNaturalist podle fotografie sama
nabízí určení pozorovaného druhu a její ovládání je velmi intuitivní. Pouze s mobilním telefonem se tak mohou obyvatelé Prahy zapojit
do vědeckého výzkumu, ať už v parku, na výletě, nebo třeba na cestě do práce,“ vysvětluje
Ivo Macek, ředitel Přírodovědeckého muzea
Národního muzea. „Rozhodli jsme se projekt
podpořit oceněním nejlepších pozorovatelů,
mimo jiné návštěvou běžně nepřístupného
entomologického depozitáře Národního muzea. Soutěží se hned ve dvou kategoriích:
o největší počet uložených pozorování a o největší počet zaznamenaných druhů,“ říká dále
Ivo Macek.
A kde hledat v Praze motýly? „Naprostá
většina pražských motýlů žije v přírodních územích, která jsou přísně chráněna. Ale Praha,

to není jen síť rezervací. Máme tu parky a zahrady, městskou zeleň, okolí Vltavy i okrajové
části Prahy, ve kterých se prolíná zemědělská krajina a velkoměsto. Jenže o motýlech
v těchto místech zatím nevíme prakticky vůbec nic,“ řekl entomolog Tomáš Kadlec z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze, který se
podílí na systematickém mapování pražských
motýlů.
Jedním z partnerů mapování denních motýlů v Praze je i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. „Kromě toho, že poskytneme pozorování uložená do Nálezové databáze ochrany
přírody spravované AOPK ČR, podpoříme mapování motýlů v Praze zahrnutím do našeho
projektu Bílá místa, který je věnován cílenému mapování neprozkoumaných lokalit,“ řekl
Karel Chobot.
„V Praze se dlouhodobě snažíme provádět
péči o zeleň i s ohledem na motýly. Vytvořit
vhodné podmínky pro život motýlů v centru
města je ale často složité. Vždy se snažíme
najít kompromis mezi požadavky veřejnosti
a prostorem pro přírodu. Proto jsme velmi
zvědaví na výsledky projektu. Budeme tak
moci zhodnotit naše dosavadní kroky v péči
o pražskou přírodu,“ řekl Jiří Rom, specialista péče o chráněná území z Magistrátu hl. m.
Prahy.

Zveme rodiče dětí narozených v roce 2019 a 2020
na slavnostní přivítání nových občánků Ďáblic,
které se uskuteční 13. října 2020 v 16 hodin
v sále Obecního domu Ďáblice.
Přihlásit se můžete e-mailem: socialni.komise@dablice.cz
nebo osobně v podatelně úřadu naší městské části.
Do přihlášky, prosíme, uveďte jméno dítěte, datum narození,
adresu trvalého bydliště a kontakt na rodiče.
Podmínkou účasti na této slavnosti je trvalé bydliště dítěte
na území Ďáblic. Těšíme se na setkání s vámi!
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Kalendář akcí
pátek 24. července od 21.15 h. Mamma Mia! Here We Go Again
			
(letní venkovní kino) – amfiteátr KC Vlna
pátek 14. srpna
od 21.15 h. Příliš osobní známost
			
(letní venkovní kino) – amfiteátr KC Vlna
sobota 29. srpna

od 14 h.

Pupík – zahrada KC Vlna

sobota 5. září

od 6.30 h.

Podzimní výlet seniorů

sobota 5. září

od 10 h.

Open House Praha

sobota 5. září
od 18 h.
			

Elena Sonenshine Trio (jazzový večer) –
KC Vlna

pátek 11. září
od 13 h.
			

Výstava chovatelů drobného zvířectva
– areál statku

sobota 12. září
od 8 h.
			

Výstava chovatelů drobného zvířectva
– areál statku

sobota 12. září
od 13 h.
			

HRDINOVÉ mezi námi –
louka u Květnové

sobota 12. září
od 14 h.
			

Zažít město jinak aneb
HRDINOVÉ v nás – zahrada KC Vlna

neděle 20. září
od 15 h.
			

Dny evropského dědictví 2020 –
kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava

Centrum Ďáblice – sokolovna
Pořádané akce:
Grand Prix CST Ďáblice: od 19. 7. každou neděli od 14.00, turnaje dvouher stolního
tenisu pro veřejnost a rekreační hráče
Volné hraní pro veřejnost – pondělí, středa, čtvrtek (17–20 hod.) a neděle odpoledne
(14–20 hod.) – rezervujte si stůl online v rezervačním systému na centrumstolnihotenisu.cz
24.–28. 8. Příměstský tábor pro děti zaměřený na stolní tenis.
Tréninky 10–12, 15–17 hodin.
Více na www.centrumdablice.cz

Podzimní výlet seniorů
Sociální komise MČ Praha-Ďáblice
zve všechny ďáblické seniory a vozíčkáře

na zámek Kratochvíle
a do města Písek
v sobotu 5. září 2020
Odjezd v 6.30 z obvyklého místa u Battistovy cihelny.
Na výlet je nutné se přihlásit v podatelně ÚMČ
a uhradit zálohu 50 Kč na osobu.

Hvězdárna Ďáblice
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8,
tel.: 283 910 644
e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs
Otevírací doba: úterý 14–19; středa 10–12,
14–19, 21–23; čtvrtek 14–19; pátek 14–19,
21–23, sobota 10–12, 13–19, 21–23; neděle
10–12, 13–19. Do 31. 7. 22–24 Kometa!

– inzerce –

– řádková inzerce –

Montáže stínící techniky Praha a okolí.
Volná pracovní doba, odměna dle počtu
zakázek. Rozsah práce dohodou.
Výdělek záleží na zájmu na množství
namontovaných zakázek.
Jedná se o jednoduché montáže, ke kterým
je potřeba pouze základní nářadí.
Zapracujeme. Práci nabízíme celoročně.
Se všemi zájemci pohovoříme.
Zašlete kontakt nebo životopis
na gato@gato.cz, případně
volejte 777 038 000.
Vhodné i jako přivýdělek.

Městská část Praha-Ďáblice
hledá pracovníka na drobné
opravy a údržbu v obci
(vhodné i pro důchodce).
Pracovní poměr na dobu určitou,
s možností prodloužení (DPP, DPČ).
Místo výkonu práce:
městská část Praha-Ďáblice
Nástup: ihned nebo dle dohody
Požadavky na uchazeče: fyzicky
a manuálně zdatný, bezúhonný
Bližší informace na tel. čísle
724 185 805.
Hlavní město Praha hledá způsoby,
jak zlepšit městské služby v oblasti
objemného odpadu.
Pomozte nám prosím
a dejte městu zpětnou vazbu.
click4survey.cz/s4/36140/bb605891
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Renault TRAFIC a MASTER
Řešení šitá na míru

Motorizace s výkonem až 180 k
Značkové financování 103 % s přeplatkem pouhá 3 %*
*Přeplatek 3 % platí při akontaci 25 % a délce splácení 36 měsíců. Pokud se rozhodnete pro Renault MASTER s cenou 438 000 Kč bez DPH, celkově přeplatíte pouze 15 183 Kč (= 3 % z celkové ceny vozu). Nabídka se vztahuje pouze na podnikatele a firmy.
Značkové financování 103 % je financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Renault MASTER: spotřeba 5,8–9,0 (l/100 km), emise CO2 154–233 (g/km); Renault TRAFIC: spotřeba 5,4–6,4 (l/100 km), emise CO2 143–169 (g/km). Uvedené
spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
Renault doporučuje

AUTOAVANT - RENAULT PRAHA ĎÁBLICE, Ďáblická 2, 182 00 Praha 8
Tel.: +420 286 001 131
www.autoavant.cz

– inzerce –

Městská část Praha-Ďáblice, Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-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. 74/19/ZMČ z 18. 9. 2019 může být příspěvek ve výši 2.500,-Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice od 0 do 18 let
věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti, podaného zákonným zástupcem s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice. Příjem žádostí je dle usnesení
č. 411/20/RMČ z 29.4.2020 zahájen od 4. 5. 2020. 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).

