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Jen pár dnů předtím, než si děti došly pro vysvědčení, oslavili fotbalisté  
SK Ďáblice úctyhodných sto let od založení klubu. Klubu, který zakládali  
pradědové některých z nás a ve kterém stříleli góly (anebo bafuňařili)  
naši dědové, otcové či synové a vnuci. A oslavili je na úrovni: nejen sportovním 
dnem pro děti, ale také Open Air koncertem; Kryštof s Richardem Krajčem, 
který už je minimálně napůl jedním z nás, tedy Ďábličákem, napsal  
za víkendovým svátkem fotbalu krásnou tečku.  Více na str. 6-9
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Považuji ale za správné připomenout, že to 
nejdůležitější pro nás je vlastní obsah/služ-
by centra, které jsou úspěšně a za podpory 
mnoha Ďábličáků nabízeny již třetím rokem. 
A zdaleka nejde jen o provozování kavárny. Cíl 
byl jiný – mít skutečné komunitní centrum 
se skromným, ale zajímavým kulturním, 
naučným a silným sociálním programem. 
Nikdo nám tehdy nevěřil, možná ani my sami, 
že bychom vybavení a program mohli za tři 
roky dostat tak daleko.

Využívám proto této vzpomínky a příleži-
tosti, abych veřejně poděkoval všem, co 
nám věřili a hlavně všem, kteří se na vzniku 
a provozu Vlny podíleli a podílejí. S omluvou 
všem ostatním, které nebudu jmenovat, 
bych vzpomenul Petru Pekárkovou (výtvarni-
ci, autorku interiéru a první provozova-
telku) a současný tým Vlny vedený Michae-
lou Ničovou a Lucií Sandrovou, o kterých se  
dočtete na stranách 10 a 11. 

Proč není obnoveno 
školní hřiště?
Odpověď na tuto otázku je skryta právě 
v předchozím článku: pokoušíme se se vše-
mi úřady projednat a připravit přebudování 
nevyužité půdy školy na odbornou učebnu. 
Pokud se nám to podaří, bude nutné stavební 
materiál skladovat a přepravovat právě z ven-
kovního dvora školy. 

Proto zatím revitalizaci tohoto pozemku 
odkládáme až po vybudování učebny. Všem 
žákům, jejich rodičům i pedagogům děkuje-
me i touto cestou za pochopení a spolupráci.

Pošta má místo  
v centru obce
Přímo z úřadu naší městské části mohu s ra-
dostí den co den pozorovat proměnu a rozdíl 
v kvalitě služby, když je umístěna na vhodnější 
a bezpečnější místo, do moderní provozovny, 
na náměstí v centru obce.

Hvězdárna  
bez silnice
V minulosti jsem vás již několikrát informoval 
o sporu s Planetáriem hl. m. Prahy, který mne 
provázel od mého nástupu do funkce (r. 2010) 
až do současnosti. Neustále jsme čelili snaze 
postavit ze strany Ďáblic, z ulice Květnová, 
nebo ve směru od Ďáblického hřbitova silnici 
pro osobní i nákladní vozy a mikrobusy. 

Konečně jsem obdržel písemné stanovis-
ko, že tento záměr je zrušen. Jsem rád, že jak 
my místní, tak přespolní si tak jako doposud 
budeme užívat „pouze“ mlatové cesty a vel-
mi pěkně opravených asfaltových chodníků  
kolem celého vrchu Ládví.

Poděkování  
dobrovolníkům
V posledních měsících opět proběhly v úplné 
tichosti a bez povšimnutí Zpravodaje dvě vel-
mi zdařilé akce. Obě měly skvělou atmosféru 
jak mezi organizátory, tak i účastníky.

A hlavně se konají pravidelně již mnoho 
let, v režii stále stejných lidí, kteří pro udr-
žení tak vysoké kvality musí mimo samotnou 
akci věnovat dalších mnoho hodin přípravě. 
Je to obdivuhodné, pro společné soužití 
a porozumění v Ďáblicích mimořádně pří-
nosné. 

Píši o Večerníčkové bojovce a Noci koste-
lů, ale poděkování patří skutečně všem 
dobrovolníkům a organizátorům akcí, kte-
ré máme možnost společně prožít. Děkuji 
všem kolem SK Ďáblice, kolem Vlny, ďáblické 
kaple a modlitebny, hasičům, divadelním 
ochotníkům, panu Sevrukovi (hudební sdru-
žení Ďáblík), Simoně Dvořákové, dámám ze 
spolku Parkán a všem dalším, kteří nám po-
máhají ve svém volném čase.

Slovo  
starosty
Nových  
22 milionů  
pro Ďáblice
Na posledním červnovém jednání zastu-
pitelstva HMP jsem si hned po měsíci opět 
připomněl, jaké to je pracovat a jednat 
od čtvrtečního rána až do rána příštího dne, 
tedy 24 hodin bez přerušení a přivření oka. 
Řada schválených tisků a dalších 22,3 mil. 
Kč účelových dotací ale bude mít pozitivní 
dopad na vzhled Ďáblic, na kvalitu výuky 
a prostředí naší školy, školky i na vzhled a vy-
bavení ďáblické policejní služebny či hasič-
ské jednotky. 

O jednotlivých takto finančně podpořených 
projektech vás již informujeme nebo budeme 
postupně informovat tak, jak se bude dařit 
projekty připravovat k realizaci. Nejdůleži-
tějšími projekty budou budování odborných 
učeben školy a následná obnova venkovního 
zázemí s hřištěm, úpravy školky (zejména její 
zahrady) a výsadba několika stovek nových 
stromů po celých Ďáblicích.

V této souvislosti vyzýváme občany Ďáb-
lic o pomoc při vytipování vhodných míst 
a lokalit k výsadbě nových stromů a ze-
leně. Mělo by se jednat o výsadbu na  
pozemcích, které jsou v majetku obce.  
Vaše náměty a návrhy, prosím, zasílejte 
na email: podatelna@dablice.cz. Poté bu-
dou posouzeny odbornou firmou a případně 
zařazeny do plánu výsadby.

Vlna se opravdu povedla
Poprvé jsem s myšlenkou vybudování komu-
nitního centra se zahradou pro všechny věkové 
kategorie předstoupil před kolegy zastupitele 
již kolem roku 2012. Bylo to v rámci předsta-
vení širšího plánu vybudovat na místě bývalé 
továrny (Prefa) funkční centrum obce. Navázali 
jsme tak na správnou myšlenku našich před-
chůdců v polistopadovém zastupitelstvu v čele 
s Jiřím Veselým, kteří považovali za správné, 
aby Ďáblice měly své náměstí – přirozené cent-
rum služeb a setkávání (viz např. projekce filmu 
režiséra Kouteckého „Náměstí“). Doby posmě-
chu a pomluv už jsou snad za námi a naopak, 
v současné době je „Vlna“ citována při výuce ar-
chitektury, je zmiňována v médiích a naposledy 
byla zařazena do katalogu zajímavé pražské 
architektury mezinárodního festivalu Open 
House, v jehož rámci Ďáblice a tuto stavbu  
navštívily stovky zájemců.

Večerníčková bojovka – stanoviště u Rumcajse.

Noc kostelů v kapli Nejsvětější Trojice.
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Podpořte nás,  
skládku nechceme!
Na den 17. 6. 2019 bylo do centra Prahy! svo-
láno veřejné projednání záměru, jehož podsta-
tou je otevřít již zrekultivovanou a kolaudací 
uzavřenou část skládky a znovu prodloužit 
dobu skládkování v podstatě na neurčito. Zá-
měr předkládá provozovatel skládky FCC Čes-
ká republika s.r.o. (dříve A.S.A.) odboru ochra-
ny prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Městská 
část podala mým prostřednictvím protest 
na místo konání a vyzvali jsme k přesunu 
jednání tam, kam patří – tedy do Ďáblic. To se 
stalo, jednání bylo přesunuto do našeho sálu, 
který byl v den jednání z velké části zaplněn 
občany z Ďáblic a okolních městských částí 
a obcí. Společně s  odborníky jsme byli připra-
veni jednat a hájit naše zájmy. Děkujeme, že 
jste nás přišli podpořit.

Těsně před zahájením jednání ale zástupci 
FCC nečekaně odešli a tím zmařili celé ve-
řejné projednání, které muselo být zrušeno.

Na den 24. 7. 2019 od 16 hodin je 
do sálu Obecního domu v Ďáblicích po-
druhé svoláno veřejné projednání. My tam 
budeme, odborníci také. A vyzýváme i vás, 
sousedy, pokud vám není jedno, jak je s námi 
zacházeno, co dýcháme a jak vypadá kraji-
na kolem našich domovů, přijďte nás svou 
přítomností na tomto jednání podpořit 
i vyjádřit svůj názor. Jen společně můžeme 
dokázat, že další skládkování tu již nechce-
me a že zákony, pravidla a sliby se mají do-
držovat. Pozvánku najdete v příloze tohoto 
čísla Zpravodaje.

Sběrný dvůr Ďáblice  
JE v provozu!
Magistrát hl. m. Prahy nám dopisem potvr-
dil, že proběhlo výběrové řízení na provo-
zovatele sběrného dvoru Ďáblice v násle-
dujícím období. S konečnou platností tím 
snad končí spekulace o „nutnosti okamžitě 
ukončit“ činnost dvoru.
Pro informaci – ve sběrném dvoře můžete 
opět zdarma odevzdat:
– objemný odpad (nábytek, matrace, 

koberce a podlahové krytiny, sanitární 
keramika apod.);

– odpad z údržby zeleně (tráva, větve, listí);
– papír a lepenku, sklo, plasty, kompozitní 

obaly (TetraPack);
– vyřazená elektrozařízení (mikrovlnné 

trouby, televizory, výpočetní techniku, 
chladničky ad.;

– zářivky, výbojky, akumulátorové baterie 
a monočlánky;

– oleje a olejové filtry, ředidla a ostatní 
rozpouštědla, odpadní barvy, plechovky  
a obaly se zbytky barev nebo olejů, filtrační 
materiály; jedlý olej a tuk;

– stavební odpad do objemu 1 m³ za měsíc.
Zpoplatněné služby:
– odevzdání pneumatik (cena za kus: malá 

45 Kč, velká 60 Kč, nákladní 65 Kč);
– odevzdání stavebního odpadu o objemu 

nad 1 m³ za měsíc (900 Kč/1 m³).
Miloš Růžička, starosta
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Milí čtenáři  
Ďáblického zpravodaje,
dovolte, abych vám jménem 
svým i celé Rady MČ 
popřál klidné prožití 
letních dní plných radosti,  
odpočinku, milých  
setkání a šťastných  
návratů domů, do Ďáblic.

S úctou Miloš Růžička, starosta

Vážení čtenáři,
Ďáblický zpravodaj prochází od tohoto 
čísla řadou změn. S kolegy z redakce se 
snažíme časopis zpřehlednit graficky  
i obsahově. Tedy nadále přinášet Ďábli-
čá kům užitečné novinky z jejich obce 
a komunitního života či zprávy o význam-
ných událostech či výročích.

Dílčí změna se týká i užívání akade-
mických titulů. V periodickém tisku se 
u jmen většinou nepoužívají a tuto zvyk-
lost zavádíme i v ĎZ. 

Uvítáme, když se do tvorby zpravodaje 
zapojíte i vy. Postřehy k jeho současné 
podobě, připomínky, nápady či tipy 
na zajímavý obsah posílejte na adresu  
zpravodaj@dablice.cz.

Přejeme příjemné letní čtení.
Alexandr Kliment, šéfredaktor 
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15. jednání  
dne 11. 6. 2019
Rada MČ po projednání schválila:
– uzavření smlouvy o dílo na akci: „Chodník 

kolem MŠ – Ďáblice“ se společností KVS 
stavební, s.r.o. za částku 481 810,55 Kč 
bez DPH s termínem ukončení prací do 
25. 8. 2019.

Rada MČ po projednání uložila:
– paní tajemnici vypovědět smlouvu na tele-

komunikační služby se společností T-Mo-
bile Czech Republic a.s. z důvodu převodu 
k jinému poskytovateli a jednat o uzavření 
nové smlouvy se společností Vodafone 
Czech Republic, a.s.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
– žádost z MHMP – Odbor evidence majetku, 

oddělení geologických činností, o prostu-
dování zaslaných podkladů k odstraně-
ní duplicitního vlastnictví na pozemku 
parc. č. 585/8 v k.ú. Ďáblice a návrhu 
Dohody o narovnání vlastnického práva 
ve prospěch MČ Praha-Ďáblice.

Rada MČ po projednání souhlasila:
– s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlou-

vě s CH. T., jehož předmětem je prodlou-
žení nájemní smlouvy od 1. 7. 2019 
do 31. 12. 2019;

– s uzavřením dohody o poskytnutí daru pro 
SK Ďáblice z.s. ke 100. výročí založení SK 
Ďáblice ve výši 100 000 Kč;

– s uzavřením smlouvy o propagaci se spo-
lečností Kolektory Praha, a.s., jejímž před-
mětem je zajištění propagace obchodní 
společnosti v průběhu akce „Zažít Ďáblice 
jinak 2019“ dne 21. 9. 2019, cena za plně-
ní díla je 165 000 Kč bez DPH;

– se žádostí SK Ďáblice z.s. o vyvěšení vlaj-
ky MČ Praha-Ďáblice při fotbalových 
utkáních SK Ďáblice, sportovních turnajích 
organizovaných klubem SK Ďáblice, spole-
čenských akcích konaných na hřišti a or-
ganizovaných klubem SK Ďáblice nebo MČ 
Praha-Ďáblice.

Rada MČ po projednání doporučila:
– zastupitelstvu ke schválení nabídky vklado-

vých termínovaných účtů.

Informace radních a pro radní:
Vánoční osvětlení.
Odsvěření pozemku (u hvězdárny).
Předběžný termín dalšího zasedání ZMČ byl 
stanoven na 18. září 2019.

16. jednání  
dne 26. 6. 2019
Rada MČ po projednání schválila:
– provozní řád pro nový sál Obecního domu 

Ďáblice dle platné legislativy BOZP a PO, 
vypracovaný Advis Consulting s.r.o.;

– dohodu o poskytnutí daru pro Pavla Ve se- 
 lého za fotografické služby a fotodoku-
mentaci akcí MČ Praha-Ďáblice od 1. 1. 
2019 do 30. 6. 2019 ve výši 6 000 Kč.

Rada MČ po projednání souhlasila:
– s pokračováním stavby (dostavba veřejné - 

ho osvětlení Buližníková), tj. doplněním 
požadovaného obetonování chrániček a do - 
končením prací;

– s výběrem firmy TD SERVIS spol. s r.o. ja ko 
dodavatele plynového kotle Junkers ZW23AE 
v BD Legionářů za 69 150 Kč bez DPH;

– s předloženou směrnicí ke stanovení vý-
še úplaty za předškolní vzdělání dítěte 
v MŠ od 1. 9. 2019, jejímž předmětem 
je základní částka úplaty za předškolní 
vzdělávání dítěte v celoročním provozu 
pro období od 1. 9. 2019 až 31. 8. 2020 
ve výši 490 Kč za jeden kalendářní měsíc 
na jednoho žáka a možnosti snížení, pro-
minutí nebo osvobození od úplaty a pod-
mínky splatnosti úplaty ve školním roce 
2019/2020.

Rada MČ po projednání nesouhlasila:
– s užíváním znaku MČ Praha-Ďáblice na ke - 

ramických výrobcích vyrobených Mirosla-
vou Slamkovou.

Informace radních a pro radní:
EIA – skládka Ďáblice.
Výsadba stromů v Ďáblicích.
Daň z nemovitostí – zapojení FV k získání 
podkladů pro zářijové RMČ a ZMČ.

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

5. veřejné zasedání  
Zastupitelstva  
MČ Praha-Ďáblice 
19. 6. 2019
Kontrola zápisu ZMČ č. 4/2019. Zápis byl 
schválen.

V rámci volného mikrofonu vystoupil Mar-
tin Křížek.

Vyhodnocení kulturních akcí a jejich fi-
nancování. Zastupitelstvo MČ po projednání 
vzalo na vědomí informace o zajišťování kul-
turních akcí a plánu akcí během roku 2019; 
souhlasilo s objednáním aktivit a zajišťováním 
kulturních a jiných akcí (přednášek, školení, 
cvičení) ve všech prostorech MČ Praha-Ďábli-
ce (KC Vlna, Obecní dům Ďáblice, OD Ke Kinu, 
veřejný prostor) u Michaely Ničové a Lucie 
Sandrové od 1. 7. 2019 do 31. 3. 2020.

Rozpočtové opatření č. 4/2019. Zastupi-
telé MČ po projednání vzali na vědomí Radou 
MČ schválené rozpočtové opatření č. 4 k roz-
počtu MČ na rok 2019.

Rozpočtové opatření č. 5/2019. Zastu-
pitelé MČ po projednání schválili rozpočtové 
opatření č. 5 k rozpočtu MČ na rok 2019.

Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 
2018. Zastupitelé MČ po projednání schválili 
závěrečný účet Městské části Praha-Ďáblice 
za rok 2018.

Zhodnocení finančních prostředků. Za stu- 
pitelé MČ po projednání doporučili ke schvá-
lení nabídku vkladového termínovaného účtu 
předloženou J&T bankou a uložení rezerv-
ních prostředků za účelem zhodnocení na 
termínovaný vklad na dobu 1 roku ve výši 
30 000 000 Kč a nabídku vkladového termí-
novaného účtu od Komerční ban ky na dobu  
6 měsíčního vkladu ve výši 15 000 000 Kč 
s automatickým prodlužováním.

Úprava koeficientu daně z nemovitostí. 
Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vě-
domí návrh obecně závazné vyhlášky o výši 
koeficientů pro výpočet daně z nemovitých 
věcí (připomínkové řízení), a to s účinností 
od 1. 1. 2020; vzalo na vědomí informaci, 
že se zavedením místního koeficientu dojde 
ke zvýšení výnosů daně z nemovitých věcí, 
a tím i ke zvýšení rozpočtových příjmů měst-
ských částí; vzalo na vědomí důvodovou 
zprávu, ve které jsou předloženy všechny 

Vizualizace „starého“ obecního domu Ke Kinu po jeho plánované rekonstrukci. Projektant: Ing. Arch. Magda Říhová, plánovaná realizace rok 2020.

O čem jednala rada  
městské části
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Ze zpráv  
městské policie – 
červen 2019
Ze zprávy MP sestavil Jan Hrdlička

Obdrželi jsme statistiky z kontrol průjezdu 
nákladních automobilů, které za pomoci 
zvláštních hlídek Městské policie Praha 8 
probíhají od 7. května v dopoledních a od-
poledních hodinách na ulici Šenovská. 
Dle zjištění policie se na vyšších počtech 
nákladních automobi-
lů od podzimu po-
dílely a podílejí 
i stavební prá-
ce na křižovat-
ce ve Zdibech 
a nedokonalé 
značení ob-
jízdné trasy pro 
nákladní vozidla. 
O doplnění dodat-
kových tabulek k provizornímu dopravní-
mu značení žádá přímo Městská policie.

Po upozornění občanů (ne anonymy!), 
že by se kontroly mohly zaměřit i na víken-
dy, jsou hlídky nepravidelně na Šenovské 
i během víkendů. O víkendech ale byly 
zjištěny minimální průjezdy nákladních 
aut. Celkem jsme za 45 dnů zastavi-
li a kontrolovali 99 nákladních vozidel, 
z toho 33 mělo povolení (převážně jízdy 
související se svozem odpadu). 30 pře-
stupků řešeno domluvou, 1 oznámením, 
zbylé uložením blokových pokut v celkové 
hodnotě 9600 Kč. I když počty projíž-
dějících aut v poslední polovině června 
poklesly, sledování Šenovské nekončí.

Během prázdninových měsíců zůstávají 
pod namátkovou kontrolou dětská hřiště, 
rekreační zóny v Ďáblickém háji a obchůz-
ky po území městské části. Nepovolené 
průjezdy nákladních automobilů ulicí 
Kokořínskou a Chřibskou a průjezdy ulicí 
Legionářů zůstávají pod kontrolou dvou 
„našich“ strážníků, kteří se budou střídat 
ve službě v prázdninovém režimu.

Díky podnětům od občanů a dotazům 
ohledně rozdělávání ohňů v Ďáblickém 
háji si dovoluji připomenout, že ohně je 
možné rozdělávat pouze v prostoru „ofici-
álních“ ohnišť v „areálu zdraví“. V těchto 
suchých a horkých dnech je navíc rozdě-
lávání ohňů zcela zakázáno.

Městská policie Praha 8 má vyčleněnou 
zvláštní „parkovou policii“, která má za úkol 
sledovat speciálně oba dva blízké le-
soparky – Ďáblický a Čimický háj. Kontakt-
ní telefony na strážníky „parkové policie“ 
jsou uvedeny na stránkách městské policie 
(tel. 721 894 535, 606 629 171). V pří-
padě potřeby ohlášení zapalování ohňů 
v lese prosíme občany, aby se obrátili pří-
mo na výše uvedená čísla „parkové policie“ 
nebo na tísňovou linku 156.

varianty k vyjádření v rámci připomínkového 
řízení. Varianty základního koeficientu uve-
dené v důvodové zprávě je možné ve vyhlášce 
individuálně nastavit pro každou městskou 
část zvlášť na základě podnětů vzešlých z při-
pomínkového řízení.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
investiční účelové dotace – SK Ďáblice. Za-
stupitelstvo MČ po projednání schválilo do-
datek, jehož předmětem je změna článku č. 4 
– Pravidla použití dotace (z důvodu přerušení 
společného územního a stavebního řízení, 
doplnění projektové dokumentace a doda-
tečně požadovaných vyjádření), kterým se 
opravňuje příjemce čerpat k realizaci účelu 
na dobu do 30. 6. 2020.

Darovací smlouva – 100. výročí SK. Za-
stupitelstvo MČ po projednání schválilo do-
hodu o poskytnutí daru pro SK Ďáblice z.s. 
ke 100. výročí založení SK Ďáblice ve výši 
100 000 Kč.

Představení šéfredaktora Ďáblického 
zpravodaje. Nový šéfredaktor ĎZ Alexandr 
Kliment a Jiljí Kubec představili své záměry 
a kroky v rámci ĎZ do budoucna.

Doplnění člena Finančního výboru. Za-
stupitelstvo MČ po projednání zvolilo členem 
FV Ing. Jiřího Fidranského, CSc.; představen 
byl i již schválený člen Finančního výboru 
MUDr. Petr Chmátal, Ph.D., MBA.

V diskuzi vystoupili Miloš Růžička, Martin 
Tumpach, Radimír Rexa, Milada Čápová, Si-
mona Dvořáková, Michal Mošnička.

Informace radních a zastupitelů. O pro-
bíhajících stavebních projektech, průbě-
hu EIA, sběrném dvoru Ďáblice a cestách 
ke Hvězdárně Informovali Miloš Růžička  
a Jan Hrdlička.

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

Služba je určena pro případ havárie na 
vodovodní síti s předpokladem přerušení 
dodávky pitné vody v trvání delším než 5 ho-
din v době havárie vodovodní sítě na území 
hl. m. Prahy. Je určena držitelům platné-
ho průkazu TP, ZTP a nebo ZTP/P. Sáčky 
s pitnou vodou jsou dodávány zdarma. Projekt 
dodávek pitné vody v náhradním balení do-
plňuje náhradní zásobování cisternami.

Máte zájem o dodávku náhradní pitné vody?
Pokud máte o tuto službu zájem, je třeba 
provést registraci služby SMS INFO pro do-
dávku balené vody, tedy vyplnit formulář a do-
ručit jej osobně nebo poštou do Pražských 
vodovodů a kanalizací. Formulář ke stažení 
najdete na stránkách PVK (bit.ly/PVKDab-
lice) i na www.dablice.cz. Adresa pro doru-
čení poštou: Pražské vodovody a kanalizace, 
a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 (obálku 
označte heslem „Balená voda“). Adresa pro 
osobní odevzdání: Zákaznické centrum PVK, 
Dykova 3, Praha 10.

Jak probíhá distribuce „balené vody“?
V době, kdy bude v místě zájemcem regis-

trované adresy omezena nebo přerušena do-
dávka pitné vody z důvodu havárie vodovodu, 
obdrží registrovaný zájemce na telefon SMS 
zprávu: „Voda PVK: máte-li zájem o done-
sení pitné vody v náhradním balení, zavolej-
te na tel. 228 883 606, nejpozději do hodi-
ny od obdržení této zprávy.“

Následně bude zahájena distribuce sáč-
ků s pitnou vodou na zaregistrované adresy. 
Distribuci pitné vody do místa, které si zá-
jemce zvolí, zajišťují zaměstnanci PVK, a.s., 
a smluvní partneři, kteří se vždy prokáží prů-
kazem. Distribuovat se bude v době od 9.00 
do 21.00 hod., pokud to technické a místní 
podmínky umožní.

Balicí linka
Balicí linka je instalována v úpravně vody 
Káraný. Celý proces balení vody do sáčků 
včetně použité fólie je v souladu se zákonem 
č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví 
a souvisejících předpisů. Potřebné údaje o ja-
kosti pitné vody, včetně data spotřeby, jsou 
uvedeny na sáčku. Jakost vody v sáčcích je 
průběžně kontrolována akreditovanou labo-
ratoří.

Dodávky pitné vody v náhradním balení
Nová služba společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  
pro občany se sníženou pohyblivostí!
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Říkali mu Zlý muž
Chvíle, kdy prchal obráncům po levém křídle, 
jsou dávno pryč. Předposlední červnový 
víkend na ně ale Jaroslav Krbec (89), nejstarší 
z přítomných legend ďáblického fotbalu, rád 
přišel zavzpomínat.

„Potěšilo mě, že jsem dostal pozvánku,“ 
usmál se rodilý Ďábličák. Z místního SK si bě-
hem dvaceti let s fotbalem odskočil jen 
na vojnu do Volar. „Hrál jsem na levém křídle 
nebo na spojce, a když jsem byl starší, tak 
po levé straně. Říkali mi Zlý muž, protože pře-
se mě nikdo neprošel,“ přiblížil a vzpomněl 
i na jeden parádní zápas: „Vojákům z Milovic 
jsme tady nasázeli sedm gólů a já dával tři. 
Na fotbal vzpomínám pořád moc rád, byl to 
krásný kus mého mládí…“

Pozvánka na předposlední červnový víkend 
neslibovala krom Kryštofa nic extra. Pohoda 
a veskrze příjemná atmosféra ale vykouzlily 
báječnou sobotu a neděli; snad ani nejbližším 
sousedům areálu nic moc nevadilo, ač bylo 
v přilehlých ulicích hodně těsno a decibelů víc 
než obvykle.

Oslavy 100 let SK Ďáblice připravili sami 
fotbalisté v čele s neúnavným Michalem 
Mošničkou. „Musím poděkovat Aleši Sládkovi 
s Jardou Vodákem, kteří mi pomohli nejvíc, 
za ochotu a nasazení při zajištění stánků s ob-
čerstvením taky Kateřině Muškové. A samo-
zřejmě Richardu Krajčovi, protože jeho kon-
cert posunul oslavy o patro výš,“ glosoval dva 
dny ďáblického fotbalu jeho předseda a do-
dal: „Šlo o jednu z našich největších a snad 
i nejzajímavějších a nejpovedenějších akcí. 
Potěšilo mě, že přišlo tolik Ďábličáků, a nejen 
v sobotu s dětmi; na Kryštofa se u nás prodaly 

téměř dva tisíce lístků, které byly za polovinu 
než ve standardním předprodeji. Vážím si 
i toho, že dorazilo tolik bývalých hráčů. Bylo 
příjemné vidět, že se někteří potkali po letech 
a měli nač vzpomínat…“

Michal Mošnička šel tradičně na hranici 
možného, možná spíš za ni. Třeba s koncer-
tem Kryštofa, jakkoli Richard Krajčo s hřištěm 
přímo sousedí a jeho syn Ríša válí v přípravce.

„Richard nám ohromně vyšel vstříc; nejenže 
zahrál bez nároku na honorář (a díky tomu šly 
peníze z prodeje lístků v Ďáblicích do fot-
balové mládeže), ale pomohl zajistit i stage, 
což bylo v období festivalů dost složité,“ vy-
světlil Mošnička a pousmál se: „Možná si ně-
kteří všimli: Richard pozval na koncert Ja-
romíra Jágra, který přijel inkognito, ale 
po koncertě si s kluky z přípravky zahrál fotbal 
a vyfotil se s nimi. Takže to nakonec byly 
vcelku hvězdné oslavy…“

Krom dětí, fanoušků ďáblického fotbalu 
a vůbec všech přítomných Ďábličáků si je 
užily i místní fotbalové legendy, počínaje  
příjemným setkáním (mnohdy po letech) 
plným vzpomínek a konče společnou fotkou. 
Petr Jirousek, polovina kdysi nepostrada-
telné stoperské dvojice Klíma – Jirousek, prý 
přijede příště znovu, i když to má ze seve-
ročeských Mikulášovic do Prahy přes dvě 
hodiny.

Bylo zkrátka fajn strávit sobotu na hřišti 
s dětmi, kamarády, bývalými spoluhráči, přá-
telským klábosením a s pivkem v ruce. A ne-
dělní koncert s Kryštofem? To byla brilantní 
tečka, ať už někdo Richarda Krajča poslouchá 
či nikoli.

A propos: „soused“ je nejen velký profík, 
ale vypadá to, že už opravdu i Ďábličák. 
Po celý koncert to dával najevo, a nejen 
„paní Kamilce (Červinkové), Helence (Kuče-
rové) a Marušce (Heřmanové)“ – přítomní už 
vědí…

Jediná špatná zpráva na konec: příští kon-
cert Kryštofa bude v Ďáblicích až za deset 
let – při 110. výročí SK. Leda by Michal Moš-
nička „ukecal“ Richarda Krajča o nějaký ten 
rok dřív.

Báječný víkend (nikoli pod psa)

Jaromír Jágr se vyfotil s kluky ročníku 2008... ...kteří předtím převzali na pódiu speciální pohár od Richarda Krajča.

Hvězdná ďáblická „stovka“ fotbalistů: s Kryštofem a Jágrem

Tradiční zápas mrňousů z fotbalové školičky červení vs. modří, desítka 
stanovišť se soutěžemi, malování na obličej, všeobjímající pěna – oblí-
bený dárek hasičů dětem, stánky s občerstvením… Krom nedělního 
bonbónku, Open Air koncertu Kryštofa, vše zdánlivě stejné jako vždy, 
ale přece trošku jiné. Stoleté jubileum fotbalistů SK Ďáblice proměnilo 
tradiční Den dětí k nepoznání – aspoň pokud jde o atmosféru.

Na společné fotografii je sedmadvacet mužů svázaných s ďáblickým fotbalem. Třetí zleva je mezi 
sedícímí ten nejstarší – Jaroslav Krbec, šestý zleva bývalý dlouholetý správce areálu Jiří Kučera.
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Tak jsme slavili…
Pokud jste u červnové sportovní soboty na fotbalovém hřišti nebyli, možná vám ledacos napoví 
pár fotografií níže. Příjemné odpoledne odstartoval zápas mrňousů, který vyloudil úsměvy nejen 
na tvářích rodičů. Pak už přišly ke slovu soutěže, všudypřítomný fotbálek a setkání legend plné 
vzpomínek. Na hřišti se po letech objevila i kompletní rodina někdejšího správce Jiřího Kučery 
a mnoho bývalých hráčů včetně několika osmdesátníků.

Ještě než se ke slovu dostala kapela Horváth band, převzal šéf fotbalu Michal Mošnička z ru-
kou starosty Miloše Růžičky šek na sto tisíc korun; ty pomohou zkompletovat příslušenství k zá-
novnímu traktoru SK, který může využívat i městská část. Pak už bylo zřejmé, že oslavy jen tak 
neskončí. Skončily – poslední tóny dozněly pár minut po jedenácté večer a poslední půllitr piva 
se vytočil ještě mnohem později… Sto let fotbalu oslavili Ďábličáci důstojně a těšili se ještě 
na nedělní tečku.

Dvoustranu připravil Jiljí Kubec, foto: Pavel Veselý, Aleš Sládek a Martin Grof
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Je příjemné vědět, že červnový kon-
cert Kryštofa nenadchl jen přítomné 
Ďábličáky a skalní fanoušky skupiny, 
ale že si ho užil i samotný frontman 
a náš soused. Alespoň z facebookové-
ho příspěvku Richarda Krajča 
(vpravo) je to vcelku patrné. Což je 
příjemné zjištění, a určitě nejen proto, 
že se tím spíš dočkáme případného 
repete. Kdo atmosféru neprožil 
na vlastní kůži, možná si ji rád přiblíží 
prostřednictvím fotografií.

Fotbalový koncert se líbil. I frontmanovi
Ze „sousedova“ facebooku
Včera jsme u nás na „zahradě“ slavili 100 let SK Ďáblice. Bylo to krásné odpoledne, moc 
tímto děkuji všem sousedům, co se přišli mrknout, díky panu Mošničkovi, který místní 
klub vede, díky za to, jak se stará o „naše“ děti… Během 15 let vybudoval neuvěřitelnou 
základnu, která dnes čítá 13 dětských mužstev a 3 dospělácká. Díky všem trenérům 
a tatínkům-trenérům, že obětují svůj čas. A spešl dík patří třem holkám od nás a děkuju, 
že se se mnou vyfotily a fakt šly do kotle: Helenka Kučerová, která 40 let prala Ďáblíkům 
dresy, Maruška Heřmanová a hlavně Kamilka Červinková; ta letos oslavila devadesátku, 
na hřiště chodí už neuvěřitelných 80 let a přišla i včera. Prostě to byl nádherný zážitek až 
na ten závěr, kdy mě kluci vyhodili z kapely – prý mají nového frontmana a kapela se 
přejmenovává na „jaroMír“.☺

Richard Krajčo na pódiu... ...Michale, díky, jako by říkal Richard. 

Počasí koncertu přálo a téměř čtyři tisícovky přítomných si ho užily, stejně jako Richardovy „holky z kotle“. Na selfíčku zleva Helena, Kamila a Marie.
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Těšme se  
na další oslavy
Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

Ve spěchu dnešní doby nezaškodí se 
na chvilku zastavit a ohlédnout za tím, co 
vše se za uplynulých sto let v ďáblickém 
fotbale stalo. Proto jsem rád, že jsme 
ke stému výročí založení SK Ďáblice 
(1919-2019) vydali brožuru, ve které jsme 
se pokusili zmapovat historii ďáblického 
fotbalu, ať už hlubší či nedávno minulou, 
ale i současnost.

Vždycky, když najdu staré zápisy ze 
schůzí nebo procházím kroniku, uvě-
domím si práci mnoha lidí, kteří SK založili 
a vedli v letech minulých. Měli své vize, 
sny, plány i možnosti dané dobou. Po pře-
čtení rozhovoru s dlouholetým správcem 
areálu panem Jiřím Kučerou a debatách 
s pamětníky si uvědomuji, jak to bylo v ně-
kterých aspektech těžké. A to mluvím 
o době nedávno minulé. Na druhé straně 
to byly roky fotbalově krásné a v mnohém 
neopakovatelné; mnozí Ďábličáci žili fot-
balem, každý domácí zápas byl událostí, 
jezdilo se fandit na venkovní zápasy, 
chodilo na brigády…

Myslím, že by bylo pěkné, kdyby 
i za dalších 100 let, v době již plně digi-
tální nebo úplně virtuální, někdo tuto 
skromnou brožuru otevřel a získal infor-
mace o tom, jak jsme v Ďáblicích dělali 
fotbal v roce 2019 a jak vypadal současný 
areál. A třeba při té příležitosti našel na fo-
tografiích dnešní fotbalové školičky pra-
dědečka…

Těšme se na další fotbalové oslavy!
P.S.: Brožura je pro zájemce k dispozici 

na úřadě MČ, ve Vlně i na hřišti SK Ďáblice.

Blahopřejeme!
Dvojčatům a věrným fanynkám ďáblické-
ho fotbalu Kamilce Červinkové a Helence 
Vomáčkové přejeme k 90. narozeninám 
vše nej! Ať vás každé ráno budí slunce 
a dny jsou plné radosti a spokojenosti. Ale 
především: hodně zdraví do dalších let.  
To vše přejí kluci a holky z Klubu seniorů.

A co na to Facebook…
Tereza Radová: Moc s manželem a dcerkami 
děkujeme, byl to ten nejhezčí koncert, krásně 
jsme i viděli a nebyla tlačenice. Bylo to 
SUPER pohodový, děkujeme!!! A ta energie 
od vás všech je neskutečná.

Milan Svoboda: Jedno z NEJLEPŠÍCH 
vystoupení Kryštof a pro mě větší zážitek  
než Strahov…

Jaro Dolejš: Top akce!!! Krajčo vynikající! 
Manželka (cizinka) sice jeho textům nerozu-
mí, ale Cestu už si brouká. Fakt smekám před 
všema, co to pořádali, panem Mošničkou 
a spol.! Krásná oslava výročí!

Lada Malá: Písnička Srdce nehasnou je 
v Tvém podání ještě lepší než od Božského 
Káji. Nádherný zážitek.

Jana Smrčinová: Bylo to naprosto boží, 
neuvěřitelné. Nejsem sice soused, ale přišla 
jsem si jak na rodinném setkání fanoušků 
fotbalu a kapely Kryštof. Moc děkuji, budu 

čerpat tu energii ze společného zážitku ještě 
dlouho. Jste skvělí.

Jana Plocová: Ty jo, Ty seš číslo… Moc hezky 
napsáno. A chodit 80 let na hřiště je 
úctyhodný výkon. No a novej frontman taky 
není k zahození, ale Richard je Richard a my 
ho teda nedáme, takže zůstaň.

Radka Tesařová: Až jim Jarda zazpívá, ještě 
rádi tě vezmou zpět. Jinak super!

Marek Janega: Prišli sme až zo Slovenska, 
ale oplatilo sa. Díky.

Lumír Urban: Poprvé od mých 16 let (34 let) 
mě mrzí, že jsem se z Ďáblic odstěhoval.

Andrea Kazdová: Děkujeme Kryštof! A díky, 
Richarde, za krásná slova na adresu trenéra 
Mošničky a „holek“, jsou to srdcaři jako větši-
na v SK Ďáblice. Jsem šťastná, že naše 
dvojčata mají možnost trávit čas v přípravce 
na hřišti v Ďáblicích. A díky za Jardu!

(Pozn.: zhruba dvě desítky srdíček, smajlíků 
aj. obrázků jsme neradi odstranili.)

Dvoustranu připravila redakce, foto: Pavel Veselý a facebook Richarda Krajča

„Maskovaný“Jaromír Jágr během koncertu ve společnosti Karin Krajčo Babinské.

Natěšení Ďábličáci i skalní fandové Kryštofa na hřišti.
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A jaký je náš příběh?
Jsme dvě kamarádky a kolegyně z produkční 
branže – Míša Ničová a Lucka Sandrová. Míša 
je optimistická vzletná duše plná kreativity 
a velkých plánů, je nejspokojenější, když jsou 
lidé okolo ní šťastní. Lucka se zase občas ra-
ději drží u země, snaží se dohlížet věci do kon-
ce a je spokojená, pokud má jasný plán. Ráda 
komunikuje s lidmi, s každým si najde nějaké 
téma. Obě se vzájemně ideálně doplňují.

Jednoho dne jsme se dozvěděly, že je vy-
psané výběrové řízení na pronájem kavárny 
v komunitním centru v pražských Ďáblicích. 
Do Vlny jsme se okamžitě zamilovaly, ale 
rozhodnutí zúčastnit se výběrka nebylo tak 
jednoduché. My jsme nechtěly provozovat 
kavárnu, zajímal nás provoz kavárny i klubov-
ny. Obě jsme cítily, že jsou obě části společně 
provázané a že kavárna je prostředek, jak 
nalákat lidi do centra, kde mohou něco zažít, 
setkávat se se svými sousedy a trávit volný 
čas.

 Někteří nás podporovali, další nás va-
rovali. Udělaly jsme si i průzkum u známých 
z jiných podobných zařízení – prognóza ne-
byla příznivá – prý zavedení a rozjezd komu-
nitního centra trvá tak 5 let. No, střídaly jsme 
se (jak to bývá u nás běžné) v názorech, zda 
do toho jít či ne. Ve finále jsme si řekly: „No 
co, za zkoušku nic nedáme!“ A vyšlo to! Po-
dařilo se nám založit neziskovou organizaci 
– zapsaný ústav. Úřad MČ Praha-Ďáblice nás 
podpořil a uzavřeli jsme smlouvu na proná-

jem centra na 5 let za vstřícných 1 000 Kč 
měsíčně. Po nezbytném zajištění všech dů-
ležitých věcí jako pojištění, vybavení kavárny, 
vyjednání záloh na energie a dalších nudných 
nutností, jsme se ve Vlně zabydlely. 

S velkými ideály a ještě větším nadšením 
jsme se pustily do vymýšlení akcí, plánování 
aktivit, poznávání našich budoucích klientů 
(protože jsme v Ďáblicích neznaly živou duši) 
a jejich přání a potřeb. Dost nám v tomto roz-
jezdu pomohl projekt Komunitní život v Ďáb-
licích, na jehož dvouletou realizaci získala 
městská část finanční prostředky. Mohly jsme 
tak část aktivit v komunitním centru nabízet 
lidem bezplatně a obě jsme se staly koordi-
nátorkami. V rámci polovičních úvazků pro 
každou z nás jsme se staraly o průběh grantu 
a zároveň jsme měly finanční jistotu a mohly 
zbytek administrativních, propagačních, pro-
dukčních a provozních povinností dělat zdar-
ma. V létě 2017 se zrekonstruovala celá ko-
munitní zahrada a přibylo tak aktivit pro děti 
i rodiče a nám přibylo návštěvníků i práce.

Kavárnu jsme od samého začátku rozvíjely 
jako podnik s rodinnou atmosférou. Vese-
le jsme si pekly koláče sladké i slané, vařily 
polévky, dělaly limonády a dorty, zkrátka sna-
žily jsme se, aby vše bylo domácí jako od ma-
minky. A dařilo se nám – lidé byli spokojení 
a my také. Doufaly jsme, že nám tenhle 
domácký přístup projde. Ovšem pouze do ná-
vštěvy z hygienické stanice. Neprošlo to. 

Byly jsme poučeny o tom, co už jsme 
tušily – že budova Vlny a její provoz je zko-
laudovaný pouze k rozmrazování a rozpeku 
hotových výrobků a jejich prodeji. Okamži-
tě jsme musely změnit princip fungování, 
sortiment v kavárně obměnit na hygienicky 
správné, i když i pro nás méně výhodné pro-
dukty, a ustoupit od domácí výroby. Stále se 
snažíme najít schůdné a dostupné řešení 
nejen pro naše klienty, ale také pro nás. Neu-
stále balancujeme mezi cenově dostupnými 
produkty, čerstvostí, chladícími a mrazícími 
prostory. Bohužel kapacita Vlny ani její kupní 
síla není zajímavá pro většinu dodavatelů, 
které jsme zatím oslovily. Ale nevzdává-
me to a stále hledáme s vedením městské 
části nová řešení. Během dvou let se vytvo-
řil a upevnil tým spolupracovníků v kavárně, 
kteří spolu s námi zajišťují chod po provoz-
ní stránce, a dalších externistů, se kterými 
spolupracujeme při organizace větších kul-
turních akcí. Téměř všechny naše kolegyně 
a kolegové jsou z Ďáblic. Společně se stará-
me o to, aby byla Vlna místem, kde se cítíte 
jako v bavlnce nejen po těle, ale i po duši. 
Snažíme se, aby si u nás našla každá věková 
kategorie něco pro sebe.

Co všechno děláme?
K pravidelným každoročním akcím jako je Ma-
sopust, čarodějnice či Zažít město jinak jsme 
přidaly akce jako Pupík – rodinný festival, Mu-
sic wave – koncerty různých žánrů, pravidelně 
pořádáme divadýlka pro děti, filmové kluby, 
cestovatelské a psychologické přednášky, 
semináře, vernisáže a dílničky. Vyšperkovaly 
jsme akce jako Mikulášská, Svatý Martin, 
Halloween či MDŽ. V loňském roce nám měst-
ská část na tyto programy přispívala částkou 
40 tisíc korun, letošní rok je již většina aktivit 
hrazena z rozpočtu MČ na kulturu a my je rea-
lizujeme jako část týmu pro kulturu v obci. 
A jak jsme se staly takovými „kulturními 
atašé“? Po skončení grantu Komunitní život 
v Ďáblicích a tím pádem i našich úvazků jsme 
společně s radními MČ hledali řešení. V sou-
časné době totiž kavárna Vlny vydělává pouze 
sama na sebe, na pokrytí svých nákladů, což 
jsou náklady na suroviny, materiál, nájem, zá-
lohy na energii, plat obsluhy, úklid, účetnictví, 
pronájem vybavení a pojištění. A vydělává 
pouze cca 6 měsíců v roce – tj. když je hezky 
a chodíte s dětmi na hřiště. A aby se udrže-
la otevřená všem po zbývajícího půl roku, 
kdy je ošklivo. Na co ovšem nestačí vydělat, 
jsou všechny činnosti, které jsou nezbytné, 
a které děláme my dvě jako např. produkce, 
kalkulace, administrativa, propagační ma-

Vlna – dva roky s námi
Míša a Lucka z Vlny, foto Pavel Veselý

Jak se žije v komunitním centru?
Letos na čarodějnice jsme oslavili naše dvouleté působení  
ve vašem komunitním centru Vlna.
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teriály, správa webu a sociálních sítí, per-
sonalistika, komunikace s lektory a klienty 
a další. I v tomto případě nás městská část 
podpořila a nabídla nám spolupráci formou 
OSVČ s náplní práce zajištění kulturních akcí 
nejen ve Vlně, ale i sálech starého obecního 
domu Ke Kinu, v novém sále Obecního domu 
Ďáblice a velkých celoďáblických akcí. Této 
podpory si velmi vážíme, bez ní by provoz ko-
munitního centra nebyl možný.

Bez nápadů a pomoci to nejde
A samozřejmě nejsme na to všechno samy! 
Pomáhají nám naši skvělí spolupracovníci 
i rodiny (i když občas remcají, že nemáme 
volný víkend) děti, které s námi jezdí do „prá-
ce“, manželé, kteří se musí smířit s dloouuhý-
mi hovory, které spolu při plánování vedeme, 
celé osazenstvo úřadu a samozřejmě také 
vy – naši klienti a nyní někteří i kamarádi, 
kteří nám zachováváte přízeň, přestože ne-
máme točenou zmrzlinu ani pivo a muse-
ly jsme zdražit, abychom udržely kavárnu 
soběstačnou. V neposlední řadě patří náš dík 
i všem dobrovolníkům a pomocníkům, kteří 
neváhají obětovat svůj čas a energii a přiloží 
ruku k ďáblickému komunitnímu dílu.

Všem vám patří veliké díky za podporu 
i ocenění toho, co všechno se snažíme dělat. 
A pokud se i vy budete chtít do dění v Ďábli-
cích aktivně zapojit, zastavte se ve Vlně, na-
pište nebo zavolejte nám. Uvítáme nové síly, 
nápady nebo nám alespoň sdělte svá přání 
a požadavky prostřednictvím vyplnění dotaz-
níku, který najdete na našich webových strán-
kách, v příštím čísle Ďáblického zpravodaje 
a během akce Zažít město jinak v září.

Více o nás se dozvíte na webu:  
vlna.dablice.cz

Jak je to s provozováním Vlny
Jan Hrdlička, zástupce starosty

KC Vlna nemusí hradit provozní náklady? Musí.
Majetek KC Vlna je ve vlastnictví městské části a provozovatelky jej mají pronajatý tak, jak bylo 
centrum postavené a zkolaudované. Provozní náklady komunitního centra hradí provozovatel 
– elektriku, plyn, vodu, platy zaměstnanců, brigádníků apod. Vše – mimo vodu spotřebovanou 
na zahradě, která je určená především k pití dětí a zalévání případného ohně na ohništi.

Pracovnice úřadu provedly s nájemkyněmi detailní kontrolu spotřeby všech ener-
gií po prvním roce provozování, aby všichni zjistili, kolik celoroční provoz centra stojí, jak 
regulovat přes zimu topení, kudy protékají desetitisíce korun za vodné a stočné atd.

Pokud budou návštěvníci chtít přispět ke snížení provozních nákladů, tak poprosím 
i za provozovatele o důsledné zavírání vody na toaletách a na zahradě a o kontrolu dětí, 
jestli vodu nenechaly téct na WC do umyvadla apod. Desetitisíce korun!

Případné stavební úpravy, dodatečně pořizované vybavení apod. hradí v rámci schvá-
leného rozpočtu městská část.

KC Vlna je financována z evropského grantu? Není.
Na počátku činnosti obou provozovatelek se KC Vlna podařilo zajistit grant na podporu ko-
munitního života se zaměřením na osoby ohrožené sociálním vyloučením, který odstartoval 
v červnu 2017. Vzniklo mnoho aktivit, přesahující rámec vlastního KC Vlna, podpory kul-
turního a sociálního života v Ďáblicích. Grant ale skončil na konci roku 2018 a všichni jsme 
stáli před rozhodnutím, jak pokračovat s podporou zavedených aktivit. V roce 2019 není 
činnost žádným grantem podporována.

Veškeré náklady na organizované akce (částečně kryté příjmy z těchto akcí) jdou na vrub 
rozpočtu městské části.

Věříme, že žádost městské části o grantovou podporu této prospěšné činnosti v příštím 
období bude alespoň částečně úspěšná.

Jsou provozovatelky Míša Ničová a Lucka Sandrová zaměstnan-
kyně úřadu? Nejsou.
Organizace, produkce, zajištění přípravy prostor, brigádníků, propagace, komunikace, 
administrace a vyúčtování akcí a veškeré další činnosti související s uskutečněním spole-
čenských, kulturních, vzdělávacích a jiných akcí v KC Vlna, ve starém OD Ke Kinu i v novém 
sále radnice bylo nutné pojmout od začátku roku 2019 jiným způsobem, než doposud. Obě 
dámy tyto činnosti provádějí pro městskou část jako OSVČ na částečný úvazek – podle vy-
konaných hodin s maximálním měsíčním limitem.

A my jim a celému kolektivu moc děkujeme a přejeme hodně elánu do dalšího období!



Žáci obhajovali  
oborové práce 2019
Tomáš Novotný

Červen je měsícem vytouženého očekávání 
blížících se letních prázdnin. Ještě je ale 
nutné splnit mnoho povinností, mezi kte-
ré patří i obhajoba ročníkových oborových 
prací žáků 9. ročníku a vybraných osmáků. 
Společné celoroční snažení žáků a jejich uči-
telů tak bylo 6. června korunováno veřejnými 
prezentacemi před komisemi složenými z pe-
dagogů a posílenými o členy místního Spolku 
Parkán. Zájem blízkých, příbuzných, kamará-
dů a spolužáků, kteří přišli deváťáky a osmáky 
podpořit, nás velmi potěšil.

Celý koncept oborových dnů si klade za cíl 
připravit naše žáky nejen ke studiu na středních 
školách, ale do života vůbec. Věříme, že žáci 
získali nejen znalosti v daném vybraném 
oboru, ale i dovednosti důležité pro život  
v 21. století – schopnost vyrovnat se s určitou 
mírou stresu, schopnost dokázat se správně, 
kultivovaně a smysluplně vyjadřovat a pre-
zentovat zadané téma, schopnost dlouhodo-
bě pracovat na zadaném tématu práce. Jsme 
proto rádi, že k obhajobám deváťáci a vybraní 
osmáci přistoupili z velké většiny velmi zodpo-
vědně.

Všem úspěšným žákům gratulujeme a pe-
dagogům děkujeme za to, že se žákům po celý 
rok intenzivně věnovali.
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Slavnostní odpoledne ve školce
Věra Dusová, zástupkyně ředitele pro MŠ

V závěru školního roku proběhlo tradiční rozloučení s našimi předškoláky. V pondělí 24. 6. 
děti a jejich rodiče prožili v areálu mateřské školy slavnostní odpoledne. Pro všechny  
zúčastněné byl připravený program plný písniček a soutěží, nechybělo ani malé občerstvení. 
Celým programem provázela hudební dvojice Gábina a Katka. Ráda bych jim touto cestou 
chtěla ještě jednou poděkovat za moderování celé akce, svým vystoupením rozzářily tváře 
dětí i dospělých. Vrcholem odpoledního programu bylo pasování dětí na školáky a jejich 
dekorování. Vzpomínkou na léta strávená ve školce jim bude kniha a tričko se jmény všech 
spolužáků.

Závěrem bych chtěla všem dětem popřát krásné prázdniny plné zajímavých zážitků a bu-
doucím prvňáčkům hodně školních úspěchů, ať se jim ve škole nejen daří, ale také líbí. 
Všem rodičům děkuji za celoroční spolupráci a přeji jim hodně trpělivosti, pochopení a lásky 
pro své děti.

Prima konec školního roku
Julie Kubecová, 2.B

Poslední dny školního roku se mi moc líbily. Už jsme se neučili, a tak jsme si školu užívali 
jinak. Jen tak jsme si povídali, kreslili, četli, jeden den jsme si směli přinést vlastní hračku… 
A všichni druháci jsme dvakrát byli na výletě!

S naší paní učitelkou Julinkou jsme jeli na Staroměstské náměstí a druhý den na zámek 
Loučeň. Na Staroměstském náměstí jsme si povídali o sousoší a pak si počkali na apoštoly 
na Orloji. Paní učitelka nám také povídala o některých starých domech a o tom, co zna-
menají obrazy na nich, že to jsou jejich znamení. 

Na zámku Loučeň nám paní učitelka koupila točenou zmrzlinu, v den vysvědčení od  
ní zase každý dostal skleničku vlastnoručně vyrobené jahodové marmelády. (Už jsem ji 
snědla.☺) Krom toho nám každému dala deníček, do kterého si píšeme různé věci, které 
děláme o prázdninách. Třeba jakou nejlepší zmrzlinu jsme ochutnali. Už jsem jich stihla šest. 

V deníku je i soupis prázdninových povinností. Například že máme určitě spát pod 
stanem, napsat někomu dopis, zahrát si na schovku, postavit hrad z písku, udělat domácí 
nanuk a tak. Taky je tam šablona na vlastní prázdninový komiks a fotoalbum, můžeme si 
navrhnout i vlastní plavky. Baví mě ho psát a kreslit do něj.

A ještě se mi před koncem školy líbily dva dny na fotbalovém hřišti. V sobotu tam byly pro 
děti připravené soutěže, taky jsem si nechala namalovat obrázek na obličej. A v neděli jsme 
šli s rodiči a sestrou Klárkou na koncert Kryštofa. Byl super, hlavně proto, že skoro všechny 
písničky známe, protože je s Klárkou posloucháme doma i v autě. 

Teď už si užívám prázdniny a od září ze mě bude třeťák.
(Článek po mě maličko, ale jenom maličko, upravil tatínek, protože třeba i/y jsme se ještě 

neučili.)

Obhajoby oborových prací na ďáblické škole.

Takhle jsme si hráli v labyrintu v zámecké zahradě v Loučni
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Co pro vás dělá Spolek Parkán
Karolína Šťastná, Spolek Parkán, www.spolekparkan.cz, foto Pavel Veselý

Milí čtenáři,
ráda bych vás v tomto článku seznámila s chodem ďáblické školy a rovněž přiblížila smysl exis-
tence a činnosti Spolku Parkán.

Žáci naší školy a jejich rodiče jsou si vědomi bohatého programu, který škola pro žáky or-
ganizuje, pro ty ostatní zmiňuji, že je radost navštívit stránky školy, kde jedna informace o akci 
střídá druhou. Škola výukou nejen naplňuje školní vzdělávací plán, ale žáky rozvíjí v mnoha smě-
rech, na něž osnovy nepamatují, dětem rozšiřuje obzory, vede je k samostatnosti (např. zpra-
cování a obhajoby oborových prací) i schopnosti spolupracovat (školní žákovská rada, propo-
jování ročníků na různých akcích, skupinové práce), k toleranci odlišností a rozšiřování vědomí 
o světových kulturách (projekt Edison), k vlastenectví a úctě (shromáždění u lípy při státních 
svátcích), lásce k hudbě, poezii a umění (Ďáblický slavíček a Ďáblické vajíčko, Jarní petrklíč, 
Klub mladého diváka), lásce k pohybu (atletické závody, divácká účast na MS ve florbale), so-
lidaritě (květinový den), klade důraz na četbu (opakované čtení ve školní knihovně), vtahuje 
do dění ve škole i veřejnost (prostřednictvím Vánočního jarmarku, Adventního a Velikonočního 
tvoření, Vánočního zpívání), vede děti k ekologii, lásce k přírodě a tvořivosti (Eco fashion show, 
výpravy do přírody a do zoo), zařazuje moderní prvky do výuky (výuka dvou pedagogů v jedné 
třídě zároveň), koná exkurze do míst souvisejících s probíranou látkou a mnoho dalšího.

Ve škole vládne vlídná přátelská atmosféra, která je cítit při každé návštěvě školy, počínaje 
paní recepční, přes vedoucí školní jídelny, vychovatele, pedagogy až po vedení školy. Takováto 
vstřícná atmosféra je nezbytným prvkem komunitní školy, tedy školy otevřené komunitě žáků, 
jejich rodičů a dalších přátel školy, kdy strany vzájemně spolupracují a podporují se.

Na těchto základech staví i Spolek Parkán. K jeho tradičním aktivitám patří spoluorganizace 
Dne učitelů, dále spolek organizuje Den Země, který kromě propagace ekologických myšlenek 
směřuje tradičně ke zvelebení areálu ďáblické mateřské školy. Spolek podporuje i četbu, výraz-
ně pomohl ke znovuotevření školní knihovny, finančně podporuje i rozšíření knihovního fondu. 
Rovněž se účastní akce Zažít město jinak, v neposlední řadě podporuje sociálně slabší žáky.

Škola pozitivně motivuje žáky, mj. hmotnými odměnami a drobnými dárky. Z legislativních dů-
vodů nemohou být tyto financovány z rozpočtu školy. Spolek tedy pomáhá škole i v tomto směru 
a dané odměny a dárky financuje. Jedná se např. o slunečnice pro žáky prvních a devátých tříd, 
květiny pro učitele, placky pro žáky při pasování na čtenáře, medaile při atletických závodech, 
trička při sportovních aktivitách a další věcné dary, které si žáci odnášejí s sebou domů.

Spolek sdružuje jak rodiče žáků ďáblické základní a mateřské školy, tak pedagogy této školy 
a její příznivce. Své aktivity se snaží stavět mj. na osobní účasti svých členů a příznivců. Je velmi 
radostné a povzbudivé, kolik lidí je ochotno věnovat škole či školce hmotný dar či svou osobní 
účast. Např. truhlář dodal dřevo a vyrobil vyvýšené záhony ve školce a ukazatele pro orienta-
ci, kde je která třída, zahradník dodal zeminu do školkových záhonů a rostliny, firma pracu-
jící se stavebními materiály dodala písek do pískovišť naší mateřské školy, mnoho maminek 
navařilo a napeklo, aby ostatním zpříjemnilo společnou práci, jiní pomohli osobní aktivitou. 
Takových příkladů je více. Jiní pomohli finančně účelově vázanými dary či bez vázanosti účelem. 
Prostředky poskytnuté spolku jsou vždy využívány ve prospěch žáků. Budeme rádi, rozšíříte-li 
naše řady. Když každý přispěje trošku, ať již myšlenkou či jinak, společně dokážeme mnoho.

Na závěr ještě přání dětem, aby se do naší ďáblické školy vracely vždy rády, ať už je to návrat 
po prázdninách do vyššího ročníku nebo po ukončení studia jen na návštěvu za pedagogem, 
který je výrazně a pozitivně ovlivnil.

Dětská hřiště  
v Ďáblicích
Odbor vnitřní správy

Každý rok se na opravu a obnovu dětských 
hřišť vynakládá nemalá část peněz. Ať už je 
to na pravidelné roční kontroly herních prv-
ků (následující proběhne 8/2019), které 
provádí odborná firma nebo na pravidelné 
týdenní vizuální kontroly (utahování matic 
a doplňování krytek), různé opravy a výmě-
ny herních prvků. Za 1. pololetí roku 2019 
to bylo 115 000 Kč na opravy a 63 000 Kč 
na výměny.

Hned od začátku dubna vzhledem 
k příznivému počasí probíhala úprava 
dopadových ploch kolem herních prvků 
na jednotlivých hřištích. Dopadové plochy 
byly rozšiřovány a dosypávány novým pís-
kem, aby vše bylo v souladu s bezpečnost-
ními normami. Tyto práce prováděl pra-
covník v rámci veřejně prospěšných prací. 
Na hřišti K Lomu byla opravena prolézačka 
s věží, kde byla vyměněna propálená stře-
cha, podlážka a shnilý trámek. Na hřišti 
Kostelecká došlo k vyrovnání travnaté plo-
chy a nově byla natřena střecha domečku. 
Na hřištích Na Znělci, Koníčkově náměstí, 
Červnová, KC Vlna nebo v jejich blízkosti 
byly vyměněny poškozené odpadkové 
koše, opraveny lavičky a ploty. Dále byly 
nainstalovány návody na cvičení k jednot-
livým cvičebním prvkům v zahradě KC Vlna 
i Na Znělci a na všech vyvěšeny informační 
cedule o zákazu vstupu se psy.

Výměny některých herních prvků, které 
již nebyly v souladu s bezpečnostními nor-
mami, proběhly na hřišti na Koníčkově ná-
městí, kde se jednalo o houpačku a pru-
žinové houpadlo (motorka), Na Znělci 
o pružinová houpadla (mořský koník, ko-
ník) a na ulici Kostelecká také o pružinové 
houpadlo (lachtan). V současné době je 
mimo provoz lanovka na hřišti U Prefy kvů-
li zetlelým trámům. Vzhledem k vysokým 
nákladům na opravu bude herní prvek 
demontován a výhledově v příštím roce 
bude vyměněn za jiný.
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Setkání ďáblických jubilantů
Lydie Veselá, sociální komise, foto autorka 

Je středa, červnové odpoledne. V prosluněné a příjemné zasedací místnosti nového úřadu se 
sešly jubilantky, které v uplynulém půl roce dovršily 75, 80 a 85 let. Nejstarší, čtyřiadevadesá-
tiletá jubilantka, která se na setkání také přihlásila, nakonec nemohla přijít. Nedovolila jí to 
momentální zdravotní nepohoda.

Setkání připravují členky sociální komise, a vždy je na něm přítomen i starosta Miloš Růžička. 
Tak tomu bylo i tentokrát. Přátelské vyprávění a vzpomínání rodaček i „náplav“ na dobu minulou 
bylo příjemné a doplňovalo mozaiku toho, co o životě v Ďáblicích víme, co jsme třeba sami zažili, 
nebo kam už naše paměť nesahá. Spokojenost s prožitými léty, někdy i hodně drsnými, byla 
zřejmá. Bylo cítit, že v proměňujících se Ďáblicích máme své domovy a žijeme tu rádi.

Na setkání jubilantů se starostou a člen kami sociální komise uveřejňujeme ve Zpravodaji vždy 
výzvu, a je na rodině či samotném jubilantovi, aby se přihlásil a setkání se zúčastnil. Věřte, stojí 
to zato.

Klub seniorů na výletě v Poděbradech
Blanka Šťastná, foto autorka

V Klubu seniorů se opravdu nenudíme. Nejen že se scházíme pravidelně každý týden v naší klu-
bovně při cvičení paměti či práci šikovných rukou, slavíme významné dny a účastníme se všech 
kulturních a společenských akcí naší městské části Ďáblice.

Tentokrát jsme 14. 6. 2019 udělali změnu a podnikli společný výlet do lázeňského města 
Poděbrady.

Byl slunečný a horký letní den, ale my jsme ho užili v upravených lázeňských parcích 
s vodotrysky, ve stínu kvetoucích a vonících lipových alejí. Po prohlídce historické části lázeň-
ského města a malém zastavení na zmrzlinovém poháru či obědě, jsme se vydali výletní lodí 
Krále Jiřího po řece Labi do Nymburka. V Ďáblicích jsme byli již v 15 hodin a při dobré kávě v naší 
klubovně jsme nejen zhodnotili vydařený výlet, ale dohodli jsme se podpořit názor vedení naší 
městské části proti pokračování či obnově veřejné skládky odpadu v Ďáblicích.

Chceme, aby naši klienti mohli žít ve svém 
domácím prostředí, které znají a jsou tam 
spokojeni, což je hlavním cílem u většiny 
služeb poskatovaných SKP. Tento cíl se nám 
u většiny klientů daří realizovat. 

Pečovatel/ka se stává očima, ušima, ruka-
ma či nohama klienta a pomáhá mu dle jeho 
potřeb a přání. Naši pracovníci se řídí zása-
dou zachování maximální možné míry samo-
statnosti klienta, respektem a podporou jeho 
práva volby včetně návaznosti na další posky-
tované služby.

Velice nám záleží na zpětné vazbě od kli-
enta, se kterým jsme neustále v kontaktu, ať 
již telefonicky nebo při osobním setkání. Rádi 
bychom pokračovali ve stávajících službách 
při pomoci klientům dle jejich individuálních 
potřeb, především aby klienti mohli důstojně 
žít ve svém domácím prostředí.

Poskytované úkony:
– pomoc a podpora při podávání jídla a pití; 
pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. 

pomůcek; pomoc při prostorové orientaci, 
samostatném pohybu ve vnitřním prostoru; 
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu:
– pomoc při úkonech osobní hygieny v do-
mácnosti; pomoc při základní péči o vlasy 
a nehty; pomoc při použití WC.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy:
– zajištění stravy, odpovídající věku, zása-
dám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování; dovoz nebo donáška jídla; pomoc 
při přípravě jídla a pití; příprava a podání jídla 
a pití.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
– běžné nákupy a pochůzky (potraviny, dro-
gerie a zdravotnické potřeby); velký nákup 
(ostatní nákupy, např. ošacení, nezbytného 
vybavení domácnosti; praní a žehlení ložní-

ho prádla, popř. jeho drobné opravy pouze 
v domácnosti klienta; běžný úklid a údržba 
domácnosti.

Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím:
– doprovázení k lékaři, na orgány veřejné 
moci a instituce poskytující veřejné služby 
a doprovázení zpět.

Fakultativní činnosti (nadstandardní služ-
by) při poskytování pečovatelské služby:
– půjčování kompenzačních pomůcek (polo-
hovací postel, invalidní vozík…); podpora při 
dodržování léčebného režimu (úkon je posky-
tován pouze s jinými základními činnostmi).

Specifika našich služeb:
– flexibilita; rychlé jednání; rychlá realizace 
služby; jsme neustále v kontaktu s klientem; 
výborná zpětná vazba od klientů.

Kontakt: Lenka Krejčíková, sociální pracovni-
ce, tel: 777 734 178, 283 910 424, e-mail: 
dablice.skp@diakonie.cz

Pečovatelská služba Ďáblice 
Adéla Grolbertová, vedoucí střediska

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze poskytuje  
pomoc a podporu lidem, kteří se ocitají v krizových situacích,  
ohroženým a sociálně slabým rodinám, seniorům a lidem  
se zdravotním postižením. 
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Pastvu mám v pronájmu od začátku října 2018 od soukromého majitele, nejedná se tedy 
o obecní pozemek. V katastru je vedena jako trvalý travnatý porost a jako pastva je schválena 
a úředně povolena. Koně zde chovaní jsou přihlášeni na Ústřední evidenci koní ČR (ÚEK), 
pastva je registrována na Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF). Koně chovaní 
na pastvě jsou určeni pro rekreaci a jejich chov je financován ze soukromých prostředků. Fi-
nančně se na chovu nepodílí žádný sponzor, byť si pár občanů myslí, že korby s plachtou, kte-
ré jsou v dolní části pozemku a které slouží jako seník, mi vynáší nemalé finanční prostředky 
z reklam na nich uvedených. Na projektu Koňská louka Ďáblice se nijak nepodílíme.

Koně jsou na pastvě celoročně, v režimu tzv. pastevního ustájení, kdy se nezavírají 
do boxů, ale jsou chováni trvale venku, přístřešek mají k dispozici dle jejich uvážení a potřeb. 

I přesto, že koně jsou po zdravotní stránce v pořádku, v této části bych ale ráda všechny 
poprosila, aby moje koně nekrmili přes ohradu. Jednak je to pro ně nevýchovné (nehledě 
na riziko zásahu elektrickým proudem i pro vás), ale hlavně, každý z nich má své potře-
by, které plnohodnotně pokryje celodenní pastva, seno a příkrmy. Někteří koně mohou být 
na dietě či mít stravovací omezení, o kterých kolemjdoucí nemohou vědět.

Kůň je ze své podstaty stepní zvíře, evolučně uzpůsobené životu na pláních. Jedno 
arabské přísloví praví, že kůň je „zvíře dálek“, proto je pro něj volnost v pohybu, putování 
za potravou/vodou přirozené. Samozřejmě, ne pro každé plemeno, ale ani pro jedince 
daného plemene je tento režim vhodný, a naopak pro některé je doporučovaný. Koně, kteří 
jsou zde ustájeni, jsou mladí, zdraví jedinci, rozhodně se tedy nejedná o důchodce nebo 
koně v rekonvalescenci, jak se někteří taktéž domnívají.

Koně mají velice citlivé zažívání a cokoliv jiného, než na co jsou standardně zvyklí, jim může 
vážně ublížit. To se netýká jen druhu, ale i množství krmení (jedno jablko koni většinou neu-
blíží, ale nevíte, co měl během dne předtím a je to tak zbytečný risk života koně). Z přežrání, 
ale i z nevhodné stravy může mít kůň alergii, průjem nebo například koliku, tzv. zauzlení střev. 
Z nevhodné stravy mohou vzniknout i další zdravotní problémy, například laminitida (schvá-
cení kopyt). Jde o akutní zánět, může přejít i do chronické fáze, jedná se o velmi bolestivý 
stav, zdlouhavé léčení a často i problémy a omezení do budoucna. Stejně tak tráva posekaná 
sekačkou je pro koně nebezpečná, vzhledem k tomu, že je nadrobno nasekaná, může koni 
ucpat jícen, který mají úzký.

Chcete-li přinést něco pro koně, například usušené pečivo (jen slané!), nebo jablka/
mrkve, které byste koním rádi dali a chtěli si je třeba i pohladit, neváhejte mě kontaktovat 
a domluvit se, kdy se na pastvě sejdeme a můžete jim nějakou dobrotu dát. Hnojiště, které 
se nachází taktéž na pozemku pastvy, je volně přístupné a hnůj je za odvoz (uvítáme i dobro-
tu pro koníky).

Závěrem bych ráda dodala, že na konci dubna u nás byla na kontrole městská veterinární 
správa, na základě ohlášení, že jsou koně v nevhodných podmínkách. Kontrola proběhla 
v pořádku a koně mají k dispozici vše, co potřebují. Pokud by měl někdo zájem dozvědět 
se více o chovu koní v tomto režimu či jiný dotaz, neváhejte se na mě obrátit telefonicky 
nebo e-mailem: Lucie Schicková, provozovatelka pastviny, tel.: 774 321 455, e-mail:  
lucie.schickova@ceskapojistovna.cz.

O koních v Ďáblicích 
Lucie Schicková, foto Pavel Veselý

Na základě častých dotazů na mou pastvu s koňmi, která se nachází  
nad Hřenskou ulicí, bych se ráda ve stručnosti představila  
a uvedla fámy na pravou míru.

Koty-Swing-Band 
v Ďáblicích:  
Sladké mámení!
Jana Ouředníčková

O mámení se postaraly na tanečním od-
poledni, které se konalo v pátek 7. 6. 2019 
v kulturním sále nové radnice, písně všech 
možných žánrů, které nám několik hodin hrá-
la kapela Koty-Swing-Band. A již úvodní píseň 
„Dneska to rozjedem na plný pecky“ přesně 
vystihla budoucí atmosféru na parketu. Přišly 
i „střípky zázraků“, kdy jsme téměř všichni za-
pomněli na datum narození a na parketu řá-
dili jako v dobách našeho mládí. K pohodové 
atmosféře jistě přispělo i domácí občerstvení, 
které zajistily dámy z klubu seniorů, stejně tak 
i květinová výzdoba z našich zahrádek. Barvy 
radnice obhájil na výbornou místostarosta 
Jan Hrdlička, který nás mile překvapil nejen 
svým tanečním uměním, ale i společenským 
šarmem. Bolavé nohy byly jen nepatrnou daní 
za úžasně strávené odpoledne mezi ďáblický-
mi sousedy. Děkuji všem dámám, které se za-
sloužily o hladký průběh celé akce a srdečně 
vás zveme na další taneční odpoledne v pá-
tek 4. 10. 2019.

Novinky  
v ďáblické knihovně
J. Březina Vzplanutí
J. Trpiš Volba
H. Bourne A jak se vám líbím teď?
E. Ferrante Dny opuštění
J. Holmström Hush baby
E. St Aubyn Marně hledám slov
T. Jones Jedno manželství
E. St Aubyn Patrick Melrose I.
J. Poncarová Podbrdské ženy
S. Rooney Rozhovory s přáteli
J. Hájíček Zloději zelených koní
W. Disney Postýlková sbírka pohádek
 Princezny – Zlobivé pohádky  
A. Mayne Hračkář
V. Matocha Prašina
J. Moyes Sama sebou
S. Scarrow Invaze
Ch. Stevens Nenechám tě odejít
J. Březina Polednice
M. Kasten Začít znovu
P. Douglas Jiskření
V. Vondruška Křišťálový klíč 1 –   
 Falknovská huť
A. Marsons Zlámané kosti
S. Ahnhem Osmnáct pod nulou
R. Fabbri Vespasián Vládcové Říma
F. Niedl Platnéř
S. King Outsider
B. Šťastná Láska pro samouky
G. Hancock Bůh války – Smutná noc
 Bůh války – Noci čarodějky
Obecní knihovna, Osinalická 901/30,  
otevírací doba: úterý a čtvrtek 13–18,  
pátek 8–13 hodin.
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Postřehy  
z 5. zasedání  
zastupitelstva  
MČ Ďáblice  
konaného  
dne 19. 6. 2019
Martin Tumpach, zastupitel

Korektní verze pro vydání v Ďáblickém zpravo-
daji (plné znění je dohledatelné).

V rámci volného mikrofonu vystoupil p. Kří-
žek s tématy dlouhodobě nefunkčního čidla 
EPS na novém Obecním domě, náhradní 
výsadby za pokácené topoly u fotbalového 
hřiště, neaktuálnosti Ďáblického zpravodaje, 
průjezdu nákladních automobilů zástavbou 
v souvislosti kulturní akce na fotbalovém hři-
šti a dotazem na způsob zásobování budoucí 
stavby sportovní haly. K topolům reagoval 
starosta, že náhrada byla nařízena a bude 
– na všech možných místech v Ďáblicích. Vý-
sadba by měla být i uvnitř [sportovního] areá-
lu, tam, kde to bude možné.

V bodě 7 se hlasovalo o zhodnocení fi-
nančních prostředků MČ formou termí-
novaného vkladu. Jako jediný jsem se v tomto 
bodu zdržel hlasování z důvodů jediného 
osloveného zpracovatele nabídek, který je fi-
nancován z provizí peněžních ústavů.

Bod 8 se týkal vyjádření k návrhu celo-
městské vyhlášky o změně koeficientu 
daně z nemovitosti směrem k větším vý-
nosům města. Přiznám se, že jako laik se 
v dostupných podkladech stoprocentně neo-
rientuji a budu rád, pokud mi někdo z hlasují-
cích zastupitelů problematiku přiblíží. Z těchto 
důvodů jsem se hlasování zdržel. Z podkladů 
vyplývá, že v případě platnosti vyhlášky by se 
v Ďáblicích zvýšil výnos z daně z nemovitosti 
o 633 983 Kč. Z logiky věci bych předpoklá-
dal, že toto navýšení zaplatí (pravděpodobně 
jen někteří) vlastníci ďáblických nemovitostí.

V bodě 11 se zastupitelům a přítomné 
veřejnosti představil nový šéfredaktor a re-
daktor Ďáblického zpravodaje – Alexandr Kli-
ment a Jiří Kubec. Oba pánové se shodli, že 
budou respektovat dodržování Pravidel pro 
vydávání. Dokonce padlo povzbudivé: „co se 
týče etiky, tam budeme jejími strážci“. K tomu 
pánům držím palce.

Následně se v bodě 12 volil nový člen Fi-
nančního výboru Ing. Jiří Fidranský, CSc. Hla-
sování jsme se společně s p. Pěkným zdrželi. 
Osobně jsem toho názoru, že vzhledem k vo-
lebním výsledkům i demokratickým principům 
by každé uskupení v zastupitelstvu mělo 
mít nárok jmenovat do Finančního výboru  
alespoň jednoho člena…

Plné znění polemiky najdete v souladu 
s Pravidly pro vydávání Ďáblického zpravodaje 
(doporučený maximální rozsah příspěvků  
je 2000 znaků včetně mezer) na www.dab
lice.cz/cosedozpravodajeneveslo.

A znovu skládka:  
Sliby se maj plnit nejen o Vánocích
Jana Ouředníčková, foto Pavel Veselý

Význam slova slib z Wikipedie: slib je řečový akt, při němž jedna osoba ujišťuje druhou 
(druhé), že v budoucnosti něco udělá nebo naopak neudělá. Vzájemný slib tvoří dohodu, 
formálněji smlouvu.

Lehce pozměněný refrén ze známé písně Janka Ledeckého je jako ušitý k popisu sou-
časného dění kolem ďáblické skládky. V minulosti již několikrát pronesený slib zástupců 
pražského magistrátu, zaslaný směrem k obyvatelům Ďáblic a Březiněvsi, se začíná vytrácet 
v oparu vidiny dalších milionových zisků pro provozovatele a pokladnu hl. města Prahy. Co 
na tom, že dle původního plánu měla být její životnost přibližně 15 let? Obě obce se v sou-
časné době významně rozrůstají. Jen v Ďáblicích developeři plánují postavit bydlení pro 
1 000 nových obyvatel. Ti by se mohli o svém budoucím domově rozhodovat i na základě 
toho, že v době jejich stěhování do Ďáblic (Březiněvsi) bude dominantou jejich výhledu ze-
lený kopec, ne odkryté smetiště. Nabízí se otázka, jakou hodnotu má vlastně veřejně daný 
slib? Možná takovou, jakou mu určíme sami tím, že budeme od odpovědných osob poža-
dovat jeho bezvýhradné splnění.

Vrátí se vlaštovky příští jaro do Ďáblic?
Ruben Monserrate

S příchodem jara a vzrůstem teploty se každý rok vracejí na návštěvu četní ptáci, kteří se 
v průběhu chladné zimy vyskytují v teplejších jižních zemích. Mezi prvními jsou špačci, poté 
se vrací kukačky, vlaštovky a jiřičky. Jako poslední se často vrací rorýsi. Konkrétně tři po-
slední jmenované druhy se vrací ze svých afrických zimovišť. U nás pobývají relativně krátce, 
nanejvýš tak 5 měsíců, ale s jasným cílem: rozmnožit se a vychovat své potomky.

Tyto druhy však, jak se zdá, u nás nejsou i přes svá nesporná pozitiva pro člověka (jsou to 
hmyzožravci) s radostí vítáni. Při procházce Ďáblic můžeme bohužel vidět, jak byla z hasič-
ské zbrojnice odstraněna hnízda jiřiček, jak jsou na fasádě místní školy umístěny bodce 
zamezující tvorbu hnízd ptáků, rorýsí hnízda instalovaná při rekonstrukci bytových domů 
u areálu bývalých Spojů jsou zaslepená... Hnízda těchto ptáků konstrukci ani povrch fasády 
nikterak neničí, co nastává, je samozřejmě znečištění trusem pod hnízdem. A to je právě asi 
ten důvod ničení hnízd. Ale odpovězme si upřímně, tito ptáci nám více škodí či pomáhají? 
Navíc připomínáme, že tak jako vlaštovky, jiřičky i rorýsi jsou chráněni zákonem a ničit jejich 
hnízda zakazuje zákon o Ochraně přírody a krajiny.

Populace těchto druhů trpí v poslední době velkými úbytky i v evropském měřítku. Jedním 
z důvodů jsou i snižující se možnosti hnízdit v příznivých podmínkách a úspěšně vychovat 
potomstvo. Jestli chceme do budoucna mít možnost vidět, slyšet a těšit se z pozitiv těchto 
ptáků i v naší čtvrti, musíme jim umožnit hnízdit. Pokud ne – neuvidíme hejna vlaštovek, 
a jak všichni víme, jedna vlaštovka jaro nedělá.
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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 červenec 
a srpen 2019
Otevírací doba
Červenec: pondělí–středa 10–12, 13.30–17, 
čtvrtek a sobota 10–12, 13.30–18, 22–23, 
neděle 10–12, 13.30–18.

POŘADY pro veřejnost – začátek v 10.15  
hodin – červenec:
pondělí (22., 29.) Odkud svítí Sluníčko  
(pohádka);
úterý (23., 30.) APOLLO 10, APOLLO 11;
středa (24., 31.) APOLLO 10, APOLLO 11;
čtvrtek (25.) Měsíc u krejčího (pohádka).

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Červenec: pondělí-středa 10–12, 13.30–17, 
čtvrtek a sobota 10–12, 13.30–18, 22–23, 
neděle 10–12, 13.30–18 hodin.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami 
(po oba měsíce).
Noční obloha: Měsíc – od 7. do 17. 7., nej-
lépe okolo 9. 7. (první čtvrt). Jupiter – celý 
červenec. Saturn – od 10. 7. Dvojhvězdy, 
více násobné soustavy – po oba měsíce. 
Hvězdo kupy, galaxie – za bezměsíčných veče-
rů po oba měsíce.
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná 
obloha, při nepříznivém počasí (zataženo) je 
možné si prohlédnout přístrojové vybavení 
hvězdárny, astronomickou výstavu a zakou-
pit astronomické publikace (pohledy, mapy, 
knížky aj.).

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

Kalendář akcí
1. září od 14 hodin – Pupík (Ďáblický rodinný festival) – komunitní zahrada u KC Vlna

6.– 7. září – Výstava drobného zvířectva – areál U Parkánu 30

21. září od 14 hodin – Zažít město jinak: Sametové Ďáblice – prostranství 
před Obecním domem Ďáblice a KC Vlna

26. září od 19 hodin – Případ pro začínajícího kata (filmový klub) – KC Vlna

27. září od 14 hodin – Burza věcí zimních – KC Vlna

4. října od 19.30 hodin – Společenstvo vlastníků (divadelní představení) – sál Obecního 
domu Ďáblice

5. října od 16:30 hodin – Honza a drak (divadýlko pro děti) – KC Vlna

7. října od 18 hodin – Zdravá komunikace v rodině (přednáška) – KC Vlna

18. října od 20 hodin – Radka Fišarová (šansonový koncert) – sál Obecního domu Ďáblice

ZO ČSCH Ďáblice pořádá ve dnech 6.–7. září výstavu drobného zvířectva  
v areálu U Parkánu 30, Praha 8 – Ďáblice (Agro Kmínek). Otevřeno pátek 14–18 hod.,  
sobota 8–17 hod. Info a přihlášky Zuzana Máčková, e-mail: Z.Mackova1@seznam.cz,  
tel. 730 543 592. Občerstvení a tombola zajištěná. Všichni jste srdečně zváni a budeme se 
na vás velmi těšit.

Ordinační hodiny lékařek v době prázdnin
Dovolená v ordinaci lékařky pro děti a dorost  
MUDr. Romany Benešové 
1. – 19. července 2019. Zástup: MUDr. Gabriela Štádlerová, Spořická 300/58, Praha 8, 
tel. 233 544 420 (1. -12. 7. je k dispozici rovněž MUDr. Hejhalová)
22. – 26. července 2019. Zástup: MUDr. Jana Hejhalová, Tišická 396/1, Praha 8, tel. 
233 556 671 (k dispozici je rovněž MUDr. Štádlerová)

Ordinační hodiny MUDr. Benešové od 29. července do 30. srpna 2019 pro nemocné: 
pondělí–pátek od 8 do 11 hodin, pro pozvané zdravé: pondělí–pátek od 11 do 14 hodin.

K vyšetření dětí se vždy objednávejte dopředu, zkrátíte tím dobu čekání v ordinaci.
Zastupující lékař ošetří děti s akutním zhoršením zdravotního stavu. Nemá oprávnění 

vydávat jakékoliv posudky, zprávy apod.
Informace pro těhotné ženy a matky novorozenců: Narození nového miminka nám pro-

sím zavolejte z porodnice na tel. 774 820 600, abychom se mohli s vámi domluvit na první 
prohlídce dítěte. Nezvedneme-li telefon, prosím pošlete SMS zprávu. V případě, že máme 
dovolenou a telefon vám nezvedneme a neodpovíme na SMS zprávu do 24 hod., domluvte 
se na 1. vyšetření dítěte se zastupujícím lékařem, který je uveden výše. Po dovolené si vás 
hned do péče převezmeme.

DOVOLENÁ v ordinaci praktické lékařky pro dospělé  
MUDr. Kateřiny Auzké 
26. července – 2. srpna a 2.– 6. září 2019. Zástup: MUDr. Hana Culková, Oderská 333, 
Praha 9, tel.: 283 931 499.

Centrum Ďáblice – sokolovna
Oddíl dětí a mládeže: přípravka čtvrtek 15-16, ostatní pondělí 15.30–17, středa a čtvrtek  
16–17.30 hodin.
Pořádané akce: každou prázdninovou neděli od 14.00 Grand Prix CST Letní Ďáblice – 
turnaje dvouher stolního tenisu pro veřejnost (pro rekreační hráče).
19. – 23. 8., 26. – 30. srpna – Příměstský tábor zaměřený na stolní tenis (od pondělí 
do pátku vždy od 9.45 do 17 hodin).
Tréninkové soustředění – bez programu mezi tréninky za 1 500 Kč za turnus.
Více na: www.centrumdablice.cz

Firma Kapatex s.r.o. se sídlem Praha-Čakovice,  
hledá do výrobní dílny paní na pozici Obsluha vyšívacího  
stroje. Zaučíme. Požadujeme spolehlivost a pracovitost.
Kontakt: Kristýna Lokvencová, +420 737 828 778
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neděle 1. září od 14 hodin Pupík - Ďáblický rodinný festival  Komunitní zahrada u KC Vlna.

Zahradní festival pro celou rodinu plný hudby, divadla, pohybu a pohody. 

Více na plakátu v tomto ĎZ.

sobota 21. září od 14 hodin Zažít město jinak! - Sametové Ďáblice  
Prostranství před Obecním domem a KC Vlna. Více na plakátu v tomto ĎZ.

čtvrtek 26. září od 19 hodin Případ pro začínajícího kata - fi lmový klub  KC Vlna.

Poslední fi lm Pavla Juráčka, vycházející z třetí knihy fantasticko-satirického románu 
anglického klasika Jonathana Swifta Gulliverovy cesty, byl záhy po svém uvedení stažen 
z distribuce a stal se jedním z trezorových titulů. 

Prodej vstupenek na místě před začátkem, cena 40 Kč na osobu.

pátek 27. září od 14 hodin Burza věcí zimních  KC Vlna.

Sháníte oblečení pro děti? Nebo jste protřídili šatník a chcete věci “poslat dál”? Přijďte 
prodávat i nakupovat! 

Registrace prodejců na: vlnadablice@gmail.com, účast ZDARMA.

pátek 4. října od 19:30 hodin Společenstvo vlastníků - divadelní představení  
Sál Obecního domu Ďáblice.

Amatérský soubor Divadelní Sekce Praha uvede hru Jiřího Havelky „Společenstvo 
vlastníků“. Jedná se o mrazivou komedii ze současnosti, která je chvilkami až tak mrazivá, 
že skoro nutí k otázce: Je to vůbec ještě komedie? Věříme, že ti z vás, kteří měli možnost, 
či dokonce povinnost se někdy zúčastnit podobné schůze, budou mít nutně pocit déjà vu. 

Předprodej vstupenek od 2. 9. v KC Vlna.

sobota 5. října od 16:30 hodin Honza a drak - divadýlko pro děti  KC Vlna.

Klasická marionetami hraná pohádka o odvážném Honzovi, nešťastném králi a princezně 
v nesnázích. Hraje Dřevěné divadlo.

Prodej vstupenek na místě před začátkem, cena 40 Kč na osobu.

pondělí 7. října od 18 hodin Zdravá komunikace v rodině - přednáška  KC Vlna.

Komunikace je základem všeho. Pokud si nerozumíme, nemůžeme spolu pěkně vychá-
zet. Základem by měl být pocit dobrovolnosti a spokojenosti, a také naslouchání a poslou-
chání druhého. 

Vstupné ZDARMA.

pátek 18. října od 20 hodin Radka Fišarová - šansonový koncert  Sál Obecního domu Ďáblice.

Francouzské i české šansony zazní v podání Radky Fišarové v doprovodu 
akordeonisty Saši Yasinského a kytaristy Mirka Linky.

Předprodej vstupenek od 2. 9. v KC Vlna.

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA KAVÁRNY VLNA:  pondělí - neděle: od 16 do 20 hodin.
Kavárna bude zavřená v termínu:  5. - 11. 8. 2019   (také potřebujeme volno :)
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TERMÍNY: 23. 7., 30. 7., 
20. 8., 27. 8. 
OD 19:00 DO 20:30 HODIN

LETNÍ JÓGA PRO ŽENY: 4X BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN!  
Uvolníme mysl i tělo, naladíme se na vlastní dech, prostřídáme klidný pohyb s dynamickým a lekci zakončíme 
jemnou vedenou relaxací. Lekce je vhodná i pro začátečníky. Cena lekce 180 Kč.

OD 9. ZÁŘÍ 2019
KAŽDÉ PONDĚLÍ 
OD 19:00 HODIN

PILATES 
Speciální program balančního, silového a strečinkového charakteru pro všechny věkové kategorie. 
Cena za pololetní předplatné od 9. 9. do 16. 12. 2019 je 2 250 Kč.

OD 10. ZÁŘÍ 2019
KAŽDÉ ÚTERÝ 
OD 8:30 HODIN

RANNÍ JÓGA PRO ŽENY 
Protažení těla s důrazem na správné držení a prevenci bolestí zad, naladění mysli a rozproudění energie pro 
nový den. Lekce je vhodná i pro začátečníky. Cena lekce předplatné: 180 Kč (bez předplatného 200 Kč). 
Počet lekcí: září 3x, říjen 4x, listopad 4x, prosinec 3x. Cena celkem za 14 lekcí je 2 520 Kč.

OD 12. ZÁŘÍ 2019
KAŽDÝ ČTVRTEK 
OD 20:00 HODIN

STRETCH & YOGA 
Spojením strečinku a jógy dosáhneme ideálního působení na svalovou soustavu i kardiovaskulární, endokrinní 
i centrální nervový systém. Cena za pololetní předplatné od 12. 9. do 19. 12. 2019 je 2 250 Kč.

OD 15. ZÁŘÍ 2019
KAŽDOU NEDĚLI 
OD 19:00 HODIN

NEDĚLNÍ PILATES 
Metoda pilates vás naučí nejen správně dýchat, dokonale pracovat se svým tělem, ale i harmonizovat práci svalů 
a kloubů. Cena za pololetní předplatné od 15. 9. do 15. 12. 2019 (s vyjimkou neděle 27. 10.) je 1 950 Kč.

Předběžné přihlášky: vlna.dablice.cz. 
Každý kurz bude otevřen pouze při minimálním počtu 7 závazných předplatitelů. 
Kurzovné se vrací pouze v případě zrušení lekce ze strany pořadatele či lektora. 



Tématem letošních sousedských slavností je 30. výročí sametové revoluce. 
Pojďme si připomenout Ďáblice v proudu času. Pokud máte doma dobové fotografie, 
které byste rádi zveřejnili na připravované sousedské výstavě, prosíme,  
přineste je na sekretariát Úřadu městské části, kde z nich pořídíme fotokopie. 
Vítáme i dobové oděvy a artefakty. Jejich sběr bude probíhat 
v komunitním centru Vlna. Předem moc děkujeme.

Program: 

Divadlo Krapet - Maxipes Fík 

Ukázky a vystoupení místních spolků a organizací

Módní přehlídka - 70. a 80. léta  

K tanci i poslechu zahrají pokrokové hudební sdružení  
Broky Františka Kanečka a DJ Přéma 

Retro kadeřnický salón

Bufet Koruna

Doprovodná výstava

Zažít město jinak! 
    Sobota 21. září 2019!
Sousedská revoluce 
    aneb 
Sametové Ďáblice!



Nabídka platí od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019. Uvedená cena platí při využití speciálního zvýhodnění a při uplatnění bonusu při výkupu starého vozidla. Renault CAPTUR: spotřeba 5,3–6,6 (l/100 km), emise CO2 139–151 (g/km), Renault MEGANE: 
spotřeba 4,4–6,6 (l/100 km), emise CO2 116–151 (g/km), Renault CLIO: spotřeba 4,8–6,0 (l/100 km), emise CO2 126–137 (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.

Renault doporučujeRenault doporučuje

RODINNÉ VOZY RENAULT

 Již od

236 900 Kč
Nové turbomotory
Speciální nabídka pouze do konce léta

CAPTUR, MEGANE, CLIO

www.autoavant.cz
Tel.: +420 606 611 901
AUTOAVANT Družstvo, Ďáblická 2, Praha 8

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 2019

www.latecoere.aero

Letňany / Areál Letov

l

7. 9. 2019 11:00–16:00

+  VYSTOUPENÍ HVĚZD 

HUDEBNÍHO NEBE

+  DĚTSKÝ PROGRAM

+  PROHLÍDKA 
VÝROBNÍCH PROSTOR

+  OBČERSTVENÍ
VSTUP 

ZDARMA

FRANCOUZSKÁ LETECKÁ VÝROBNÍ SPOLEČNOST
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů SUPERB
a SUPERB COMBI: 4,4–7,1/100km, 116–162g/km

   NOVÁ
ŠKODA SUPERB
  A SUPERB COMBI

Na Vás záleží

skoda-superb.cz

Elegantní ŠKODA SUPERB přijíždí s řadou inovací
Vlajková loď automobilky ŠKODA přijíždí v designově osvěžené podobě. Příjemný zážitek z jízdy 
umocňují zcela nové světlomety Matrix-LED, které neoslní řidiče protijedoucích vozidel, ale zachovají 
dokonalé osvětlení vozovky před vámi. O bezpečnost posádky se stará celá řada moderních 
asistenčních systémů, jež zároveň poskytují řidiči dokonalou ovladatelnost vozu. Přesvědčte se sami 
v našem salonu ŠKODA v Porsche Prosek a rezervujte si bezplatnou testovací jízdu. Na Vás záleží.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00 Praha 8
Tel.: 286 001 711
www.porsche-prosek.cz
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