
První zvonění
A je to zase tady: začal nový školní rok. To znamená brzy vstávat,  
několik hodit strávit ve škole, odpoledne domácí úkoly a učení.  
Na tvářích prvňáčků zářily úsměvy, ti větší se chvílemi také neudrželi.  
Vždyť přece s úsměvem jde všechno líp a tento rok určitě opět uteče  
jako voda. O novinkách z ďáblické školy se dočtete na str. 12.
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Dovolte, abych úvodní slovo tentokrát věnoval 
zejména komentářům k obsahu čísla:

Další kulturní  
a společenské akce
Už pro konec srpna (rodinný festival Pupík) 
jsme nabídli a pro druhé pololetí školního roku 
nabízíme obnovený kulturní program, který byl 
přerušen jarní koronavirovou epidemií.

Z připravovaného pro září bych zdůraznil 
celopražský, ze zahraničí převzatý festival 
Open House Praha – kde Ďáblice, resp. ďáb-
lická architektura jsou již opakovaně jeho 
plnohodnotnou součástí.

Bez nadsázky již tradicí je ďáblická podo-
ba sousedské slavnosti Zažít město jinak, 
která každým rokem patří mezi nejpestřejší 
a nejnavštěvovanější akce, při které skutečně 
zažíváme společná setkání a veřejný prostor 
Ďáblic pokaždé úplně jinak. A zahrnuji do toho 
(a rád) i ten den uskutečňované sousedské se-
tkání rodin z okolí Koníčkova náměstí – právě 
z takových lokálních či uličních iniciativ tato 
sousedská slavnost vzešla, než se stala sítí 
mnoha slavností po celé zemi. A myslím, že 
takových menších setkání probíhá u nás více, 
i když třeba v jiné dny a měsíce. A to je dobře.

Všichni jste srdečně zváni, nebojte se 
a přijďte! Na druhou stranu prosím o úctu 
a respekt k druhým, na akcích buďte opa
trní, dodržujte základní hygienická pravidla 
a v případě zdravotních problémů spíše od
počívejte doma. Děkuji.

120 let od založení sboru  
ďáblických hasičů – současnost
Článek Hany Macháňové (str. 8) bych rád do-
plnil několika poznámkami:
Kdo je zakladatelem  
a kdo hasiče financuje?
V Praze zřizují jednotky dobrovolných hasičů 
jednotlivé městské části. Také u nás měst-
ská část zřizuje JSDH jako svou „organizační 
jednotku“ podle zákona o požární ochraně. 
Jednotka má svého velitele, který je odpo-
vědný starostovi.
Kdo rozhoduje o tom,  
kam pojedou zachraňovat a pomáhat?
Stále jsou mezi námi zlí jazykové, kteří se 
snaží některé z vás přesvědčit o tom, že sta-
rosta nebo lidé z mého okolí mají výhodu 
a přednostně využívají nebo mohou využívat 
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Slovo 
starosty
Miloš Růžička

Vážení spoluobčané, 
milí sousedé
Blíží se konec léta. Myslím, že i přes přetrvávající omezení pohybu 
jsme měli prostor prožít prázdniny a dovolené poměrně svobodně. Sice 
s možností objevovat věci a místa „pouze“ u nás v ČR, tedy místa původně 
neplánovaná, opomenutá, možná i dosud nepoznaná, ale přesto pře-
kvapivě blízká, milá a hezká. I když jinak než ve vzdálených exotických 
místech světa. Doufám, že jste měli dost příležitostí nabrat dostatek sil  
do dalších dnů a měsíců. A hlavně – skončily školní prázdniny.

Všem ďáblickým předškolákům, školákům i studentům  
přeji jménem celé Rady městské části šťastný vstup  
do nového školního roku. Bude opět jiný než v minulém 
roce? Málo? Hodně? V každém případě ať je pro všechny 
v rámci možného plný zdraví, spokojenosti a radosti 
z poznávání a naplňování nových výzev a úkolů.
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služeb a techniku jednotky – samozřejmě 
zdarma. Proto upozorňuji na rozhovor redak-
ce s velitelem jednotky Pavlem Krejčím na str. 
8 a znovu sděluji, že jediný, kdo rozhoduje 
o tom, kdy a kam jednotka vyrazí do akce 
v rámci mimořádné události, je centrální 
dispečink hasičského záchranného sboru, 
který koordinuje nasazení veškerých kapa-
cit profesionálních a dobrovolných hasičů 
Prahy v rámci jednotného Integrovaného zá
chranného systému hlavního města Prahy!

Poděkování
Je obdivuhodné, když lidé dokážou uvést 
v život svou myšlenku. A ještě mnohem více 
si vážím toho, když si lidé dokážou dobrou 
myšlenku předávat a nepřetržitě ji aktivně, 
vlastním přičiněním udržovat živou a rozvíjet. 
Vím, jak je to těžké, a jsem pyšný na to, že 
právě ďábličtí hasiči jsou takovým příkla

dem. Všem dřívějším i současným členkám 
a členům ze srdce děkuji.

Bleskem vyrobený  
vodotrysk uprostřed silnice?
Nevěřil jsem, dokud jsem sám neuviděl. Ne-
přehlédněte informaci o této raritě ze dne 
14. 8. 2020 na str. 4.

Vítání občánků –  
trapný přežitek?
Na str. 6 nás Hana Macháňová seznamuje 
s průběhem této akce, tak jak ji v dané době 
viděl ten, kdo zprávu o uskutečněném „vítání“ 
do kroniky zapisoval. Tradice této akce se 
v mnoha obcích udržuje již mnoho desítek let. 
Někdy způsobem a s motivací tušenou z ar-
chivních zápisů, někdy možná s úplně jinou.

A proč myšlenku přivítání nově naro
zených ďáblických spoluobčanů – nových 

sousedů udržujeme my a proč ji prostřednic-
tvím radní Simony Dvořákové, předsedkyně 
kulturní a sociální komise, organizujeme?

Spolu s kolegy si těchto setkání velmi vážím 
a snažím se, aby byla provedena radostně, 
ale i s vážností a úctou. Vždyť se opravdu 
může jednat o malý svátek či „obřad“, záleží 
jen na přístupu zúčastněných. Takové setkání 
může být symbolem. Symbolem, který může 
vyjádřit, jak si vzájemně (nové rodiny/partneři 
a obec) vážíme toho, že další rodiny a partne-
ři se svými dětmi udělali tak významné roz-
hodnutí a pro naplnění své role rodičů si s dů-
věrou vybrali k bydlení právě Ďáblice. A pokud 
získali pocit (možná právě v souvislosti s na-
rozením svých dětí), že Ďáblice pro ně nejsou 
jen místem k „přespávání“, ale staly se jim 
a jejich dětem skutečným domovem, pak prá-
ce a energie vložená nejen do těchto setkání 
měla a i v budoucnu bude mít velký smysl.

45. jednání 22. 7. 2020
Rada MČ po projednání schválila:
— uzavření dodatku se společností Koutecký, 

s. r. o., o umístění kontejneru na sběr od-
padního textilu v ulici Na Terase;

— uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor se společností Torch 
Entertainment, s. r. o., jehož předmětem 
je prodloužení doby nájmu nebytových 
prostor v objektu Ďáblická 339/14.

46. jednání 5. 8. 2020
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s předloženou cenovou nabídkou 

společnosti Atlantik servis, s. r. o., na do-
dání 23 detektorů spalin k atmosférickým 
kotlům v majetku MČ za částku 39 100 Kč.

Rada MČ po projednání schválila:
— smlouvu o provedení uměleckého výko-

nu se společností EUROKONZERT, s. r. o., 
jejímž předmětem je vystoupení Ivana 

Mládka a Banjo Bandu dne 14. 11. 2020 
od 19.30 hodin;

— smlouvu se společností Komediograf, 
s. r. o., jejímž předmětem je sehrání diva-
delního představení Manželství v kostce 
dne 16. 10. 2020 od 19 hodin;

— aktualizovaný ceník pro pronájmy sálů 
Obecního domu Ďáblice s tím, že pronájmy 
do výše 15 000 Kč dle aktuálního ceníku 
schvaluje finanční odbor po předložené ob-
jednávce od klienta a akceptací předáva-
cích protokolů prostor, provozního řádu 
objektu, podepsané odpovědnosti za způ-
sobené škody, seznámení nájemců s provo-
zem sálu a zajištěním dozoru na akci;

— dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových 
prostor se společnostmi: Dům dětí a mlá-
deže Praha 8 – Spirála, příspěvková or-
ganizace, Simonou Chodorovou a Kristýnou 
Vaněčkovou (Rebels team Prague), SOK, 
z. s. – klub sebeobrany, jejichž předmě-
tem je prodloužení pronájmu prostor na 

dobu určitou, tj. od 1. 9. do 30. 9. 2020 
s možností prodloužení nájemní smlouvy 
do 31. 12. 2020 dle harmonogramu prací 
pro plánovanou rekonstrukci OD Ke Kinu;

— dodatek ke smlouvě o nájmu sportovního 
areálu se společností SK Ďáblice, z. s., 
jehož předmětem je doplnění nájemní 
smlouvy o úkony spojené s provozováním 
dětského hřiště umístěného ve sportovním 
areálu SK Ďáblice;

— vydání rozhodnutí ÚMČ o prominutí míst-
ního poplatku ze vstupného za kulturní 
a sportovní akce z důvodu mimořádné udá-
losti od data vyhlášení nouzového stavu, tj. 
od 12. 3. do 31. 12. 2020;

— smlouvu, jejímž předmětem je zajištění 
propagace obchodní společnosti Kolektory 
Praha, a. s., v průběhu konání akce „Zažít 
Ďáblice jinak 2020“.

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

O čem jednala rada městské části

11. zasedání  
Zastupitelstva  
MČ Praha-Ďáblice  
22. 7. 2020

Zastupitelstvo MČ po projednání souhlasilo:
— s odejmutím stavby veřejného osvětlení (17 

sloupů VOBuližníková včetně elektrického 
vedení) ze svěřené správy MČ Praha-Ďábli-
ce do majetku hl. m Praha.

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo:
— zápis ZMČ č. 10/2020;
— rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu MČ na 

rok 2020;

— kupní smlouvu se společností M Ďáblická, 
s. r. o., jejímž předmětem je odprodej částí 
pozemků;

— uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrové-
ho řízení na rekonstrukci kuchyně ZŠ (pro-
tiskluzové dlažby, drobné stavební úpravy, 
bezdotyková umyvadla včetně pořízení 
souvisejících technologií – sporák, robot 
a drobné vybavení) se společností AMEREX 
trade, s. r. o.;

— uzavření souhlasného prohlášení mezi MČ 
Praha-Ďáblice a SK Ďáblice k právu stavby 
na pozemcích ve správě MČ;

— uzavření smlouvy o zřízení práva stavby 
mezi MČ Praha-Ďáblice a SK Ďáblice, z. s., 
jejímž předmětem je právo stavebníka mít 

na povrchu nebo pod povrchem pozemků 
ve správě MČ stavbu víceúčelové sportovní 
haly, objektu šaten a související technické 
a dopravní infrastruktury. Právo stavby se 
zřizuje bezúplatně jako dočasné na dobu 
určitou do konce roku 2029.

Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na 
vědomí:
— informaci RMČ o pověření odboru vnitřní 

správy úřadu MČ k realizaci výběrového 
řízení na dopadové plochy hřišť v MŠ;

— informaci starosty o záměru výstavby by-
tového domu v ul. Ďáblická.

Kompletní zápis najdete nadablice.cz –  
Samospráva – Zápisy a usnesení ZMČ

O čem jednalo zastupitelstvo
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Rekordní déšť  
aneb voda byla tam,  
kde ještě nikdy nebyla
Jan Hrdlička

V posledních dvou číslech Ďáblického zpravodaje 
jsme psali o bleskových povodních – zda a jak nás 
postihují, kde získat informace, že se podobný jev dá 
očekávat. Na vše se ale opravdu připravit nelze, což 
nám příroda opět ukázala plnou silou.

V pátek 14. srpna přes Česko přešla bouřková fronta a přinesla zejmé-
na pro Prahu vydatný déšť:
— Silné bouřky zasáhly celou Prahu a nad Ďáblicemi se nakonec bouř-

kový mrak téměř zastavil.
— Podle ČHMÚ spadlo v Ďáblicích 70,3 mm srážek, nejvíce na celém 

území Prahy. Jednalo se o druhou nejvyšší naměřenou hodnotu 
v celé České republice. A to za pouhé dvě hodiny! Během jedné 
hodiny dokonce napršelo téměř 65 mm srážek, tj. 6,5 cm na každý 
metr čtvereční za hodinu, což znamená, že na každý čtverec o roz
měrech 4 m x 4 m dopadl v Ďáblicích za dvě hodiny 1 m3 vody!

— Bouřky způsobily výpadky proudu na železniční trati mezi Smíchovem 
a Radotínem.

— Pražští hasiči vyjížděli k více než padesáti nahlášeným událostem. 
Prováděli převážně odčerpávání vody ze sklepů a lagun na silnicích.

— Svědci nahlásili, že po ohlušující ráně a otřesu domu začala z vo-
zovky (Ďáblická v křižovatce s Hoříneckou) tryskat voda... Blesk 
praštil pravděpodobně do kovového krytu uzávěru vody ve vozovce. 
A od pronikající vody byl „zespodu“ roztržen živičný kryt vozovky.

— Voda ze školní zahrady nestačila odtékat a přes těsnění dveří natekla 
do dvou prvních tříd ZŠ, které již byly připraveny pro příchod prvňáč-
ků. Díky obětavosti zaměstnanců školy i jejich rodinných příslušníků 
a pochopení stavební firmy se podařilo obě třídy uvést do provozu-
schopného stavu před zahájením školního roku! (viz obr. vpravo)

— Bohužel, deštěm naředěnými splaškami byl opět vytopen dům pana 
Haleše – stanice Svazu ochrany přírody v Kokořínské ulici. Upozor-
ňujeme všechny občany, ať si prověří napojení dešťové kanalizace 
ze střech a zpevněných ploch kolem domu. Je nelegální vypouštět 
dešťové vody do splaškové kanalizace!

— Manželé Šubertovi nám napsali: Přestože máme výše položený dům, 
déšť nám zatopil podsklepení domu a poničil mnoho věcí. Po návra-
tu z dovolené nás tak doma čekala několikahodinová práce vyklízení 
a vysoušení zatopených prostor.

Podobných příspěvků jsme na úřadě obdrželi mnoho. Ať od obyvatel, 
kteří bydlí přímo podél ulic Šenovská – U Parkánu a Ďáblická, na kte-
rých kanalizace nestačí odvádět přívaly vody z komunikací a ze střech 

sousedních domů, tak i od spoluobčanů, kterým dešťová voda zaplavi-
la jejich zahrady, dvorky a odtud byty, sklepy, garáže.

Vyzýváme proto spoluobčany, kteří by chtěli poskytnout foto
grafie či zaznamenaná videa z pátku 14. 8., aby informovali náš 
úřad a zaslali je na adresu podatelna@dablice.cz. Jednak pro účely 
kroniky městské části, jednak bychom chtěli situaci lépe zmapovat 
a podpořit prioritu pro navržené úpravy dešťové kanalizace v Ďábli
cích. Předem děkujeme.

Rád bych ještě doplnil několik informací, kvůli kterým jsme jako ve-
dení městské části z různých stran konfrontováni a které netajíme…, 
aby si čtenáři mohli udělat představu o situaci sami:
— Během června jsme zahájili jednání s magistrátem, Pražskou vodo-

hospodářskou společností a Rytířským řádem Křižovníků s čer-

Stav podlahy po průtrži 14. srpna...

Bleskem roztržená vozovka

Voda v ulici... ...Na Štamberku
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venou hvězdou o možnostech přepojení dešťové kanalizace v uli-
ci U Parkánu a napojení a využití „retenčního prostoru“ rybníka 
Parkánu. O výsledku budeme informovat.

— Se správcem potoka, Povodí Labe, a. s., jsem začal komunikovat 
osobně během loňského roku, i díky iniciativě pana Prokeše ml. 
Od té doby provedli pracovníci Povodí Labe, a. s., již dvě prohlídky 
toku. A na 22. října 2020 je dlouho plánovaný termín pro „oficiální“ 
povodňovou prohlídku toku Mratínského potoka na katastru naší 
městské části.

— Přibližně před 25 lety nebyl majetkoprávně dořešen převod vodního 
díla pod Cínoveckou včetně trubního obchvatu Blat po vybudování 
Cínovecké ulice. Mezitím byly pozemky pod vlastním objektem cca 
5 m x 100 m dokonce vydány v církevních restitucích a vznikl po-
měrně složitý majetkoprávní problém, který je třeba začít postupně 
rozmotávat. Společně se současným vedením hl. m. Prahy se snaží-
me najít řešení tak, aby byla „určena“ správa tohoto objektu. 
Ale – a to je podstatné pro funkci tohoto objektu – od loňska za-

jišťují ďábličtí dobrovolní hasiči pravidelné prohlídky a čistí česla u ná-
toku do trubního obchvatu. Naposledy to dělali týden před povodní 
a dva dny po povodni!

Ale co dělat, dyž napršelo tolik, že voda přetékala půl metru nad čes-
ly? Jako tomu bylo v pátek 14. 8.? Mimochodem, byli bychom vděční 
za jakékoliv obrázky tohoto stavu, pokud se to někomu podařilo zachy-
tit. Hasiči neměli z pochopitelných důvodů čas fotit.

Postižený dům rodiny Prokešových stojí na Blatech jako jediný přímo 
u Mratínského potoka na hranici záplavového pásma „5leté vody“. To 
znamená, že toto území bývá přirozeně zaplavováno pravidelně kaž-
dých pět let. 

Tato čerstvá zkušenost může paradoxně pomoci posunout některá 
jednání blíže k cíli. Ale nezapomínejme, že s přírodou bojovat nelze! 
V pátek 14. 8. to svým rozsahem byl neočekávaný a podle pamětníků 
nevídaný příval vody!

Potopa Na Blatech
David Prokeš, zastupitel, foto Věra Prokešová

Rád bych navázal na anketní otázku z minulého čísla zpravodaje. Ně-
kteří zastupitelé včetně pana starosty se netajili názorem, že záplavy 
nejsou zásadní problém Ďáblic. S tím nemohu souhlasit! Všichni jsme 
se o tom přesvědčili v pátek 14. srpna, kdy jen mezi 17.20 a 18.20 
hodinou spadlo na srážkosběrné stanici Ďáblice 64 mm srážek. Voda 
se prohnala ulicemi Ďáblic a vnikla do mnoha domů. Zaplavila i ve-
řejné budovy – školu, hasiče.

Neexistují retenční nádrže či funkční rybníky, které by vodu zpomali-
ly, a tak vše rychle nateklo do Mratínského potoka. Voda s sebou vzala 
různý materiál včetně větví z nevyčištěného koryta potoka. Následkem 
toho se ucpal přepad pod Cínoveckou ústící do trubního obchvatu Blat 
(2x DN1500), který by měl vodu odvést mimo obydlené území Ďáblic. 
Místo toho se voda dostala mezi domy a zatopila kromě zahrad i dům, 
chatu, garáž, sklepy, kůlny atd.

Nesouhlasím s názorem, že se s tímto stavem musíme naučit žít! 
V působnosti obce musí být řešení těchto problémů! Zajistit správu 
vodního díla pod Cínoveckou a trubního obchvatu Blat některou z or-
ganizací MHMP, jak psal v odpovědi pan místostarosta, by mělo být 
primárním úkolem radnice. 

Vždyť toto vodní dílo není zkolaudované a nemá správce již 26 let! 
Ďáblice nemají schválený povodňový plán, i když se jej za naší spolu-
práce podařilo vytvořit. Plánovaná povodňová prohlídka již byla něko-
likrát odložena. O vyčištění koryta potoka žádáme již roky, ale je čím 
dál více zanesen tím, co voda přinesla. Kdyby byla rychlost úředníků 
stejná jako rychlost bleskové povodně, tak bychom se nemuseli ni-
čeho bát.

Závěrem bych rád poděkoval paní Krejzové z úřadu za zprostřed-
kování pomoci a hasičům za pomoc s odčerpáváním vody z nemovi-
tostí a s čištěním zmíněného přepadu.

Interpretaci mého údajného sdělení, které ve svém článku Potopa 
na Blatech prezentuje zastupitel D. Prokeš, zásadně odmítám. Ná-
zor či postoj, který mi i v našem oficiálním periodiku městské části 
podsouvá, jsem nikdy neřekl, ani nenapsal. 

Chápu momentální naléhavost jeho osobní situace a jeho po-
třebu řešit situaci rodinného domu, ve kterém bydlí a který se na-
chází v záplavovém území (v území zákazu stavby). V rámci možností 
pomáháme a budeme pomáhat. Řešení z jeho strany však vidím 
jinde než ve veřejném hledání viny pouze u druhých a v osočování 
mých kolegů zastupitelů.

Miloš Růžička

...a finále, otevření třídy 1. září

Blesková povodeň Na Blatech

...podlaha po stavebních úpravách 27. srpna...



Život v Ďáblicích | září 2020

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 emailem: 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!

Při procházení ďáblických kronik jsem zjistila, 
že historie vítání občánků sahá do roku 1956. 
Od té doby se základní věci moc nezměnily: 
rodiče poprvé veřejně představí své miminko, 
představitel obce je přivítá, následuje hu-
dební vložka, drobné dárky a občerstvení. 
Patří tedy tato akce mezi ty důležité? Dle ná-
zoru starosty Miloše Růžičky rozhodně, řadí ji 
na úroveň čestného občanství. Děti si z ní sice 
nic nepamatují, ale pro rodiče bývá opravdu 
významná. A to nejen při pohledu na pamětní 
list, který obdrží.

13. 10. se uskuteční vítání dětí narozených 
v roce 2019 a 2020. Členky sociální komise 
MČ Praha-Ďáblice akci pečlivě připravují, tak 
aby opět proběhla v milé a přátelské atmo-
sféře.

Ďáblické Noviny 2/1958: Bylo to v neděli  
30. září 1956, kdy za slunného rána scháze-
la se řada občanů v milé pohodě k neobvyklé 
slavnosti. Přinášeli novorozeňátka k slavnost-
nímu aktu – přijetí do obce. Od té doby se 
slavnost opakovala už osmkrát. Za tu dobu 
bylo přijato více než osmdesát dětí do svazku 
obce.

Pionýrky přednesou básně, předají ma-
minkám kytičku a zástupkyně z Výboru žen 
odevzdají upomínkový blanket. Rodiče svým 
podpisem potvrdí slib, že z dětí vychovají 
řádné občany.
Ďáblický zpravodaj 11/1983: Po delší od-
mlce bylo v naší obci obnoveno slavnostní 
vítání nových občánků. Poprvé se uskutečni-
lo 23. dubna 1983 pod záštitou Sboru pro 

občanské záležitosti v Kulturním domě. Zú-
častnilo se ho devět rodičů s dětmi ze třinácti 
pozvaných.

Vítání mělo slavnostní ráz. Bylo zahájeno 
projevem předsedy MNV. Po představení ro-
dičů a dětí následovala kulturní vložka žáků 
Lidové školy umění. Poté už rodiče přistupo-
vali k předsednickému stolu a zapisovali se 
do pamětní knihy. Děti dostaly malý dáreček, 
maminky kytičku a oba rodiče opravdu krásný 
Deníček našeho děťátka, kam si mohou za-
znamenávat to nejdůležitější o svém děťát-
ku od prvních krůčků a prvních slov. Pak se 
mohli rodiče nechat vyfotografovat se svou 
ratolestí u kolébky.

Jana Ouředníčková zavzpomínala na vítání  
v roce 1989: Maminky a tátové, babičky a dě-
dové, sourozenci a samozřejmě ti nejmenší, 
které představitelé ďáblického MNV přivítali 
v tehdejším kulturáku, na jehož místě dnes sto-
jí KC Vlna. Bylo to dojemné odpoledne a všich-
ni jsme cítili pýchu nad našimi narozenými 
potomky, samozřejmě nejkrásnějšími, nejši-
kovnějšími, nejchytřejšími, moc podobnými 
dle jedněch prarodičů mamince, dle druhých 
tatínkovi nebo v rámci kompromisu oběma.

Novopečené maminky dostaly květinu, mi-
minka pamětní medaili a snad bylo i nějaké 
pohoštění. A pak už spící, plačící nebo smějí-
cí se děťátka šup do kočárku a zpátky domů.
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Slavnostní událost
Hana Macháňová, foto Pavel Veselý

Vítání občánků v roce 2013

Vítání občánků je v současném pojetí 
společenský obřad, při němž je novoroze-
ně zpravidla na obecním úřadě slavnostně 
představeno a „přivítáno“ do života obce. 
Tato událost bývá spojena s krátkým kul-
turním programem a s předáním pamětní-
ho listu rodičům. 

„Vítání občánků do života” začal ÚV 
KSČ podle sovětského vzoru programově 
zavádět v 50. letech 20. století v rámci 
ateizace společnosti jako občanskou al-
ternativu, která by postupně nahradila 
tradiční církevní křest. V mnoha regionech 
v naší zemi probíhaly křty a vítání občánků 
po dlouhá desetiletí zároveň. A v podstatě 
je tomu tak dodnes.
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Řidič autobusu č. 103 byl asi překvapený, 
když v neděli 23. srpna před šestou hodi-
nou ranní nastoupily dvě desítky ďáblických 
seniorů. Cílem cesty bylo Rašínovo nábřeží, 
přesněji historický kolesový parník Vltava, kte-
rý v letošním roce oslaví 80 let od uvedení do 
provozu. Je jedním ze dvou posledních kole-
sových parníků (druhým je Vyšehrad) a v roce 
2013 byl zapsán mezi kulturní památky Čes-
ké republiky. Další zajímavostí je poměr délky 
a šířky 1:10, který odpovídá konstrukčně tělu 
bitevní lodi. Díky tomu má velkou manévrova-
cí schopnost a proti klasickým výletním lodím 
poloviční ponor (při plné obsazenosti 200 
osob) pouhých 76 cm. To mu umožňuje plout 
i při nízké hladině vody.

Všichni jsme včas naloděni a přesně v 7.00 
vyplouváme. Začíná naše šestihodinová jízda 
po Vltavě z Prahy do Mělníka.

Během plavby jsme upluli vzdálenost ti-
síckrát větší, než je délka lodi. Parník je dlouhý 
53,46 m, tento úsek řeky 54 km. Propluli jsme 
sedmi plavebními komorami, přičemž u té po-
slední, těsně před Mělníkem, jsme klesli z ko-
mory k hladině řeky o více než 8 m. To už byl 
pořádný sešup. Od prvních minut po vyplutí 
nás doprovázel poutavý a velice podrobný 
několikahodinový výklad úžasného průvod-
ce, občanským povoláním profesora historie. 
I díky němu se stal z této plavby nezapomenu-
telný zážitek. Pan profesor byl na konci cesty 
odměněn dlouhým potleskem všech cestují-
cích. Pracovitá byla i celá posádka parníku, 
několikrát jsme mohli vidět při projíždění lodi 
pod některými nízkými mosty zasunutí kapi-
tánského můstku do nitra lodi i sklopení ko-
mína. I v plavebních komorách bylo zapotřebí 
pořádných mužských svalů a dobře se o nás 

starala i obsluha lodní restaurace. Těm všem 
patří velký dík za příjemně strávenou plav-
bu. V posledním úseku před Mělníkem jsme 
proplouvali Hořínským kanálem, technickou 
památkou z roku 1905. Zatímco během cesty 
jsme pluli rychlostí cca 16 km/hod., v tomto 
úseku musel parník výrazně zpomalit. Během 
plavby jsme viděli mnoho pražských pamá-
tek, podpluli bezpočet mostů, minuli horu 
Říp, zámek Nelahozeves a na závěr se před 
námi objevilo úchvatné panorama mělnické-
ho zámku. Po vylodění nás čekal pořádný 
sportovní výkon – překonání strmého kop-
ce k zámku. Tuto výzvu jsme všichni s více či 
méně přestávkami zvládli a za to na nás če-
kala sladká či slaná odměna na nedalekém 
náměstí, obklopeném letními zahrádkami 
restaurací, kaváren a cukráren. Ti, kteří se 
odměnili ve stylové cukrárně ART, rozhodně 
neprohloupili. Zdejší kopečková zmrzlina 
mnoha příchutí i nadýchané dorty byly vyni-
kající a stojí za samostatný soukromý výlet do 
tohoto malebného městečka. Celý den nám 
přálo počasí, jen naši skupinku překvapil při 
cestě na autobusovou zastávku parádní letní 
déšť. Půlhodinová cesta do Ďáblic utekla jako 
voda a tak sláva nazdar výletu, zmokli jsme 
a už jsme tu!

Parníkem Vltava  
k soutoku do Mělníka
Jana Ouředníčková, Senioři ČR, MO Praha-Ďáblice, foto Blanka Šťastná

Mělník na obzoru!

Veselá nálada... ...na palubě lodi
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Nejprve si krátce připomeňme historii:
— ustavující schůze Sboru dobrovolných hasi-

čů v Ďáblicích se konala 27. ledna 1900;
— první valná hromada byla svolána na  

7. února 1900, zúčastnilo se jí 21 členů, 
z toho deset činných;

— bylo usneseno, že sbor si co nejrychleji po-
řídí výzbroj a výstroj (100 m hadic, 2 žeb-
říky, skříňku na léky, dýchací přístroj atd.);

— od obce sbor získal 300 korun a od České 
spořitelny 30 korun, dalších 200 korun zís-
kal dary a ze vstupného ze dvou zábav;

— hned v zakládajícím roce ďábličtí hasiči za-
sahovali u dvou požárů v obci a po jednom 
ve Zloníně a v Přezleticích, všichni členové 
se horlivě zúčastňovali výcviku a snažili se 
ho co nejdříve dokončit;

— v roce 1901 bylo usneseno, aby ke všem 
vlivným a zámožnějším občanům v obci byli 
vysláni členové sboru s prosbou o podpo-
ru, z darů si pořídili vozík na hadice a dali si 
zhotovit deset uniforem;

— v roce 1902 sbor hasil dva požáry, a to 
v Březiněvsi a v Ďáblicích.

A nyní současnost:  
Pavel Krejčí, velitel jednotky SDH 
Ďáblice (nejvyšší funkce v jednot-
ce, z její činnosti se zodpovídá 
starostovi Ďáblic – blíže viz Slovo 
starosty na str. 2), nám zodpově-
děl několik otázek.

Kolik aktivních členů má nyní ďáblický sbor?
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Praha- 
Ďáblice má nyní 17 aktivních členů a stále 
hledáme nové dobrovolníky, kteří by se k nám 
přidali.

Kde všude zasahujete?
Jednotka zasahuje převážně v Ďáblicích a nej-
bližším okolí, ale jsou případy, kdy jedeme 
i na druhou stranu Prahy nebo do Středočes-
kého kraje. Vše záleží na operačním středisku 
hasičského záchranného sboru, kde nás zrov-
na potřebují.

S čím pomáháte?
Hasiči dělají řadu věcí, a to hašení požárů, vy-
prošťování u dopravních nehod, úklid a likvi-
dace ropných produktů po haváriích na vozov-
ce nebo i ve vodních tocích, záchrana osob, 
otevírání bytů, řezání stromů, odčerpávání 
vody, likvidace obtížného hmyzu a mnoho 
dalších činností.

Jak často vyjíždíte?
Jednotka vyjíždí k mimořádným událostem 
v průměru 6x měsíčně. K tomu se ještě zú-
častňuje pravidelných cvičení a pomáhá při 
zajišťování různých úkolů pro městskou část.

V poslední době se díky dotacím obnovilo či 
doplnilo vybavení. Čím vším nyní disponuje
te? Je díky těmto věcem vaše práce jedno
dušší?
Dotace od magistrátu hl. m. Prahy nám 
značně pomáhají zlepšovat obnovu vybavení 

používaného k našim zásahům. Z té poslední 
jednotka pořídila elektrocentrálu, přívěsný 
vozík, turbínové čerpadlo, osvětlovací balon, 
požární stříkačku, nafukovací stan, člun, 
sušicí skříň, přetlakový ventilátor a kompre-
sor. Všechny tyto prostředky zlepšují akce-
schopnost jednotky a pomáhají nám řešit 
mimořádnou událost mnohem efektivněji 
a rychleji. Vybavení a technické prostředky 
máme již na profesionální úrovni. Teď nás 
čeká udělat něco s vozovým parkem, který je 
v průměru starý 32 let.

14. 8. vpodvečer postihla Ďáblice za po
slední léta nevídaná blesková povodeň. Byli 
jste likvidovat škody?
Škody vzniklé pátečním přívalovým deštěm 
likvidovala samozřejmě i naše jednotka. Byl 
to první déšť za posledních 30 let, který na-
dělal takovéto škody. Ostatně naše zbrojni-
ce je první v pořadí, kde voda zaplavuje 
budovu, a po rekonstrukci se s tímto jevem 
i počítá. Ale nyní to bylo poprvé, co voda vy-
stoupala do výšky 55 cm! Tento přívalový 
déšť nezaplavoval domy jen v Ďáblicích, ale 
i v okolních částech Prahy. 

Například naše jednotka krom několika pří-
padů v Ďáblicích jela také čerpat zatopenou 
Základní školu v Chabrech a zatopenou silni-
ci na sídlišti Ďáblice. Stejný potok, jako tekl 
přes Ďáblice, tekl i z Bohnic na Troju, kde 
zaplavil sklepy domů a zatopil zoo. Při této 
příležitosti bych rád zopakoval, že o nasazení 
naší jednotky v rámci Ďáblic a okolí rozhoduje 
operační středisko pražského Hasičského zá-
chranného sboru, a stejně tak navádí jednotky 
z celé Prahy, „profesionální“ i „dobrovolné“ na 
zásahy do Ďáblic.

Pomáhají nám již 120 let
Hana Macháňová, foto Pavel Veselý
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Mladé hasiče vedou Marta  
Kořínková a Petr Jirků, kterého 
jsme se jakožto Ďábličáka zeptali:

Kolik jich nyní vychováváte?
Aktuálně máme v kroužku mladých hasičů 
(KMH) 21 členů. Z toho jich je 10 v kategorii 
mladších dětí, sedm ve starších a čtyři v do-
rosteneckém družstvu.

Co konkrétně musí zvládnout?
Děti, které jsou u nás delší dobu (bývá to při-
bližně rok), by měly znát: základy první pomo-
ci, důležitá telefonní čísla, zacházení s různý-
mi typy hasicích přístrojů, manuální zručnost, 
fungování v kolektivu. V rámci kroužku se děti 
pravidelně účastní soutěží v požárním sportu, 
a to jak pražských, tak i celorepublikových 
(např. běh na 60 m s překážkami, požární 
útok, orientační běh, ZPV – závod požární 
všestrannosti, TFA (toughest firefighter alive – 
železný hasič).

Po jak dlouhém výcviku, příp. v kolika le
tech mohou být nasazeni „do akce“?
Po dosažení 16 let nabízíme možnost chození 
na pravidelná školení a cvičení s jednotkou 
požární ochrany (dále jen JPO), kde se naučí 
více z profese hasiče. Jakmile takovýto člen 

typu událostí stále častější. Jednoduše ře-
čeno, je spousta zásahů, které by bylo velmi 
obtížné zdolat bez pomoci „dobráků“. Mám 
tím na mysli vydatné přívalové deště, poryvy 
větru a v neposlední řadě rozsáhlé požáry hal 
a průmyslových objektů. V Praze je 10 stanic 
Hasičského záchranného sboru ČR. Na kaž-
dé jsou dislokována zpravidla dvě družstva 
(plnohodnotně obsazená cisterna s veškerým 
vybavením). Při poryvech větru či záplavách 
jsou během krátkého sledu nahlášeny až de-
sítky událostí. Při jednoduchých počtech již 
tedy víme, že „profíci“ nejsou schopni tento 
nápor zvládnout sami. I kdyby ano, je vždy tře-
ba nechat nějaké lidi a techniku na stanici pro 
případ dalšího nenadálého výjezdu, jako jsou 
například dopravní nehody, požáry či otevření 
bytů. Je dobře, že jsou dobrovolní hasiči vy-
bavováni stále modernějšími technickými 
prostředky pro zdolávání těchto událostí. 
Dostává se tím rychlejší a účinnější pomoci 
občanům, a to je asi nejdůležitější.

Jak velký rozdíl je mezi prací dobrovolníků 
a profíků?
Spousta lidí tak hasiče dělí. Jsou samozřej-
mě zásadní rozdíly. Profesionální hasiči tuto 
činnost dělají jako svou práci, pobírají za  

Jaké vlastnosti musí mít profesionální hasič?
V první řadě je důležité, aby byl hasič či bu-
doucí hasič pro tuto práci nadšený a měl 
k ní vztah. Bohužel nadšených lidí ubývá. 
Hasič by měl být především psychicky odolná 
osobnost, zejména pak vůči stresu. Měl by to 
být člověk charizmatický, poctivý, pracovitý, 
kolektivní a přátelský. Abychom nezůstali jen 
u psychických vlastností, je nutno zmínit, že 
hasič musí být ve výborné fyzické kondici. 
Hodí se vám to kupříkladu ve chvíli, kdy jdete 
do 15. patra na hlášený požár bytu s 55 ki-
logramy vybavení navíc (mohu potvrdit). Lidé 
se tak často diví, že hasiči po schodišti nebě-
hají jako ve filmech. Oni by dokázali vyběh-
nout, ale nahoře by potřebovali pomoc oni 
sami. Můžete si to v letních dnech vyzkoušet. 
Stačí si vzít rolák, zimní bundu, kuklu, kuli-
cha, lyžařské kalhoty, zimní boty, do každé 
ruky 20 kilo, na záda těžký batoh a vyjít pár 
pater v paneláku. Nakonec je důležité zmínit, 
že hasiče kupředu posouvá hlavně dobře od-
vedená práce a pomoc lidem v nouzi. Je to 
práce různorodá a zajímavá. Nikdy nevíte, co 
vás čeká, a každý zásah je jiný. To je právě 
na této práci to krásné, byť to ne vždy končí 
šťastně.

ni mzdu a jsou 24 hodin na stanici připraveni 
vyjet v případě vyhlášení poplachu do dvou 
minut. Poté mají 48 hodin volno a tak stále 
dokola. Musí splnit jednou ročně fyzické testy, 
zdravotní prohlídku a přezkoušení znalos-
tí. Absolvují speciální kurzy a jsou vycvičeni 
pro všechny typy událostí, jako jsou záchra-
na osob, zvířat, dopravní nehody, vyproš-
ťování, otevírání bytů, požáry, práce ve výšce 
a nad volnou hloubkou a spoustu dalších. 
Dobrovolní hasiči dělají tuto činnost jako 
svůj koníček, tzn. po práci a ve volném čase. 
Samozřejmě zadarmo. V případě vyhlášení 
poplachu vyjíždějí do deseti minut. Na místě 
zásahu dělají stejnou práci jako hasiči profe-
sionální. Z mého pohledu si tak zaslouží velké 
uznání. Mnohdy na hasičárnu běží od večeře, 
ze sprchy nebo v noci z postele.

dovrší věku dospělosti, je mu nabídnut vstup do 
JPO, což znamená, že může vyjíždět k zásahům 
a je z něj plnohodnotný dobrovolný hasič.

Hledáte nové členy?
V současné době nabíráme pouze děti do ka-
tegorie starších, tedy od 11 let.

Na závěr jsme oslovili  
profesionálního hasiče Tomáše 
Kubíčka, dříve člena ďáblických 
dobrovolných hasičů.

Jaká je, z pohledu hasičeprofesionála, 
funkce dobrovolných hasičů při zásazích 
v terénu?
Součinnost profesionálních hasičů (HZS ČR) 
a dobrovolných hasičů (JSDH) je při dnešním 

Nezbývá mi než poděkovat všem, 
kteří jsou ochotni obětovat své po-
hodlí a v nouzi pomáhat druhým. 
Do dalších let přeji ďáblickým 
dobrovolníkům mnoho sil, nových 
posil a co nejméně tragických 
zásahů.

V sobotu 12. září se v rámci letošní akce 
Zažít město jinak měly v Ďáblicích před
stavit všechny složky Integrovaného zá
chranného systému. Hasičský záchranný 
sbor však z důvodu opětovného nárůstu 
onemocnění covid19 zrušil veškeré 
akce hasičů pro veřejnost. K tomuto roz
hodnutí se přidaly i ostatní složky IZS.

Ukázka výcviku Mládí v akci
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Tel.: 725 016 508

Facebook:@hasicidablice

Email: info@hasicidablice.cz

U Parkánu 6/765, Praha 8

Staň se
DOBROVOLNÝMHASIČEM

Prapor sboru  
dobrovolných 
hasičů  
Sbor dobrovolných hasičů v Ďáblicích byl za-
ložen 6. února 1900 a stal se členem hasič-
ské župy Karlínské č. 95. V roce 1937 byl do 
ochrany sboru předán župní prapor.

Ve středu červeného pole je vyšit střední 
znak republiky Československé, který byl po-
užíván v letech 1920–1939. Na předním štítě 
znaku je vyšit znak Čech – na červeném štítě 
stříbrný dvouocasý lev se zlatou korunou.

Na štítě jsou vyšity znaky Slovenska, 
Podkarpatské Rusi, Moravy, Slezska. V horní 
a dolní části vyčnívá vyšitá hasičská sekera. 
Po stranách jsou vyšity tři lipové listy. Na levé 
straně znaku je letopočet 1898, na pravé le-
topočet 1937, který zřejmě souvisí se vznikem 
praporu.

Ve středu pravého a levého okraje červené-
ho pole je vyšita hasičská přilba, za níž jsou 
zkřížené hasičské sekery. Ve středu horního 
a dolního okraje červeného pole je vyšitá ho-
řící střecha domu.

Na druhé straně praporu je pak vyšit  
portrét Vítězslava Hálka, nad ním nápis VŠE 
PRO VLAST A SVÉHO BLIŽNÍHO. Pod ním jsou 
vyšity tři lipové listy. Ve zbývajících rozích jsou 
stylizované plameny, nad kterými je vyšitá 
trikolora a lipové lístky. Vše je ornamentálně 
uspořádáno a propojeno našitou úzkou tkanou 
bortou z kovových nití, která zvýrazňuje okraj 
praporu. Na jednom svislém okraji prapo-
ru jsou našité kroužky na připevnění k žerdi. 
Zbývající okraje zdobí našitá točená šňůra pů-
vodně v barvě trikolóry. U dolního rohu vytváří 
smyčku, nejspíše na připevnění střapce.

Štěpánka Dejmalová, restaurátorka

Děkujeme našim hasičům za opětovné při-
pevnění dalšího nového basketbalového 
koše na herní ploše v ulici U Prefy.

Po 2 týdnech je koš opět ohnutý, síťka 
potrhaná… Podobný scénář jako během 
posledních 12 měsíců.

Pochybujeme o tom, že síťky koše si 
kdokoliv odnáší domů (i to je ale možné). 
Dovolujeme si touto cestou vyzvat rodiče 
dětí, které na hřiště U Prefy chodí hrát bas-
ket: můžete prosím doma děti poučit, že 
pokud si koš opět zničí, tak nebudou mít 
na co házet?

-OVS-
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12. 9. 2020 
od 13 hodin
zahrada KC Vlna

Program u KC Vlna:
Djembé rodinný workshop 
Léčba smíchem
Divadelní představení „Legenda o hořícím peří“
Lektorské dílny výtvarné i tělocvičné
Stánek budoucnosti – kartářka a ezoterička

Program a soutěže pro děti i dospělé
Malování na obličej
Vystoupení místních spolků
Ohňová show
Živá hudba

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.

Změna programu vyhrazena.

V sobotu 12. září se v rámci letošní akce Zažít město jinak měly 

v Ďáblicích představit všechny složky Integrovaného záchranného 

systému. Hasičský záchranný sbor však z důvodu opětovného nárůstu 

onemocnění covid-19 zrušil veškeré akce hasičů pro veřejnost. 

K tomuto rozhodnutí se přidaly i ostatní složky IZS a proto musíme část programu 

na louce u Květnové zrušit.

 

ALE PROGRAM U KC VLNA BUDE BEZE ZMĚNY.
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O koronaviru a opatřeních
„Výuky se zatím pandemie nedotkne a věřím, 
že to tak zůstane. Provoz školy ovlivněn ale 
bude. Budeme častěji dezinfikovat prosto-
ry, intenzivně dohlížíme na dodržování ak-
tuálních hygienických opatření.“

O školním vzdělávacím  
programu
„Zásadní novinkou je zbrusu nový vzdělávací 
program Škola základ života. Společně jej 
vytvořili všichni pedagogové ďáblické školy. 
Chtěli jsme využít možnosti a specifika naše-
ho regionu – Ďáblic, Prahy 8 a okolí. Usilovali 
jsme o využití odborného potenciálu našich 
kantorů. Učitelé definovali výstupy, učivo, 
výchovné a vzdělávací strategie, ale i tradiční 
aktivity školy, tak jak se s nimi ztotožňují oni 
i žáci. Hledali jsme mezipředmětové vazby 
a domlouvali se na jejich vhodném zařazení 
do vyučovacích předmětů. Ke specifickým 

předmětům ďáblického vzdělávacího progra-
mu na 2. stupni patří Výchova pro školu 
a život a Podnikavost.“

O jarní distanční výuce
„Chtěli bychom poděkovat rodičům i peda-
gogům. Výuku v domácím prostředí jsme 
zvládli. Velmi důležitá pro nás byla i zpětná 
vazba, kterou jsme získali díky našemu výzku-
mu realizovanému v průběhu distanční výu-
ky. Na začátku školního roku si samozřejmě 
probranou výuku oživíme.“

O prvňácích a počtu žáků
„Předpokládáme, že do prvních tříd nastou-
pí 42 dětí, které jsou rozdělené do dvou tříd. 
Čekáme ještě na rozhodnutí rodičů, kteří si 
mohou vybrat školu na poslední chvíli. Celkově 
máme přibližně 500 žáků, ve školce pak 160.“

O uplatnění absolventů
„Absolventi 9. ročníku odcházejí ponejvíce 
na obchodní akademie, druhou nejčastější 
volbou jsou gymnázia. V učebních oborech 
nejvíce žáků zamíří na kadeřnické řemeslo, 
hodně našich žáků vyzkouší cukrářské umě-
ní. Až na pár výjimek se deváťáci dostali na 
své vysněné školy. Mezi zájemci o studium 

na gymnáziu byli již tradičně i žáci pátých 
a sedmých tříd. Sen se splnil deseti žákům 
pátého ročníku a dvěma sedmačkám.“

O spolupráci  
s mateřskou školou
„Předškolní děti v průběhu školního roku 
navštěvují 1. třídu ZŠ. Seznamují se s prostře-
dím, pomůckami a vybavením ve třídě. Na 
jaře mají zapsaní budoucí prvňáci možnost 
navštěvovat přípravný program Předškolák. 
Starší školáci chystají pro mladší kamarády 
z MŠ například divadelní představení, přived-
li do školky studenty z mnoha koutů planety 
v rámci projektu Edison. Žáci osmých tříd 
každoročně navštěvují v červnu děti v před-
školních třídách a společně tráví část dne při 
hrách a sportu, aby se poznali budoucí prvňá-
ci a deváťáci.“

O bleskové povodni
„Rekordně silná a prudká srpnová průtrž mra-
čen, která zasáhla Ďáblice, se nevyhnula ani 
škole. Největší škody napáchala v učebnách 
prvních tříd, které přímo sousedí se zahradou 
školy. Rádi bychom poděkovali hlavně vedou-
cí školní družiny Vlastě Poláčkové, školníkovi 
Emilu Veselému, vedoucí školní jídelny Mar-
cele Mudrové, šéfkuchařce Zdeňce Švarcové, 
učitelce ZŠ Olze Koudelkové a jejich rodinným 
příslušníkům za okamžitou likvidaci následků 
pohromy. I přes jejich nasazení jsme museli 
vytrhat některé podlahy a položit nové. Za 
pomoc děkujeme i zástupcům radnice, Janu 
Hrdličkovi a Ivaně Krejzové.“

O modernizaci školy
„Během uplynulého roku se chystala další 
fáze modernizace školy, tentokrát generální 
rekonstrukce školní kuchyně. Byla polože-
na nová bezpečnější dlažba a ďáblická 
městská část zajistila i financování nových 
progresivních technologií, např. víceúče-
lových pánví, které paním kuchařkám umožní 
kvalitnější a pestřejší vaření.“

O nové učebně fyziky a chemie
„Na sklonku léta a na podzim otevřeme novou 
učebnu fyziky a chemie. Je navržena tak, aby 
žáci seděli a zkoumali ve skupinách v pra-
covních hnízdech. Fyziku a chemii vnímáme 
jako předměty, ke kterým si žáci najdou pří-
znivější vztah a lépe jim porozumějí, budou-li 
se vyučovat od praktických pokusů k teorii. 
Prostředky na projekt čerpáme z pražského 
projektu Pól růstu. Další prostředky zajišťuje 
MČ Ďáblice.“

O oslavách výročí 120 let  
od založení školy
„Už nyní připravujeme oslavy, které připa-
dají na 6. října 2021. Těšíme se na genera-
ce našich absolventů. Rádi bychom pozvali 
všechny bývalé žáky i příznivce školy. Pokud 
máte historické fotografie, školní práce či jiné 
zajímavosti, kontaktujte prosím Vlastu Poláč-
kovou – 601 214 826.“

Nový školní rok zahájen, koronavirus ho nebrzdí

Ďáblická škola  
má nový vzdělávací program
Alexandr Kliment, foto Pavel Veselý

Ďáblická škola vstupuje do nového školního roku. Opatření proti šíření 
koronaviru nejsou zdaleka jedinou agendou pedagogického sboru. 
„Život jde dál, budeme se maximálně snažit, aby následující měsíce 
proběhly v klidu. Máme nový vzdělávací program, stavíme interaktivní 
učebnu fyziky a chemie, chystáme se na oslavy 120 let od založení 
školy,“ vypočítává Josef Buchal, ředitel školy. Spolu se svým zástupcem 
Tomášem Novotným okomentoval několik důležitých témat.

Odpovědnou osobou, které budou hlá-
šena onemocnění zaměstnanců a dětí 
s podezřením na covid-19, je asistentka 
ředitele Daniela Čápová (kancelar@ 
skoladablice.cz, 601 214 827).

První zvonění
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Třetí léto s Pupíkem
Míša Ničová, foto Pavel Veselý 

Pupík – tak se nazývá rodinný festival, který jsme letos již potřetí or-
ganizovali v Komunitním centru Vlna. Jelikož nám počasí nepřálo, 
festivalové dění se nakonec přesunulo do Obecního domu Ďáblice, 
kde proběhl i výměnný bazar dětského oblečení a potřeb Swap za  
aktivní mateřství.

Festivaloví návštěvníci si užili koncert kapely Dundun, Dobře nala-
děné divadlo, děti si vyzkoušely bubnování, jógu i tance. Zejména 
rodiče pak pobavila skvělá Markéta Śpicová s kapelou Ufonion Labs, 
kteří celou akci ve velmi příjemné a uvolněné atmosféře zakončili. Tak 
doufejme, že za rok na viděnou opět v zahradě!

Výměnný bazar Swap Výrobky Otevřeného Ateliéru

Biodomov bez obalu

Zkouška bubnů

Hudební seskupení Dundun Ufonion Labs a tanečnice

Dobře naladěné divadlo
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Pondělí Začátek 
kurzu:

Přihlášky a info:

14.15–15.15 hodin Rehabilitační cvičení od 15. 9. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

19.00–20.00 hodin Pilates s Qašou od 7. 9. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

20.15–21.15 hodin Malování pro dospělé s Monikou Píchovou od 7. 9. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

Úterý

10.00–11.00 hodin Zdravá záda od 15. 9. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

14.15–15.15 hodin Jóga pro děti od 15. 9. alena.jiranova@rthzabavy.cz

15.30–16.30 hodin Zdravá záda od 15. 9. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

16.45–17.45 hodin Výtvarka pro děti s Monikou Píchovou od 8. 9. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

18.15–20.15 hodin Intimní jóga pro ženy od 15. 9. adelaobermajerova.cz

Středa

17.30–18.30 hodin Aerobic od 2. 9. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

19.00–20.00 hodin Večerní jóga se Silvií od 9. 9. hajkova.silvie@gmail.com 

Čtvrtek

13.00–16.00 hodin Masáže Shiatsu - po předchozím objednání od 9. 9. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

17.00–18.00 hodin Kurz irského tance pro začátečníky od 9. 9. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

20.00–21.00 hodin Stretch  jóga s Qašou od 3. 9. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

Neděle

19.00–20.00 hodin Pilates s Qašou od 6. 9. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

KURZY ve Vlně od září 2020

Přehled všech kurzů konaných v Ďáblicích naleznete v příštím čísle Ďáblického zpravodaje.
Více informací na vlna.dablice.cz.
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SK Ďáblice
Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

Po dvou prvních prohraných zápasech se naši Muži A konečně rozjeli 
a v Kyjích nasázeli soupeři deset branek. Jak budou muži pokračovat 
v podzimní sezoně? To můžete sledovat i vy, navštivte některý ze zápa-
sů v Ďáblicích!

Muži „A“, trenér: Jiří Černý
20. 9.  16.30 SK Ďáblice x Spartak Hrdlořezy
4. 10.  16.00 SK Ďáblice x Sokol Dolní Počernice
18. 10.  15.30 SK Ďáblice x Tělovýchovná jednota Spoje Praha
1. 11.  14.00 SK Ďáblice x Tělocvičná jednota Sokol Troja
15. 11.  13.30 SK Ďáblice x FC Háje Jižní Město

Muži „B“, trenér: Pavel Mihálik
19. 9.  16.30 SK Ďáblice „B“ x Tělovýchovná jednota JUNIOR PRAHA
3. 10.  16.00 SK Ďáblice „B“ x Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14 „B“
17. 10.  15.30 SK Ďáblice „B“ x Fotbalový klub Čechie Dubeč
31. 10.  14.00 SK Ďáblice „B“ x Spartak Kbely
14. 11.  13.30 SK Ďáblice „B“ x FC Háje Jižní Město „B“

Pět kempů pro děti v letních měsících!
Kromě tří fotbalových kempů letos proběhly opět i dva kempy Veselých 
sportovek. Pro někoho každý rok se opakující informace v Ďáblickém 
zpravodaji. Prostě nic nového. Ale tento projekt, který vznikl již před 
deseti lety, a prošli jím již stovky malých účastníků především z Ďáblic, 
je z několika pohledů unikátní.

Prvním unikátem je délka trvání. Řada zajímavých akcí vzniká, 
ale nevydrží. Unikátní je i vlastní sportovní areál, který nabízí dvě 
fotbalová hřiště, dva tenisové kurty a pro kemp se pronajímá ďáb
lický Rehaklub s bazénem a malou tělocvičnou. Tímto je vytvořeno 
skvělé zázemí pro sportovní vyžití dětí v Ďáblicích. A v neposlední 
řadě je to parta asistentů/trenérů, kteří se o děti starají. Někteří 
mají zkušenosti již z prvního kempu v roce 2001, většina má peda
gogické vzdělání a pracují na základních a  mateřských školách, 
nebo to jsou zkušení a certifikovaní trenéři z SK Ďáblice. Je radost 
sledovat, jak to s dětmi umějí. Jsem potěšen, že jsem po skončení 
kempů dostal řadu pozitivních reakcí od rodičů dětí. Prosím, važme 
si těchto aktivit!

Fotbalová školička začíná v září
Každé pondělí od 17 hodin jsme na hřišti SK Ďáblice. Letos budou stě-
žejním ročníkem školičky hráči narození v roce 2015 a mladší. A pokud 
máte doma sportovce o trochu staršího, tzn. ročník 2014 nebo 2013, 
můžete dorazit také, rádi vám doporučíme tým, ve kterém může na-
startovat sportovní kariéru.

Ďáblický Borec  
na konec! 
Sice jsme derby Muži A Ďáblice –
Březiněves prohráli, ale náš gól na 
2:3 od Dominika Jurigy se dostal 
do hlavní TV relace a vážně stojí za 
shlédnutí… (bit.ly/BorecNaKonec)

Účastníci...

...fotbalových kempů
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Respekt  
k mému rozhodnutí
Je téma letošního ročníku Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství, který 
se bude ve dnech 5.–11. října poprvé konat v Ďáblicích. A to pod záštitou sta-
rosty naší městské části Miloše Růžičky: „Zrození nového života je ten největší 
zázrak v lidském bytí, a proto by měl být pro naše děti ten nejlepší možný – při-
rozený, chráněný, klidný a přívětivý. Přeji si vzájemné naslouchání, spolupráci 
a sounáležitost všech, kteří jsou mu přítomni.“

Příchod dítěte na svět a první léta s ním jsou velkou výzvou pro celou novou 
rodinu. Na každém kroku se o něčem novém a často dříve vůbec netušeném 
rozhodujeme. Pro tato malá i velká, důležitá i rutinní rozhodování si rodiče za-
sluhují respekt. Mámy i tátové potřebují podpořit a být informovaní. Náš festival 
pokrývá témata od úplného početí až po to, jak být spokojeným člověkem/
rodičem.

Pro vaši představu nabízíme krátký výběr témat z festivalového programu. 
Podrobnosti a další přednášky hledejte na respektkporodu.cz

Chceme/Čekáme miminko!
5. 10. 19.15 Těhotenství, porod & život sám z jiného úhlu pohledu aneb 
psychosomatika a rodové vzorce (Lucie Groverová Suchá) – MS
6. 10. 15.00 Jak přirozeně otěhotnět, bez reprodukční medicíny  
(Hanka Přikrylová) – VS
6. 10. 19.00 Povídání s miminkem přes bříško aneb jak na prenatální 
komunikaci (Tereza Kramerová) – VS
9. 10. 19.15 5 tipů k těhotenství bez stresu každý den –  
workshop + praktická ukázka (Tereza Nolet) – MS
11. 10. 10.15 10 věcí, co by měla vědět každá těhotná  
(ale nikdo jí je neřekne) (Milena Jeřábková) – MS

Připravujeme se na porod!
6. 10. 17.00 Jak se připravit na porod – hledání souvislostí  
(Lucie Kašová) – VS
6. 10. 17.15 Jak (ne)rodí muži (Ing. Martin Nemrava, MBA) – MS
7. 10. 15.00 Transformační síla porodu (Mgr. Natálie Sedlická, MSc) – VS
8. 10. 17.00 Jak se připravit na porod v porodnici – praktické tipy duly 
(Anna Vršník) – VS
9. 10. 17.00 Respekt k mému rozhodnutí aneb Co je možné chtít  
či odmítnout a proč (Ivana Königsmarková) – VS

Narodilo se nám dítě!
5. 10. 13.00 Největší mýty o spánku miminek a rodičů  
(Mgr. et Bc. Lenka Medvecová Tinková) – VS
6. 10. 13.15 Jak na diastázu břišních svalů v praxi – workshop  
(Anna Nováková) – MS
7. 10. 13.15 Imunita dětí při kojení (RNDr. Barbora Tomalová Ph.D) – MS
7. 10. 17.15 Co miminka potřebují? (Bc. Milena Jeřábková) – MS
11. 10. 12.00 6 pilířů šťastného šestinedělí (Mgr. Lucie Ambrožová) – VS

Vychováváme a rosteme!
5. 10. 13.15 Jak na hranice s dětmi (Petra Hanelová + znakový jazyk) – MS
7. 10. 15.15 Uklidím, až děti vyrostou  
(Martina Holcová + znakový jazyk) – MS
8. 10. 15.00 Mámou ve světě kluků (Mgr. Kateřina Venzarová) – VS
8. 10. 19.00 Rodič není sluha (Mgr. et Mgr. Pavla Koucká) – VS
9. 10. 13.00 Děti a digitální technologie (Jan Kršňák) – VS

Hledáme inspiraci!
5. 10. 15.00 První pomoc dítěti (MUDr. Michaela Knězková) – VS
6. 10. 17.00 Život na 4 kolech – 4 měsíce na cestách s rodinou –  
cestovatelská beseda (Kateřina a Pavel Juřenčákovi) – Šapitó
7. 10. 19.15 Jak si uchovat naplněné partnerství i po příchodu dětí  
(Ing. Martina Elterlein) – MS
9. 10. 15.15 Hněv v mateřství aneb I dobré mámy se mohou vztekat  
(Mgr. Pavla Kupčo) – MS
10. 10. 18.00 (re)Design rodiny pro 21. století (Alžběta Hlásková) – VS

V RÁMCI SVĚTOVÉHO TÝDNE RESPEKTU K PORODU
Hnutí za aktivní mateřství pořádá

FESTIVAL O TĚHOTENSTVÍ
PORODU A RODIČOVSTVÍ

5. – 11. října 2020
KC Vlna a Obecní dům, 
Osinalická 1069/26, Ďáblice

Souběžné výstavy a akce na mnoha místech republiky

s v e t o v y t y d e n r e s p e k t u k p o r o d u . c z

RESPEKTKPORODU.CZ

přednášky

workshopy  
poradny

HOMO ECOLOGICUS 

obchůdek 

rodinná zóna  

KDE :

Respekt k mému rozhodnutí

Při jďte si  pro rady,  zkušenosti  i  nejnovější  vědecké pozn
at

ky

Partneři:Generální partner: Hlavní partneři:

Hlavní mediální 
partner:

Mediální partneři:

VS = velký sál = sál Obecního domu Ďáblice
MS = malý sál = klubovna KC Vlna
Šapitó = rodinná zóna před Obecním domem Ďáblice
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16. 10. 2020 OD 19:30 HODIN
sál Obecního domu Ďáblice

Osinalická 1104/13, Praha-Ďáblice

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 14. 9. V KC VLNA. CENA VSTUPNÉHO 300 KČ, ZLEVNĚNÉ  200 KČ NA OSOBU. 

Změna programu vyhrazena.

Kulturní komise MČ Praha-Ďáblice zve 
všechny děti a rodiče na ďáblickou

DRAKIÁDU
v neděli 4. 10. 2020 od 14 hodin 
na louce pod zastávkou Květnová
(tam, kde se konají čarodějnice)

Přijďte předvést svého draka!  

P. S.:  Snad už letos bude i foukat :)    

Městská část Praha-Ďáblice a Klub seniorů srdečně zvou na 
 

OSLAVU 
MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ 

 

v úterý 29. 9. 2020 od 15.00 hod. v sále Obecního domu. 
  

K tanci i poslechu zahraje kapela Švejk Band, 
pro všechny zajištěno malé pohoštění zdarma. 

 

  

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 osvoje-
ných nebo bydlících u prarodičů).
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Partner pro vaše podnikání i rodinu
Renault TRAFIC Combi Van
Nový

Renault doporučuje 

Bonus až 130 000 Kč
Jezděte hned, plaťte později
6 sedadel a až 4,1 m³ pro náklad
Nabídka platí od XX. do XX. X. 2020. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Uvedená výše bonusu platí při využití podmínek pro firemní klienty na verzi Combi Van Energy dCi 170 L2. Jezděte hned, plaťte později 
znamená financování s odkladem 3 měsíčních splátek, které nabízí na vybraných produktech značkové financování Renault Finance. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Nový 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 vozů je pouze ilustrativní.

www.autoavant.cz
Tel.: 286 001 130,  e-mail:  prodej.renault@autoavant.cz
AUTOAVANT, RENAULT PRAHA ĎÁBLICE

– inzerce –



Hvězdárna Ďáblice
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, 
tel.: 283 910 644
e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program na září 2020
Úterý 16–18; středa 16–18, 19–22; čtvrtek 16–
18; pátek 16–18, 20–22, sobota 10–12, 13–18,  
20–22; neděle 10–12, 13–18 hodin. 27. 9. 
otevřeno jako v sobotu, 28. 9. otevřeno jako v ne-
děli.

POŘADY 
(komponované večery s pozorováním oblohy)
- ve středu 16., 23. a 30. 9. od 19.00 hodin: Karlův 
most – paprsek staletími. Čas a jeho měření.
- v pátek od 20.00 hodin: Krásy podzimní oblohy

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Úterý 16–18; středa 16–18, 20–22; čtvrtek 16–
18; pátek 16–18, 20–22, sobota 10–12, 13–18,  
20–22; neděle 10–12, 13–18 hodin. 27. 9. 
otevřeno jako v sobotu, 28. 9. otevřeno jako v ne-
děli.

POHÁDKY pro nejmenší (od tří let)
Každou sobotu v 10.15 a 15.15 hodin – 
Odkud svítí sluníčko.
Každou neděli v 10.15 a 15.15 hodin – 
Cesta ke kometě.

VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež  
25 Kč, senioři (od 65 let) 40 Kč, filmové pořady, 
přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři 
(od 65 let) 50 Kč.
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Praha je na semaforu rizika nákazy koronavirem oranžová. O všem, co se bude, či 
nebude konat, vás budeme informovat na webových stránkách dablice.cz, vlna.
dablice.cz a facebookových stránkách KC Vlna.

Kalendář akcí
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 Zažít město jinak aneb  
   HRDINOVÉ v nás – zahrada KC Vlna

neděle 13. září od 10.30 h Strom jako symbol lidské duše  
   (otevřená arte dílna s P. Výbornou) – KC Vlna

neděle 20. září od 15 h Dny evropského dědictví 2020  
   (prohlídky s výkladem o historii do 17.30) –  
   kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava

neděle 20. září od 18 h Koncert pro harfu, housle a violu –  
   kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava

neděle 20. září od 19 h Tristan a Izolda  
   (Dřevěné divadlo Honzy Hrubce – pro děti  
   od 10 let) – sál Obecního domu Ďáblice

čtvrtek 24. září od 19.30 h Pub Quiz – KC Vlna

úterý 29. září od 15 h Oslava Mezinárodního dne seniorů –  
   sál Obecního domu Ďáblice

neděle 4. října od 14 h Drakiáda – louka u Květnové

neděle 4. října od 16 h Šípková Růženka (Klaunské divadlo  
   Jeníčka a Mařenky) – KC Vlna

 5.–11. října  Festival o těhotenství, porodu a rodičovství  
   – Obecní dům Ďáblice a KC Vlna

pátek 9. října od 16 h Orientační běh v Ďáblickém háji  
   (aktuální info najdete na dablice.cz)

 do 11. října  Brázdimští senioři malují  
   (výstava obrazů z domova seniorů  
   Brázdimský statek) – kavárna KC Vlna

pátek 16. října od 19 h Manželství v kostce (divadelní představení) –  
   sál Obecního domu Ďáblice

neděle 1. listopadu od 16 h Halloween s večerní bojovkou – KC Vlna

pátek 6. listopadu od 19.30 h Příběhy obyčejného šílenství  
   (Divadelní sekce Praha) –  
   sál Obecního domu Ďáblice

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.

– inzerce – – řádková inzerce –

– inzerce –

Centrum Ďáblice – sokolovna
Hrajte s námi… Rekreační oddíl stolního tenisu přijímá nové členy bez ohledu na 
věk, pohlaví a výkonnost. Hrajeme každé pondělí mezi 17.30 až 21. hodinou.
Tréninky oddílu dětí a mládeže: přípravka čtvrtek 15.00–16.00, ostatní pondělí, 
středa a čtvrtek 16–17.30 hodin.
Pořádané akce: Grand Prix CST Ďáblice: od 13. 9. každou neděli od 14.00, turnaje 
dvouher stolního tenisu pro veřejnost a rekreační hráče.
19. 9. 10.00 Velká cena Ďáblic mládeže (turnaj ve stolním tenisu mládeže pro ve-
řejnost všech věkových kategorií).
24. 9. 10.00 Senior Cup 13 (turnaj ve stolním tenisu pro muže 60+ a ženy 55+)
Volné hraní pro veřejnost – pondělí, středa, čtvrtek (17–20 hod.) a neděle odpoledne 
(14–20 hod.) – rezervujte si stůl online na centrumstolnihotenisu.cz
Více na www.centrumdablice.cz



ŠKODA
HANDY

Naplno bez bariér s programem ŠKODA Handy

Objevte svět ŠKODA Handy a užívejte si naplno benefity pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Nejen, že si u nás pořídíte vůz 
za zvýhodněnou cenu, ale také si ho můžete nechat upravit na míru prostřednictvím partnerských firem API CZ a HURT. 
Pomůžeme Vám s žádostí o státní příspěvek, se zajištěním výhodného financování i pojištění. Samozřejmostí je přednostní 
servis, zvýhodněné náhradní díly a příslušenství. Objednejte si předváděcí jízdu, dojedeme za Vámi až domů. Pro více 
informací kontaktujte naše autorizované centrum ŠKODA Handy.

www.skoda-handy.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00 Praha 8

www.porsche-prosek.cz

– inzerce –


