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Připomenutí, prosba
I proto jsem rád, když mi poskytnete inspiraci 
a témata ve formě dotazů, nápadů či stížnos-
tí svými telefonáty, maily nebo osobně při 
schůzce či náhodném potkání na ulici. Děkuji 
a budu rád, když tato „směna poznatků a ná-
padů“ bude pokračovat i nadále. Jsem vám 
stále k dispozici.

Poptávka, nabídka, 
dobrovolnictví
Pestrost je důležitá, ale... jsme malá obec. 
Samospráva a úřad plní své základní úkoly, 
a navíc se prioritně musíme věnovat projek-
tům, které významným způsobem ovlivňují, 
nebo kladně či záporně v budoucnu mohou 
ovlivňovat kvalitu života v obci. Není proto 
jednoduché (často ani možné) uskutečňovat 

opatření a akce „jen“ pro menšinovou nebo 
specificky zaměřenou skupinku stejně ladě-
ných zájemců, aniž by se sami tito zájemci 
ozvali a do vzniku akcí zapojili. Bez jejich ak-
tivní účasti to nejde.

Co mám na mysli? Posledními námě-
ty, které jsem mezi vámi zachytil a opět se 
po čase vrátily na scénu, byly například

a) myšlenka experimentální třídy prvního 
stupně ZŠ (snad s prvky waldorfské peda-
gogiky); b) školní jídelna po vzoru např. celo-
republikového hnutí „Skutečně zdravá školka / 
škola“ (změna skladby spotřebního koše, kva-
lita potravin, zařazování čerstvých a lokálních 
produktů atd.). Souhlasím a sám jsem 
přesvědčený, že projekty tohoto typu ukazují 
na správnou cestu dalšího vývoje. Ovšem není 
možné je nařizovat, ani organizovat „naslepo“. 

Musí za nimi stát opravdoví zájemci z řad 
rodičů – budoucích uživatelů, kteří se chtě-
jí takových projektů dlouhodobě průběžně 
účastnit, vědí proč a umějí své zájmy vhodně 
sdělovat ostatním. Taková skupina rodičů nám 
zatím není známa. A bez nich změna např. 
tohoto druhu není možná.

Dalším příkladem může být již dlouho dis-
kutovaná podoba Pálení čarodějnic. Akce 
vždy přilákala stovky lidí, kteří se rozhodli pro 
tuto a ne jinou akci. Přišli i další, kteří vzpo-
mínali a připomínali, že pravé „čáry“ jsou ta-
kové, když se zapálí oheň, někdo přiveze buřty 
a pivko a kolem běhají děti s baterkami, jako 
tomu bylo dříve. To se klidně zase může stát. 
Ale takový typ akce je mnohem méně formální, 
vyžaduje aktivitu většího počtu lidí jak v době 
příprav, tak při vlastním průběhu akce. Mezi 
místními se musí najít neoficiální pořadatelé, 
muzikanti, kteří přijdou a budou hrát dlouho 
do noci, někdo se postará o to, aby každý, kdo 
má zájem, měl možnost si přisednout a necítil 
se cize jako nezvaný host, atp. 

Znám takové „čáry“, moc jich není, ale jsou. 
A co u nás? Jsou mezi námi takoví „tahouni“ růz-
ných dovedností, jako tomu bylo třeba za dob 
vrstevníků mých rodičů? Prosím, přihlaste se 
nebo je přihlaste vy ostatní, nabídněte… 

Rádi se budeme podílet na vytvoření 
prostoru pro nové aktivity a dovednosti 
těch, kteří se rádi podělí s ostatními. No, 
a pokud se v daném čase a místě nesejdou 
správní lidé společného zájmu a možností, 
tak i to je v pořádku.
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Slovo 
starosty
Miloš Růžička

Vážení spoluobčané, 
milí sousedé,
co napsat úvodem? Jaké informace a komentáře z hospodaření  
a z aktivit naší městské části vás v tištěné variantě nejvíce zajímají? 
Jakou formou? Texty, schémata, fotografie? A na co ze života Ďáblic 
prostřednictvím Zpravodaje upozornit? I život v Ďáblicích má mnoho 
podob a také je stále rychlejší, plný neustálých změn a zkoušek. Jistě 
máte mnozí podobnou zkušenost. Doba není zrovna nejlehčí jak pro naše 
těla, tak psychiku. Jak pro práci, spolupráci, tak pro odpočinek. Informa
cemi jsme zaplavováni ze všech stran, den co den, sami můžeme snadno 
spoustu informací vytvářet a všude posílat, přeposílat, navrhovat…  
Má tedy vůbec cenu ještě další zprávy přidávat? Jsem přesvědčený, že 
má. I v tom množství zpráv všeho druhu je důležité sdílet základní infor
mace o životě místa, ve kterém žijeme a vychováváme děti. A nejen pro 
okamžitou potřebu, ale i jako zaznamenání událostí pro budoucnost. 
V tomto případě těch událostí, které souvisejí se samosprávou a prací 
úřadu naší městské části.

Čarodějnice letos nebyly... ...tak se buřty opékaly alespoň na Den dětí.
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Participativní rozpočet 2021 – 
hlasujte do 31. 7.!
Jan Hrdlička

Během červnového veřejného zasedání zastupitelstva naší městské 
části byly mj. představeny záměry v rámci tzv. Participativního roz
počtu. Celkem 13 záměrů bylo letos přihlášeno a představeno přímo 
jejich autory. Ti se nyní ucházejí o přízeň všech ďáblických spolu
občanů o to, které z projektů se uskuteční a získají financování  
z veřejného rozpočtu. Připomínáme, že v této kapitole rozpočtu 
(přesněji v rozpočtové rezervě) je na realizaci v roce 2021 vyčleněno 
celkem 350 tisíc korun (včetně DPH a všech dalších nákladů)  
s předpokladem podpory pro jednotlivý záměr do výše 50 tis. Kč.

Mezi 13 projekty jsou (v abecedním pořadí):
— Bosý chodníček v areálu KC Vlna
— Ďáblický anděl – světelná loutka 3 m
— Ďáblický totem – rozšířené možnosti
— Ďáblice z ptačí perspektivy – virtuální prohlídka s použitím dronu
— Geopark u ZŠ Ďáblice
— Herní prvek pro nejmenší – Koníčkovo náměstí
— Informační cedule s mapou Ďáblic k zastávkám MHD
— Přívětivý domov pro ptactvo a drobný hmyz – zahrada KC Vlna
— Úprava živých plotů u vjezdů na křižovatky
— Velkoplošná mapa Ďáblic s označením a popisem důležitých budov
— Vlna barevnější – keramické květináče
— Vstupní branka na hřiště u Vlny od komunitního centra
— Záhony cibulovin v centru obce

Se všemi přihlášenými projekty je možné se seznámit na dablice.cz/stavebni-akce
Mimo to se můžete seznámit se záměry na „projektových listech“, které jsou vystaveny 

na oknech chodby úřadu městské části Praha-Ďáblice a KC Vlna.
Hlasování probíhá primárně elektronicky prostřednictvím webového formuláře na strán-

kách spol. AgoraCE: participativni-rozpocet.cz/dablice
Každý hlasující má možnost rozdělit mezi jednotlivé projekty celkem 4 kladné hlasy, bude 

mít i možnost udělit některému projektu 2 „záporné“ body. Záporné hlasy není třeba využívat 
a lze je případně udělit až po rozdělení všech kladných hlasů. Při elektronickém hlasování se 
pořadí projektů pro každé hlasování náhodně změní tak, aby nedocházelo ke zvýhodnění 
nějakého projektu.

Byla doplněna možnost hlasování pomocí hlasovacích lístků. Hlasovací lístek je vytištěn 
jako příloha tohoto čísla Zpravodaje nebo je možné si jej vyzvednout na úřadě v sekretariátu 
nebo v KC Vlna. Vyplněné lístky bude možné vhodit tamtéž do připravených hlasovacích 
uren. Hlasy budou poté přičteny k elektronicky shromážděným hlasům.

Není přípustné hlasovat oběma způsoby současně, každý občan starší 15 let může hla-
sovat pouze jednou – „elektronicky“ nebo „hlasovacím lístkem“. Součástí hlasování je pro-
hlášení, že hlasující bydlí v Ďáblicích.

Hlasování poběží do 31. července 2021.
Po sečtení hlasů budou kontaktováni autoři jednotlivých záměrů, které byly zvoleny pro 

podzimní realizaci, a výsledky oznámíme v některém z příštích čísel Zpravodaje.

102 let dobrovolnictví
V celém článku se zamýšlím nad možnost-
mi místního společenského života v závis-
losti na projeveném zájmu. Proto je správné 
připomenout, že již 102 let se daří našemu 
sportovnímu klubu (SK) vytvářet pro mnoho 
sousedů prostor pro osobní uplatnění a nale-
zení smyslu práce pro druhé. Nejde jen o jeho 
účast na sportovních soutěžích. Náš SK byl 
a opět zase je významnou součástí celého 
ďáblického společenství a dobrovolnictví.

Stejně tak k mé radosti mohu jmenovat 
další příklady posledních let: partu seniorské-
ho cvičení jógy – budou mít své pokračovate-
le? Má kdo navázat? Dále klub ďáblických 
seniorů, šikovných rukou, divadelníky, orga-
nizátory dětských „bojovek“ a orientačních 
běhů… na koho jsem zapomněl?

Participace v Ďáblicích
Věnujte prosím pozornost straně 3 a volnému 
listu vloženému do Zpravodaje. Představu-
jeme vám zde zajímavé nápady na zlepšení 
prostředí Ďáblic, jejichž autory jsou naši sou-
sedé, kteří jsou ochotni touto cestou měnit 
své okolí k lepšímu, podle svých představ 
a s podporou dalších přátel a sousedů. Dě-
kujeme za zájem, za podané návrhy a těšíme 
se na spolupráci jak s autory letošních projek-
tů, tak i s dalšími, kteří se k nim přidají v příš-
tím roce.

Kdysi jsem četl údajný výrok 
dalajlámy, který bych si dovolil 
použít: „Jednou za rok vyjeďte 
nebo vyjděte někam, kde jste 
ještě nebyli.“ Možná je čas to 
zkusit a nemusí to být nutně 
v zahraničí. Člověk se může 
cítit svobodně i bez covid 
pasu a překračování státních 
hranic, ale i při „obyčejném“ 
putování po naší zemi. A pokud 
by tu nebyla ani tato možnost 
pohybu, stále ještě každý  
máme k putování a objevování 
mnoho neprobádaných krajin 
v našich duších.

Přeji vám všem klidné  
a pohodové léto plné zdraví, 
odpočinku a inspirace  
pro další dny letošního roku.
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Plánovaná aktuální omezení provozu  
na pozemních komunikacích v Ďáblicích

Jan Hrdlička

Komunikace Kostelecká 12. 7. – listopad 2021
Jednosměrná uzavírka ulice Kostelecká. Neprůjezdný bude vždy POUZE směr do Čakovic.  
Průjezd z Čakovic bude zachován.

Z důvodu instalace výtlačného potrubí splaškové kanalizace pro Ďáblice v ulici Koste-
lecká (investor PVS, a. s., žadatel PVK, a. s.) bude úplně uzavřen jízdní pruh komunikace 
Kostelecká.

12. 7. – 31. 8.: úplná uzavírka části komunikace Kostelecká ve směru na Čakovice 
mezi napojením sjezdu z Cínovecké a ulicí Na Pramenech.

Bude úplně uzavřen i sjezd z dálnice a světelná křižovatka napojení na Kosteleckou!
Individuální doprava směr Čakovice je odkloněna přes křižovatku Cínovecká–Veselská–
Kbelská.

Autobusová linka 202 ve směru Čakovice pojede po změněné trase.
K příjezdu do Ďáblic od centra využijte již sjezd na Střížkově nebo sjezd na Březiněves.
1. 9. – listopad: úplná uzavírka části komunikace Kostelecká ve směru na Čakovice mezi 

ul. Chřibská a napojením sjezdu z Cínovecké.
Sjezd z Cínovecké bude možný pouze ve směru na Blata a Čakovice!

Komunikace Chřibská 1. 8. – 30. 9. 2021
Částečná uzavírka ulice Chřibská v úseku Kostelecká – areál Policie ČR.

Instalace výtlačného potrubí splaškové kanalizace do komunikace Chřibská. Postupná 
realizace a částečné uzavírky komunikace ve čtyřech etapách po jednotlivých úsecích 
po přibližně 14 dnech. Přístup pro jednotky IZS nebo v nutných případech bude zajištěn. 
Dokončení povrchu komunikace po skončení všech prací na rekonstrukci ČSOV Chřibská.

Komunikace U Parkánu – pravděpodobně 1. 8. – 15. 10. 
2021
Vybudování zvýšeného přechodu a parkovacích zálivů v ulici U Parkánu. Úprava obrubníků, 
bezbariérových přechodů podél ulice U Parkánu (Přechody BESIP – investor TSK Praha)

V termínu uzávěrky tohoto ĎZ ještě nejsou známy podmínky a podrobný harmonogram 
prací v návaznosti na krátkodobé, úplné, později částečné uzavření této komunikace.

Dopravní opatření budou sdělena ihned, jakmile budou známa.
Podrobné informace včetně plánků DIO naleznete na elektronické úřední desce MČ 

(dablice.cz/uredni-deska), vyvěšeny jsou na úřední desce vedle vchodu do úřadu.

Veřejné informace k hrobům
V květnu byla na webové stránky MČ přidána aplikace pro občany, kde je možné najít ve-
řejné informace k jednotlivým hrobům na hřbitově v Ďáblicích včetně legendy o obsazenosti 
hrobů.

V krátkém popisku je i návod, jak aplikaci použít či které informace je možné získat, aniž 
by byla nutná návštěva ÚMČ.

Aplikaci naleznete v sekci Mapy – odkaz https://app.gisonline.cz/praha-dablice, dále 
klikněte na Hřbitov. -ik-

Nové herní prvky
V červnu byl na dětském hřišti Na Znělci in-
stalováno tzv. ptačí hnízdo. Jedná se o origi-
nální herní prvek, který je v současné době 
na dětských hřištích velice oblíbené. Doufá-
me, že i zde bude dětmi hojně využíván.

Současně byl také vyměněn dřevěný to-
tem, který nahradil starý nevyhovující. Oba 
herní prvky jsou ve stejném stylu tohoto dět-
ského hřiště, tzn. kombinace dřeva a ba-
revných lan.

Zdatnější jedinci mohou Na Znělci využít 
olympijský fitpark. -ovs-
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Vzhledem k dlouhodobému nárůstu dopravy 
bych se rád podělil o informace o tom, kde 
jsou v Ďáblicích „nejnebezpečnější místa“ 
z hlediska počtu a závažnosti dopravních ne-
hod během posledního roku.

Data včetně mapky pro tento souhrn jsou 
vybrána z aplikace Dopravní nehody v ČR, 
která využívá data Centra dopravního výzku-
mu na základě informací o dopravních neho-
dách poskytovaných Policií ČR (nehody.cdv.
cz/about.php). Zájemci o detaily mohou zís-
kat jednoduchou názornou metodou informa-
ce od roku 2006 i o jiných místech po celé 
naší republice.

V katastru Ďáblic bylo za posledních 
dvanáct měsíců (od června 2020 do května 
2021) zaevidováno celkem 134 dopravních 
nehod!

Z toho 99 nehod, tedy 75 %, se stalo na ko-
munikaci Cínovecká a na jejích nájezdech, 
výjezdech a částech křížení s Veselskou 
a Kbelskou!

Na Cínovecké ulici patřily k nejčastějším 
příčinám srážky s jinými jedoucími vozidly:
— nesprávné přejíždění z jednoho jízdního 

pruhu do druhého – 43 nehod;
— nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozi-

dlem – 15 nehod;

— nesprávné vyhýbání bez dostatečného 
bočního odstupu – 7 nehod.
A ač je to s podivem, nehody se v naprosté 

většině případů obešly bez zranění!
Nejčastějším typem nehody v rezidenčních 

částech byly srážky se zaparkovanými vozidly, 
celkem 11 nehod bez zranění.

V katastru Ďáblic došlo také k osmi přípa-
dům srážky s lesní zvěří (4x na Cínovecké,  
2x na Ďáblické mezi areálem Policie ČR 
a skládkou, 2x na Kostelecké mezi Chřibskou 
a Cínoveckou). Naštěstí bez zranění osob.

Z důvodu dopravní nehody bylo v našem 
katastru v tomto období lehce zraněno  
11 osob. Naštěstí nebylo evidováno žádné 
úmrtí ani žádné těžké zranění v důsledku ne-
hody.

Z pohledu počtu nehod i počtu zranění byl 
vůbec „nejnebezpečnějším“ místem sjezd 
z Cínovecké na Kosteleckou (ve směru z cent-
ra), kde v blízkosti připojení čerpací stanice, 
cca 200 m před světelnou křižovatkou 
s Kosteleckou, došlo za rok k celkem třinácti 
nehodám a byli lehce zraněni dva lidé! Možná 
i vás na tomto místě nejednou překvapili řidiči 
vyjíždějící z parkoviště od čerpací stanice  
či rychlého občerstvení, nebo dokonce auta, 
která na příjezdu ke křižovatce prudce 
a hlavně neočekávaně zabrzdila a odbočila 
na parkoviště!

K lehkým zraněním osob došlo dále:
— v levém odbočení z Kostelecké  

na Cínoveckou;
— v nájezdu na Cínoveckou z Kostelecké;
— na Ďáblické před restaurací Na Růžku – 

nehoda s chodcem (!);
— na křižovatce z Prácheňské na Kokořínskou 

(nedání přednosti v jízdě);
— na Cínovecké za mostem přes Ďáblickou;
— na odbočení z Cínovecké u skládky.

Tolik výčet ze seznamu nehod.
Nechť je nehod v Ďáblicích i jinde 

na cestách co nejméně! A tak je třeba brát 
i tento přehled nebo informace na výše uve-
dené stránce Dopravní nehody v ČR. Možná 
i tento příspěvek pomůže připomenout, která 
místa v našem nejbližším okolí dopravní ne-
hody přitahují a kde je třeba zvýšit ostražitost.

Znázornění silniční sítě Ďáblic s místy, kde se staly v průběhu posledního roku 6/2020–5/2021 
dopravní nehody. Jednotlivé značky na mapě se zvýrazněním lokalit, kde došlo ke zranění  
(zelená = bez zranění, žlutá = lehké zranění). Sjezd z Cínovecké, kde došlo za posledních  
12 měsíců ke třinácti nehodám, je zvýrazněn červeně.

Boxy na výdej objednaného zboží
Máme za sebou velmi nevšední rok a půl. Všichni doufáme, že navždy. Změnilo se toho 
hodně, a to i náš přístup k nakupování. Nedobrovolně jsme byli donuceni nakupovat online 
a mnozí zjistili, že je to vlastně fajn a ušetří tím spoustu času. Velká část lidí pracovala 
z domova, a tudíž nebyl problém si objednané zboží kdykoliv převzít. Většina se však již vrá-
tila do práce a řeší, kdy zboží vyzvednout. I z tohoto důvodu městská část před půl rokem 
začala vyjednávat se zástupci firem, které nabízejí boxy na výdej objednaného zboží. A jsme 
rádi, že tyto služby budou i v Ďáblicích. 

Zásilkovna bude mít svůj Z-BOX v zatáčce vedle Battistovy cihelny při ulici Mannerova, 
Alza BOX bude u zadního parkoviště úřadu. Boxy tak budou umístěny v centrální části Ďáblic 
s dobrou možností parkování. Objednané zboží si budete moci vyzvednout nonstop po za-
dání kódu, který při objednání zboží obdržíte. Boxy by měly být nainstalovány během 
prázdnin. O zahájení jejich provozu vás budeme informovat na webových stránkách městské 
části a na facebooku KC Vlna.  -mk-

Kde hrozí na ďáblických silnicích  
největší nebezpečí?
Jan Hrdlička
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17. zasedání 26. 5. 2021
Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo:
— zápis z 16. veřejného zasedání ZMČ;
— úplatné nabytí pozemků v k. ú. Ďáblice 

od Rytířského řádu Křižovníků s červenou 
hvězdou do vlastnictví hl. m. Prahy se svě-
řením do správy MČ Praha-Ďáblice za cenu 
24 541 980 Kč;

— uzavření kupní smlouvy se zřízením služeb-
nosti stezky, cesty a inženýrské sítě na kou-
pi části pozemků v k. ú. Ďáblice od Rytíř-
ského řádu Křižovníků s červenou hvězdou;

— smlouvu o dílo na „Bytový dům Akcíz 
v Praze-Ďáblicích“ se zhotovitelem sta veb-
ních prací PRAGOTRADE, spol. s r. o.;

— rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu MČ 
na rok 2021.

Informace radních a zastupitelů

Místostarosta Jan Hrdlička informoval o:
— přípravě vybudování lávky přes D8;
— návrhu zahradního pavilonu ZŠ;
— dalším postupu posuzování podaných ná-

vrhů Participativního rozpočtu 2021.

18. zasedání 16. 6. 2021
V rámci zasedání ZMČ proběhla prezentace 
všech projektů Participativního rozpočtu 2021 
jejich navrhovateli.
Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo:
— zápis ze 17. veřejného zasedání ZMČ;
— závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 

2020;
— rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu MČ 

na rok 2021;
— dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí in-

vestiční účelové dotace a spolupráci s SK 
Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na 
vědomí:
— zprávu o dosavadním průběhu sporu – 

žaloby FCC ČR, s. r. o., a Memorandum 
zpracované AK Vyskočil, Krošlák a partneři 
s doporučením dalšího postupu pro MČ;

— soukromý investor předložil architekto-
nickou studii Bytového domu Ďáblická (ve 
východním kvadrantu křižovatky s Hořínec-
kou ul.) a zodpověděl otázky zastupitelů; 
zastupitelé poté pověřili místostarostu pří-
pravou návrhu smlouvy o spolupráci.

Informace radních a zastupitelů:
— J. Hrdlička (připravované uzavírky v Ďábli-

cích a nejbližším okolí);
— R. Rexa (srážky v Ďáblicích).

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

69. jednání 26. 5. 2021
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s návrhem Závěrečného účtu MČ Praha- 

Ďáblice za rok 2020;
— s návrhem opatření k nápravě nedostatků 

v Závěrečné zprávě o přezkumu hospo-
daření MČ za rok 2020;

— s celoročním hospodařením MČ za rok 
2020.

Rada MČ po projednání schválila:
— účetní závěrku příspěvkové organizace zá-

kladní škola a mateřská škola;
— smlouvu o poskytnutí reprodukčních práv 

ke sbírkovým předmětům s Muzeem hlavní-
ho města Prahy.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— rozpočtové opatření č. 5;
— oznámení o výběru dodavatele na akci „By-

tový dům Akcíz v Praze-Ďáblicích“ a doporu-
čení hodnotící komise pro budoucí uzavření 
smlouvy o dílo s firmou PRAGOTRADE, spol. 
s r. o.

Radní MČ informovali o:
— objektu pod Cínoveckou – postup v procesu 

určení správce objektu;
— organizace Otevřená města – chystaná 

změ  na forem členství;
— zeleni v Ďáblicích – stížnosti obyvatel;
— lávce přes D8 – možné varianty;
— přechodech BESIP – plánované termíny 

realizace ze strany TSK Praha;
— přihlášených projektech do Participativního 

rozpočtu 2021;
— TV Praha – výzva ke spolupráci.

70. jednání 2. 6. 2021
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s vybraným typem oplocení a doplnění 

nových dvířek na dětském hřišti Koníčkovo 
náměstí;

— s výběrem firmy TD SERVIS, spol. s r. o., 

na výměnu plynového kotle v BD Ďáblická 
339/14;

— s udělením výjimky paní V. H. na pronájem 
kolumbární schránky;

— se záměrem pronájmu části pozemku v k. ú. 
Ďáblice pro společnost Zásilkovna, s. r. o., 
za účelem umístění Z-BOXU.

Rada MČ po projednání schválila:
— ukončení servisní smlouvy programového 

vybavení CODEXIS se společností ATLAS 
consulting, spol. s r. o.;

— smlouvu o připojení se společností PREdis-
tribuce, a. s., v návaznosti na změnu do-
davatele v odběrném místě OD Ke Kinu 
159/7;

— smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společností 
M Ďáblická, s. r. o., a PREdistribuce, a. s., 
v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční 
soustavy;

— smlouvu o připojení k distribuční soustavě 
se společností Pražská plynárenská Dis-
tribuce, a. s., jejímž předmětem je připojení 
odběrného místa Ke Kinu 159/7;

— program 17. ZMČ dne 16. 6. 2021;
— postup a podmínky pro vyhodnocení jednot-

livých projektů Participativního rozpočtu 
2021;

— odpisový plán ZŠ na rok 2021.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— žádost odboru evidence majetku MHMP 

o zajištění podpisu souhlasných prohlášení 
za účelem odstranění duplicitního zápisu 
pozemku parc. č. 588/8, k. ú. Ďáblice v ka-
tastru nemovitostí;

— zprávu o průběhu a dosavadním výsledku 
soudního sporu se společností .A.S.A., spol. 
s r. o. (nyní FCC Česká republika, s. r. o.).

Rada MČ po projednání nesouhlasila:
— s výjimkou pronájmu kolumbární schránky 

pro paní E. K. a paní R. U.

Radní MČ informovali o:
— nutnosti navýšení nákladu Ďáblického zpra-

vodaje;
— spuštění aplikace MHMP „Bez graffiti“ pro 

občany;
— schválení dotace na výstavbu bytového 

domu Akcíz;
— uzavírce Květnové ulice;
— plánované uzavírce ulic Kostelecká a Chřib-

ská v souvislosti s projektem navýšení ka-
pacity ČSOV Chřibská;

— podávání průběžného oznámení veřejnými 
funkcionáři od konce června.

71. jednání 16. 6. 2021
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s umístěním a provozováním pouťových 

atrakcí paní M. R. od 21. 6. do 4. 7. 2021 
na pozemcích v k. ú. Ďáblice;

— s návrhem dodatku č. 3 ke smlouvě o po-
skytnutí investiční účelové dotace s SK Ďáb-
lice do 31. 12. 2023;

— s objednáním architektonické studie na 
„Pavilon a zahrada – Základní škola Ďábli-
ce“ u Ing. arch. Václava Škardy, Škarda  
architekti.

Rada MČ po projednání schválila:
— smlouvu o zřízení zástavního práva k ne-

movité věci se společností Pod Císařkou, 
s. r. o., jejímž předmětem je zřízení zástavní-
ho práva k bytu;

— hospodářský výsledek z hospodářské 
činnosti ZŠ a MŠ.

Radní MČ informovali o:
— přípravě hlasování pro Participativní rozpo-

čet 2021;
— uzávěrce ulice Kostelecká směrem z Ďáblic 

od 15. 7. do 15. 11. 2021;
— přípravě dočasného uzavření provozu lé kár-

ny od 1. 8. 2021;
— konceptu územního plánu z r. 2009.

O čem jednala rada městské části

Ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
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72. jednání 23. 6. 2021
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s uzavřením dohody o poskytnutí příspěvku 

na vybudování opatření k hospodaření 
s dešťovou vodou s panem J. B.;

— s výběrem firmy Šulc a syn, a. s., na výměnu 
poškozených vstupních dveří po vloupání 
v KC Vlna;

— s výběrem firmy TD SERVIS, spol. s r. o., 
na provedení výměny plynového kotle v BD 
Ďáblická 161/8;

— s výběrem firmy DECOFORM, s. r. o., na ná-
kup nábytku do atrií ÚMČ.

Rada MČ po projednání schválila:
— smlouvu o nájmu části pozemku v k. ú. Ďáb-

lice s firmou Zásilkovna, s. r. o., za účelem 
umístění Z-BOXU – zařízení na výdej ob-
jednaného zboží;

— dohodu o poskytnutí daru pro pana P. V.;
— dodatek č. 2 ke smlouvě se zapsaným 

spolkem Maata, kterým se upravuje snížení 
měsíčního nájemného za období 1. 7. –  
31. 8. 2021;

— rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu MČ 
na rok 2021;

— smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení 
věcného břemene se společností CETIN, 

a. s., v souvislosti s umístěním podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě na pozemcích v k. ú. Ďáblice;

— odměnu řediteli Základní školy a mateřské 
školy Mgr. Bc. Josefu Buchalovi;

— čerpání z investičního fondu Základní školy 
a mateřské školy na dofinancování akce 
OPPPR.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— rezignaci na funkci předsedy Komise pro 

projednávání přestupků ke dni 31. 7. 2021.
Radní MČ informovali o:
— závěru zjišťovacího řízení „Stavba 7552: 

Mladoboleslavská–Budovatelská“;
— projednání stížností na úklid chodníků a ze-

leně;
— připravované uzavírky komunikací – jak 

bude veřejnost informována.

73. jednání 30.6.2021
Rada MČ po projednání souhlasila:
— se snížením nájemného lékárně od 1. 7. 

do 31. 12. 2021 a se snížením záloh na služ-
by od 1. 7. do 30. 9. 2021 z důvodu rekon-
strukce OD Ke Kinu a nuceného uzavření lé-
kárny na cca pět týdnů.

Rada MČ po projednání schválila:
— smlouvu o dílo se společností TopGis, 

s. r. o., jejímž předmětem je poskytování 
služeb v aplikaci GisOnline (mapový portál);

— dohodu o poskytnutí daru pro M. K.;
— objednání semináře „Radniční periodika 

obcí, měst a krajů – aktuální praxe“.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— předloženou studii „Zahradní pavilon ZŠ 

Ďáblice“.
Radní MČ informovali o:
— žádosti investičního odboru MHMP o sou-

činnost a poskytnutí dat a podkladů zpra-
covateli studie „Snížení hlukové a imisní zá-
těže v severní části města“;

— připravovaných uzavírkách v Ďáblicích: 
Kostelecká, Chřibská, U Parkánu;

— jednání s majitelem RD Kokořínská 556;
— proběhlé kontrole na úseku přestupkové 

agendy z živnostenského a občanskoprávní-
ho odboru MHMP;

— přijetí žádosti rezidentů – majetkoprávní 
stav retenční nádrže Na Blatech;

— sporu s FCC – starosta připravuje návrh  
nabídky ke smíru;

— veřejnoprávní kontrole z Odboru bezpeč-
nosti MHMP.

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

v Ďáblicích se znovu řešil na červnové schů - 
zi zastupitelů. Díky dalšímu odvolání ne-
spokojených účastníků stavebního řízení při-
šla městská část o dotaci 15 milionů korun, 
kterou poskytl na realizaci k čerpání spor-
tovnímu klubu hlavní město Praha. Zastupite-
lé aktuálním usnesením ve smlouvě MČ se 
spolkem SK Ďáblice o způsobu čerpání více-
účelové investiční obecní dotace na realizaci 
projektu prodloužili termín jejího vyúčtování 
z konce června 2021 na konec roku 2023. 

„Máme tu možnost a rozpočet nám to dovo-
luje, abychom deponované peníze na tento 
projekt v SK nechali,“ uvedl při projednávání 
tohoto bodu červnového zastupitelstva sta-
rosta Miloš Růžička. Usnesení bylo nakonec 
po diskusi přijato, jeden zastupitel se zdržel.

Předseda fotbalistů Michal Mošnička 
upřesnil, že projekt získal stavební povolení, 
které však nenabylo právní moci kvůli neustá-
lému odvolávání se několika občanů: „Magis-
trát několik let čekal, až stavební povolení 
právoplatně získáme. Specifický je pro mne 
fakt, že mezi několika oponenty je i zastupitel 
městské části, která však projekt podporuje.“

Podle vyjádření zastupitele Radimíra Rexy 
shrnulo aktuální odvolání proti rozhodnutí 
stavebního úřadu to, co tvůrce projektu něko-
lik let dostatečně nerespektoval. „Počkáme si 
na vyjádření odvolacího orgánu, je to právo 
všech účastníků řízení. Nepodpořím dodatek 

ke smlouvě, že se musí smlouva prodloužit, 
o tom jsme věděli už rok.“ Starosta Miloš Rů-
žička poté oponoval, že nebylo dopředu 
jasné, jak bude probíhat celá příprava stavby: 
„Domnívám se, že byly všechny připomínky 
napraveny. Potvrdil to i stavební úřad svým 
rozhodnutím. Podle nás je navíc ve veřejném 
zájmu, aby se zde nabídka sportovního vyžití 
do budoucna zkvalitňovala.“ Městská část 
přitom mohla přijít díky realizaci víceúčelové 
haly doslova k hotovému. Několikaletou pří-
pravu projektu a jeho financování připravoval 
SK. Tomu se nabízela varianta dát od projektu 
ruce pryč, i když udělal pro realizaci vše, co 
šlo. Do budoucna se však ukazuje možnost 
čerpat i další dotace, například od Národní 
sportovní agentury: „Máme tam rozpracovaný 

grant, jehož podání má dvě základní pod-
mínky – finanční spoluúčast a pravomocné 
stavební rozhodnutí.“

Úplné zastavení prací na přípravě tohoto 
projektu by bylo podle místostarosty Jana Hrd-
ličky velká škoda. „Všechny manipulativní vý-
roky, že by hala měla být dražší a větší, přitom 
odmítám. Domnívám se, že SK i projektant 
zvolili efektivní způsob, aby hala mohla sloužit 
svému účelu, tedy tréninku mládeže v zimním 
období.“ Jak se dále vyjádřil v rámci diskuse 
ďáblického zastupitelstva zastupitel Michael 
Vlach, jediným problémem projektu je umístění 
haly bezprostředně u bytové zástavby. „Kdyby 
byla realizovaná na tom pozemku, který bude-
me mít k dispozici, nebyl by žádný problém.“

Zastupitelstvo hlavního města Prahy přitom 
veřejně deklarovalo, že je realizace projektu 
víceúčelové sportovní haly v Ďáblicích ve ve-
řejném zájmu, má potřebné parametry a je plně 
v souladu se Strategií rozvoje sportu a sportovní 
infrastruktury hlavního města Prahy.

Projekt víceúčelové sportovní haly
Milan Filip
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Akce sociální komise 
Simona Dvořáková, sociální a kulturní komise, foto Pavel Veselý

V úterý 8. června jsme asi s ročním zpožděním způsobeným vládními 
opatřeními konečně přivítali nové občánky Ďáblic, kteří se narodili 
v roce 2019 nebo 2020. Jim i jejich rodičům ještě jednou přejeme, 
aby se jim v Ďáblicích dobře žilo!

V úterý 22. června jsme v sále Obecního domu Ďáblice společně 
oslavili životní jubilea ďáblických seniorek a seniorů. Všem, kteří se 
zúčastnili, ale i těm, kdo přijít nemohli, přejeme hlavně pevné zdraví 
a radost ze života v dalších letech!

Zveme rodiče dětí narozených  
v roce 2020 a 2021 na

slavnostní přivítání  
nových občánků Ďáblic,
které se uskuteční na podzim.
Přihlásit se můžete e-mailem: socialni.komise@dablice.cz  
nebo osobně v podatelně úřadu naší městské části. 
Do přihlášky, prosíme, uveďte jméno dítěte, datum narození,  
adresu trvalého bydliště a kontakt na rodiče. 
Podmínkou účasti na této slavnosti je trvalé bydliště dítěte  
na území Ďáblic. Těšíme se na setkání s vámi!

Sociální komise  
MČ PrahaĎáblice zve všechny  
ďáblické seniory a vozíčkáře
v sobotu 11. září 2021
na podzimní  
výlet seniorů
na zámek v JINDŘICHOVĚ HRADCI
Odjezd v 6.30 z obvyklého místa u Battistovy cihelny.
Na výlet je nutné se přihlásit v podatelně úřadu  
a uhradit zálohu 50 Kč na osobu.

Dárek pro nové občánky... ...přátelský rozhovor...

...a přípitek.

Přítomní jubilanti diskutují... ...i slaví.
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Povíte našim čtenářům, jaké životní cesty 
vás přivedly právě do Ďáblic?

Manžel pocházel z Moravy, já byla odjakživa 
Pražačka. Bydleli jsme ve Střešovicích, ale 
v roce 1980 jsme museli náš byt uvolnit 
a v Ďáblicích se naskytla příležitost koupit 
za rozumnou cenu domek v ulici Hřenská. Pů-
vodně sloužil k přezimování kolotočů, měl 
i zahradu. Všechno jsme si v něm upravili 
a vymysleli spolu s manželem, který pracoval 
jako ředitel jednoho podniku, ale měl velmi 
blízko k zahradničení a těšilo ho to.

Jaký byl váš profesní život?
Krásný. Pracovala jsem až do svých 84 let 

na velvyslanectví USA. Na konci kariéry mě 
přemlouvali, abych i v důchodu zůstala. Práce 
v diplomacii mě moc bavila.

Úplně původně jsem pracovala v za-
hraničním obchodu, potom jsem získala práci 
pro PAN American, což bylo skvělé. Pro-
cestovala jsem snad celý svět. Poté, co PAN 
AM v Československu za normalizace skončil, 
jsem se dostala právě na americkou amba-
sádu. Pracovala jsem tam hodně let, měli mě 
tam rádi a já je. Zajišťovala jsem ubytování 
i další věci během státních návštěv.

Vzpomínáte na svá studia?
Maturovala jsem v roce 1943. Narodila 

jsem se v roce 1924 a můj ročník byl přesunut 
k nuceným pracím do Německa. Já měla to 
štěstí, že jsem si našla práci u německé firmy 
v Praze a tím se to vyřešilo. Tam jsem pracova-
la do roku 1945. Pak jsem chtěla jít studovat 
na vysokou školu, lákala mě medicína. Ale byl 
tak velký zájem, že jsem si vybrala raději filo-

zofickou fakultu. Tu jsem však nedodělala 
a šla jsem pracovat do zahraničního ob-
chodu.

Jak jste prožila nedávné období izolace  
během pandemie covidu-19, odkud jste 
čerpala optimismus?

Byla jsem doma, na zahrádce. Nikam jsem 
nechodila a hned jak to bylo možné, nechala 
jsem se očkovat. A vůbec jsem si nepři-
pouštěla, že bych mohla být nemocná.

Kde jste byla v životě šťastná?
Na zahrádce jsem bývala moc ráda a hodně 

s manželem. Ten mi před pěti lety zemřel 
a od té doby jsem sama. V Ďáblicích mnoho 
blízkých přátel nemám. Hodně jsem celý život 
pracovala. Doma jsem měla ráda klid, starala 
jsem se o manžela, vařila mu. Děti jsme ne-
měli. Měli jsme společné zájmy, hodně jsme 
cestovali. Ze všech zemí mi nejvíce učarovala 
Amerika. New York, západní pobřeží, to byla 
tak nádherná místa. V Americe bych byla 
ochotná žít. Jinak se mi moc líbilo i Švédsko. 
Je to až k neuvěření, kolik toho člověk může 
prožít.

Děkujeme za milý rozhovor a přejeme pevné 
zdraví!

Na kafíčko aneb blízká setkání 
ďáblického druhu
Návštěva letní: Růžena Křížková
Michaela Ničová, foto Pavel Veselý

Tato energická dáma plná životního elánu se narodila 11. 3. 1924.  
Ďáblice se staly jejím domovem v 80. letech minulého století. 
Náš rozhovor vznikl během setkání u příležitosti gratulace ďáblickým 
jubilantům ve společenském sále Obecního domu Ďáblice. A není divu. 
Paní Růžena Křížková je totiž nejstarší ďáblickou občankou. Stihla toho 
ve svém životě opravdu mnoho. Do devadesáti let byla aktivní řidičkou, 
stále ráda pravidelně navštěvuje koncerty Pražské filharmonie a chodí 
do divadla. Jak o sobě sama říká: je životním optimistou a umí se  
radovat z maličkostí.

Ďáblice archeologické
Michaela Ničová, foto Pavel Veselý

23. června 2021 jsme slavnostně zahájili výstavu 
Ďáblice archeologické, která vznikla ve spolupráci 
naší městské části s Muzeem hlavního města Prahy 
a jeho výzkumným týmem v čele s Mgr. Michalem 
Kostkou, který se osobně zúčastnil výzkumných arche-
ologických prací na území Ďáblic. Vernisáže se kromě 
autora a zástupců MČ zúčastnila i hlavní kurátorka 
sbírek Muzea HMP paní Mgr. Miroslava Šmolíková.

Výstava je volně přístupná v chodbě Obecního 
domu Ďáblice ve všedních dnech: po a st 8–18 hodin, 
út a čt 8–16 hodin, pá 8–13 hodin do 19. září 2021.
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V pátek 4. června konečně nastal den, kdy 
jsme se mohli poprvé po osmi měsících se-
tkat v kulturním sále Obecního domu Ďáblice. 
A přišlo nás téměř třicet. 

Konečně jsme si mohli v klidu prohlédnout 
nové společenské hry, zavzpomínat nad Kro-
nikou klubu seniorů a hlavně se těšit z toho, 
že jsme tuto složitou dobu všichni ve zdraví 
přežili. K příjemné atmosféře přispěla i káva 
a sladké dobroty, které napekly některé 
dámy z klubu. Ochutnali jsme také pečené 

plněné žampiony pro inspiraci na lehké letní 
jídlo. 

O týden později jsme se opět v početném 
stavu sešli na hřišti SK Ďáblice. Tedy ne kvůli 
fotbalu, ale pro společný zážitek z báječné to-
čené zmrzliny. A skutečnost předčila oče-
kávání. Zmrzlina, ten den s příchutí vanilka 
a meruňka, byla prostě báječná. Všichni jsme 
si přáli, aby ten pocit blaženosti nikdy ne-
skončil.Další posezení jsme si zpříjemnili 
ještě výbornou kávou a chlazenými nápoji. 

Paní Kateřině Muškové posíláme velké podě-
kování za skvělou obsluhu. 

Posezením na hřišti SK Ďáblice však naše 
páteční aktivity ještě neskončily. Vpodvečer 
jsme se sešli opět v hojném počtu na diva-
delním představení Manželství v kostce. Kdo 
neviděl, prohloupil. V manželských peripe-
tiích Emila a Marcely (Oldřich Navrátil a Zuza-
na Kronerová) našel podobenství vlastních 
zkušeností zcela jistě každý z přítomných 
diváků. Oba protagonisté příběhu sklidili 
na závěr zasloužený potlesk. A my z klubu se-
niorů jsme měli tu čest se po představení 
s oběma herci sejít v atriu Obecního domu 
Ďáblice a osobně jim poděkovat za to, že 
k nám přivezli radost a smích.

Novinky z klubu seniorů 
Jana Ouředníčková, Klub ďáblických seniorů, foto Blanka Šťastná

Občerstvení na hřišti

V průběhu července až září 2021 pořádá 
Botanická zahrada v Praze-Troji sérii prohlí-
dek pro seniory s cílem představit jim ne-
všední akce i expozice. Prohlídky jsou díky 
podpoře MHMP zdarma, účastníci platí jen 
vstupné do botanické zahrady. Cena vstupné-
ho senioři 60+/ZTP 50 Kč. Více informací 
a termínů najdete v letáčku na protější straně.

Zuzana Krónerová, Oldřich Navrátil a my

Setkání v sále Obecního domuĎáblické ženy děkují
Když bylo z důvodu plánované rekonstrukce uzavřeno kadeřnictví 
v OD Ke Kinu, měly jsme obavy, že na dlouhou dobu přijdeme o využi-
tí této služby od naší oblíbené kadeřnice, která dokázala nastavit 
cenovou hladinu své práce přívětivě k možnostem seniorů. Touto 
cestou chceme poděkovat naší městské části, která nejen finančně 
napomohla k dočasnému přestěhování celého kadeřnictví do suteré-
nu budovy bývalého úřadu v Květnové ul. Zároveň se stěhováním však 
přišlo uzavření těchto provozoven z důvodu epidemie a na dlouhé mě-
síce nám byla tato vyhledávaná služba odepřena. Proto jsme předne-
dávnem s nadšením přivítaly zprávu, že se kadeřnictví opět otevřela. 
Velké poděkování patří i kadeřnici Ivě Polanské, jež během chvilky 
napravila škody, které na nás napáchal lockdown.
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Léto v Botanické 
zahradě Praha
Prohlídky pro seniory 
Poodhalte s námi tajemství jednotlivých 
expozic a poznejte zajímavé rostliny 
Botanické zahrady Praha i s jejich příběhy. 
Komentované prohlídky Vás zavedou na 
nejkrásnější místa venkovní expozice i do 
skleníku Fata Morgana. 

Rezervujte si místa na prohlídku co nejdříve, počet míst je omezen
Začátek prohlídek: vždy ve 14 a 16 hodin  
Délka: cca 1 hodina
Cena: vstupné do Botanické zahrady Praha

Rezervace míst na prohlídky a bližší informace:  
e-mail eva.novozamska@botanicka.cz,  
tel. +420 603 489 029

Botanická zahrada Praha
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První oslavy slunovratu
Míša Ničová, foto Pavel Veselý

V neděli 20. června vpodvečer, tedy pár hodin před příchodem astro-
nomického léta, jsme se společně setkali na prostranství před 
Obecním domem Ďáblice, abychom tento starobylý svátek oslavili.

Ďáblický slunovrat jsme letos organizovali vůbec poprvé. Jelikož nás 
„doba covidová“ připravila o tradiční čarodějnice, rozhodli jsme se oslavit 
v komunitním duchu příchod léta, a to kreativitou, rytmem a hudbou.

Spolu s kroužkem Šikovné ruce jsme připravili pro děti dílnu výroby 
věnečků a svícnů, malování na kamínky, Sládkovna manželů Slád-
kových přivezla zbrusu nové a velmi povedené atrakce. Hlavním hu-
debním hostem byl bubeník Tokhi s doprovodnou kapelou The Groove 
Army, která doslova rozpohybovala všechny přítomné při své bu-
benicko-rytmické dílně.

Na ohništi se opékaly špekáčky a Slunce o sobě v tento den dalo 
opravdu vědět (rtuť teploměru šplhala až k 37 °C). I proto jsme oce nili 
dozor a příležitostné kropení prostranství i návštěvníků od dob rovol-
ných ďáblických hasičů.

Moc děkujeme všem, kdo se na přípravách akce podíleli i aktivním 
návštěvníkům, kteří, ačkoliv spolu nikdy nehráli, vytvořili překrásný 
„sluneční orchestr“.

...spolu s našimi "babičkami"...

...sladíme boomwhackers...

...a nakonec si opečeme buřty.

...či zacvičíme...

...pak si zahrajeme...

Nejprve si vyrobíme čelenky...

...vyzkoušíme bubny...
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Jak jsme slavili den dětí
Michal Mošnička, foto Pavel Veselý

Letošní dětský a sportovní den JEDEME DÁL II v číslech:
32–33 stupňů, odpolední teplota 
10 stanovišť, z toho 6 pohádkových a 4 sportovní
1 zápas fotbalové školičky červení proti modrým
1 výtvarná dílna
1 interaktivní hudební vystoupení pro děti s Katkou a Gábinou
1 x hasiči s pěnou a s osvěžováním po celý parný den
1 nafukovací hrad zdarma, který zajistila Jiřina Růžičková
1 autodrom zdarma, který zajistil Richard Krajčo
20 pivních setů, které poskytl zdarma pan Bezušek ze Start Production
10 párty stanů pro stanoviště a pro výtvarnou dílnu
130 dětí, které soutěžily
350 večerních návštěvníků koncertu Lajna

Desítky pomocníků a dobrovolníků, mezi nimi např.: děvčata z Vlny, 
zastupitel Michal Klímek (pomoc při organizaci a dva dny návozu s do-
dávkou), radní Simona Dvořáková opět u výtvarné dílny, Tomík Ryšavý 
(pomoc s párty stany, stanoviště s hokejem) a další a další. Omlou-
vám se, pokud jsem na někoho zapomněl.

Tak, a po číslech jedna úvaha. V různých diskusích na sociálních sí-
tích, rozhovorech nebo i na zastupitelstvu zaznívají od místních různé 
kritiky, výtky, negativní připomínky. Ale když k nám přijedou například 
na tento dětský den rodiče a děti z jiných městských částí nebo ná-
vštěva z větší dálky, tak jsou nadšení. Nestálo by za to se nad tímto 
trochu zamyslet a být více pozitivní?

Za SK Ďáblice přeji všem hezké léto.

Tenisté hledají správce
Tenisový oddíl SK Ďáblice hledá na minimální úvazek (cca 2–4 hodiny 
týdně) správce kurtů v Kokořínské ulici. Náplň: péče o dva antukové 
kurty a zeleň v areálu. Ideální pro novopečeného důchodce, sportovní 
nadšenec či tenista vítán. Odměna dohodou, možnost hry zdarma. 
Bližší info na tel.: 606 661 070.

Kopání do terče

Prolézání "pavučinou"

Vystoupení Katky a Gábiny

Osvěžení v pěně

Bude to branka?
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Již na začátku tohoto školního roku byl ve ško-
le vytvořen organizační štáb k přípravě oslavy 
120. výročí vysvěcení ďáblické školy. V dů-
sledku epidemiologických opatření se však 
pravidelné schůzky omezily, ale přípravy 
i navzdory tomu v rámci možností probíhaly. 
Nyní je již vše podle plánu v běžném režimu. 
Podoba a průběh oslav 120. výročí bude vy-
cházet z námětů, které jako podklad připravily 
jak paní učitelky z mateřské školy, tak peda-
gogové základní školy.

Po zveřejnění našeho prvního článku 
ve Zpravodaji se nám ozvali i někteří pamětní-
ci. Zaslali své vzpomínky i fotografie.

Potěšila nás následující zpráva od pamět-
níka pana Hamzy:

„Jsem šťasten, že konečně chce někdo při-
pomenout kantory, kteří nás učili. Já začínal 
školní docházku 1. září 1948, vysvědčení 
podepisoval ředitel Chlad, po něm byl ředite-
lem Josef Sýkora a já odešel v roce 1956 
na průmyslovku, pokračoval jsem na ČVUT 
a po promoci jsem navštívil ředitele Zdeňka 
Corna, abych mu poděkoval. To jsem již pra-
coval v Avii, a to na úseku, kde jsem se po-
tkával s jeho manželkou, a ta mi řekla, že jsem 
byl druhým žákem naší školy, který přišel 
do školy poděkovat. Toho si moc cením.“

Pro přípravu oslav i nadále vítáme jakékoliv 
vzpomínkové materiály (dobové fotografie, 

pamětní listy, ocenění, zprávy o úspěších 
žáků naší školy, drobné glosy k jednotlivým 
akcím, vzpomínky na vyučující, na školy v pří-
rodě…).

Materiály (k zapůjčení) označené pro ná-
sledné navrácení můžete předat osobně 
na recepci školy nebo zasílat elektronicky 
na jeden z e-mailů: vladimira.nepomucka@
skoladablice.cz, případně vlasta.polackova@ 
skoladablice.cz.

Opětovně zveme všechny bývalé i stávající 
učitele, zaměstnance, žáky a obyvatele Ďáb-
lic i Březiněvsi na středu 6. října 2021. Udě-
lejte si čas a přijďte se podívat, jak škola vy-
padá dnes, čím žije, a v neposlední řadě se 
můžete potkat se svými bývalými spolužáky či 
kantory.

Za zapůjčené materiály předem děkuje - 
me a těšíme se s vámi na setkání při oslavě  
120. výročí Fakultní ďáblické školy.

Za školní organizační štáb  
V. Nepomucká a V. Poláčková

Obhajoby oborových prací 
2021 a žákovská reflexe  
koncepce oborových dnů
Letošní školní rok bohužel velmi výrazně 
ovlivnila pandemie covid-19, kvůli níž škola 
nakonec nemohla realizovat ani jeden ze čtyř 
plánovaných oborových dnů. Distanční výuka 

však umožňovala sepsání oborových prací 
a díky zlepšené epidemiologické situaci v zá-
věru školního roku jsme mohli alespoň zrea-
lizovat tradiční veřejné prezentace oborových 
prací žáků 9. ročníku a vybraných osmáků.

Tyto prezentace se uskutečnily před komi-
semi a za velkého zájmu blízkých, příbuzných 
a přátel v pondělí 7. června. S potěšením kon-
statujeme, že velká většina žáků přistoupila 
k tvorbě práce i k prezentaci velmi zodpo-
vědně, a jejich úsilí tak bylo i náležitě oce-
něno.

Všem úspěšným žákům gratulujeme a pe-
dagogům děkujeme za to, že se žákům vě-
novali.

Tomáš Novotný, zástupce ředitele školy

Oborové dny  
očima žáka 9. ročníku
Na naší škole se na druhém stupni, jak již ně-
kteří víte, pořádají oborové dny. Skupinky, 
skládající se z žáků napříč všemi třídami 
druhého stupně se společně se svým učite-
lem či učiteli zabývají daným tématem (obo-
rem). Ve školním roce jsou vyhrazeny čtyři 
dny, při kterých jednotlivé oborové skupiny 
navštěvují výstavy, hrady, zámky, přírodu 
a jiná zajímavá místa, vše dle daného tématu. 
Žáci 6. a 7. ročníku píší po každém oborovém 
dni tzv. oborovou zprávu. Žáci 8. a 9. ročníku 
píší tzv. oborovou práci a deváťáci poté vypra-
covávají i oborovou prezentaci.

Oborová zpráva je text o rozsahu jedné 

Ďáblická škola oslaví 120 let

1. září 2020 převzali patronát nad prvňáčky a kytičkami je ve škole vítali.  
Nyní, 30. června 2021, se jejich role obrátily. Konec školního roku znamenal  

pro zářijové nováčky postup do druhé třídy, pro deváťáky absolvování  
základní školy. Snad jim slunečnice od jejich malých svěřenců ukážou  

ten správný směr do další fáze života.
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stránky formátu A4, který popisuje, co žáci 
ten konkrétní oborový den dělali, co jim to při-
neslo a jak se jim to líbilo.

V době, kdy jsem byla žákem 6. a 7. ročníku, 
jsem nebyla nejšťastnější, že musím čtyřikrát 
za rok napsat zprávu z daného oborového 
dne. Ale dneska už to tak černě nevidím. Jsem 
ráda za zkušenost, kterou mi to dalo. Pomoh-
lo mi to se základy ve wordu a myslím, že jsem 
se postupem času zlepšila ve vyjadřování 
a popisování dané situace pouze psaným tex-
tem. Také jsem první dva dny měla problém 
popsat celou stránku, ale časem jsem se 
dokázala více rozepsat a občas mi to vyšlo 
i na více než jednu stránku.

Oborová práce pro 8. ročník je pětistrán-
ková práce na téma vybrané žákem a souvi-
sející s oborem jeho skupiny.

V roce, kdy jsem byla v 8. třídě, začínala 
pandemie, takže jsme stihli zrealizovat jen 
první dva oborové dny a odevzdání práce bylo 
dobrovolné. Tenkrát jsem si vybrala obor Čes-
ké hory a měla jsem téma Lužické hory. Bála 
jsem se, že nedokážu napsat pět stránek  
textu, ale nakonec jsem se rozepsala až na  
10 stránek a doteď mám pocit, že jsem tam 
toho mohla dát ještě víc. Při psaní oborové 
práce jsem si Lužické hory oblíbila a hned 
o prázdninách jsem se tam byla podívat a po-
těšilo mě, když jsem poznala místa, o kterých 
jsem v práci psala.

Oborová práce pro 9. ročník je sedmistrán-
ková práce na téma, které si vybere sám žák 

(případně na doporučení učitele/ů). Téma by 
mělo souviset s oborem, kterým se skupina 
zabývá. Žák si pak vybere danou část své prá-
ce, která se mu psala nejlépe nebo která ho 
zaujala, a připraví si prezentaci, s jejíž pomocí 
představí oborovou práci před komisí a ve-
řejností.

Tento rok jsme bohužel nestihli ani jeden 
oborový den, ale práce jsme napsat museli. 
Já jsem si vybrala téma, které mi bylo velmi 
blízké, a to Konopiště a František Ferdinand 
d´Este. Zpočátku, když jsem si dělala struktu-
ru (tedy co by tam přibližně mělo být), jsem si 
nebyla jistá, jestli se mi podaří rozsah sedmi 
stránek naplnit. K dispozici jsme měli webové 
i knižní zdroje. O Konopišti i o Ferdinandovi 
d´Este bylo zdrojů dostatek a spoustu věcí 
jsem „brala“ i ze svých vlastních návštěv nebo 
z vyprávění prarodičů. Ale i tak jsem měla 
chvíle, kdy jsem nemohla nic najít a ztrácela 
jsem nad tím nervy. V tu chvíli jsem to větši-
nou zavřela a vrátila se k tomu až další den 
s čerstvou hlavou a novými nápady. Až mě 
překvapilo, že něco takového může být i do-
cela zábavné.

Oborovou prezentaci jsem si připravila 
na Růžovou zahradu na Konopišti. Sama jsem 
tam asi týden před odevzdáním jela, abych 
nafotila své vlastní fotky do prezentace. Ne-
měla jsem problém o tomto tématu mluvit pět 
minut, protože jsem toho věděla hodně už 
předtím, a co jsem nevěděla, to jsem se ráda 
přiučila.

Celkově mi oborové dny, zprávy, práce i pre-
zentace daly hodně zkušeností. Především 
v informatice – formátování a práce s wordem, 
ale i v jazyce a rozvoji mé slovní zásoby a sklá-
dání vět tak, aby jim všichni porozuměli. Ob-
hajoby oborových prací pro mě byly velice 
stresující, ale jsem ráda, že jsem tam mohla 
být, protože si myslím, že teď jsem připra-
venější na „mluvení před lidmi“, ať už příbuz-
nými, cizími, dospělými, nebo mladšími.

Budoucím deváťákům bych chtěla doporu-
čit, aby si vybrali téma, které jim je nějakým 
způsobem blízké. Aby na oborové práci začali 
pracovat včas, protože když ji budete dělat 
na poslední chvíli, tak nebude dostatečně 
kvalitní, jak by učitelé a i vy sami chtěli. A věř-
te mi, že vám to dá do života spoustu nových 
zkušeností a ze základní školy odejdete 
o něco silnější a zkušenější.

Amélie Zítková, žákyně IX. B

Výsledky nestandardních  
matematických úloh z minulého čísla
1. a) 11. den
     b) 21 m
2. a) 15 prasat a 8 slepic
     b) 25 jízdních kol a 12 tříkolek
3. a) 55 míčků
     b) 90 míčků
4. Rozstřihala 3 listy
5. Nejbližší palindrom je číslo 16 061,  
     auto musí ujet 110 km.
6. 45 dvojciferných čísel
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Rojení včel
Rojení je přirozeným způsobem rozmnožování 
včelího společenstva. V úlu se líhne nová vče-
lí matka, která přebírá pomyslné otěže, a pů-
vodní matka odlétá s částí včelstva do nové-
ho obydlí. Na cestu si s sebou z úlu berou jen 
takové množství zásob, které jednotlivé včely 
unesou ve svých medných váčcích. Tím, že je 
rojení přirozenou vlastností života včel, není 
vždy v silách včelaře mu zabránit. Jakákoliv 
opatření, kterými lze rojení omezit, nejsou 
stoprocentní. 

Je roj nebezpečný?
Je a není. Rojící se včely nemají zájem úto-

čit na člověka. Samozřejmě, budeme-li se 
snažit roj rozehnat či s ním jinak bojovat, včely 
se budou bránit. A nejedno žihadlo se stává 
velmi pravděpodobné. Roj se po vylétnutí 
zpravidla usadí na nějakém blízkém místě. 
Tím může být větev, lampa, střešní podhled. 
Zde vyčkává, než nalezne „trvalé bydliště“, 
zpravidla nějakou dutinu či prostor podobný 
úlu. Tato vlastnost roje je pro řešení, co si 
s ním počít, poměrně zásadní.

Mám na zahradě roj, kam s ním?
Je-li v blízkosti nějaký včelař, je možné ho 

oslovit. Včelař ví, je-li roj jeho, a případně jej 
odstraní. S odstraněním může pomoci, i když 
z jeho včel nepochází. Je to asi nejjednodušší 
varianta, ale má svá rizika. Například, když 
včelař v blízkosti není nebo na něj nemáte 
kontakt.

V takovém případě můžeme nabídnout 
kontakty na jednotlivé základní organizace. 
Funkcionáři místních ZO mohou případný 
kontakt zprostředkovat, případně také 
osobně pomoci. Kontakty naleznete zde: 
vcela ripr aha.cz/zakladni-organizace

Pokud nemáte možnost situaci řešit a roj 
vás přímo neohrožuje, je možné vyčkat, až 
sám odletí. To může trvat několik hodin či pár 

dnů. Až roj nalezne nové místo, zvedne se 
a odletí poměrně rychle.

Pokud vás roj skutečně obtěžuje, či dokon-
ce ohrožuje, protože se usídlil v místě, kde je 
značná koncentrace osob, je na místě zavolat 
hasiče. Ti roj usmrtí a zlikvidují.

Zejména první dva body jsou založené 
na domluvě. Je tedy nutné počítat s tím, že ne 
vždy je v silách včelaře pomoci. Roje nezřídka 
zalétnou do míst, která jsou běžně nepří-
stupná, případně jejich odstranění před-
stavuje výrazné riziko. Záchrana roje bez od-
povídajícího vybavení v takovém případě 
nikdy nestojí za případný úraz.   Zdroj: vcela-
ripraha.cz

Kdy volat hasiče
Hasiče volejte v případech, že:
— včely/vosy/sršni se vyskytují v místech po-

hybu většího množství lidí: parky, školy, 
úřady atd.

— hmyz se usídlil na domě, stromu, hospodář-
ské budově nebo kdekoli jinde, kde se 
často pohybuje či žije osoba s alergií 
na bodnutí.

Kdy hasiče nevolejte:
— roj/hnízdo je na stromě či budově ve výšce 

nad cca 3 m – zde nikoho neohrožuje (ne-
platí pro místa pohybu alergiků).

— roj/hnízdo je v odlehlé části pozemku – zde 
opět nikoho neohrožuje.
Ve stručnosti lze říci, že odůvodnitelný zásah 

je ten, kdy může docházet k bezprostřednímu 
ohrožení jedinců či skupin obyvatel.

Je v pravomoci velitele zásahu rozhodnout 
o tom, zda bude zásah proveden, či nikoli. 
Včelí roj obvykle setrvá na místě pár desítek 
hodin, maximálně dní, a pak většinou odletí, 
zvažte tedy, zda opravdu necháte včelstvo od-
stranit a zda se opravdu cítíte přítomností roje 
ohroženi. Hasiči musí během zásahu celý roj 
zlikvidovat, čili zabít. Není zvykem, že by si ta-
kový roj vzal někdo ze včelařů, protože je to 
pro něj včelstvo neznámého původu, které 
může mít některé choroby či parazity a jeho 
nasazením do svého včelínu by včelař riskoval 
existenci svých včelstev.

Jak se vlastně zásah provádí?
— Důležité je zjistit velikost roje, případně 

hnízda. V případě, že je roj nebo hnízdo pod 
omítkou nebo fasádou nebo v dutině stro-
mu, tedy že hasiči nevidí na velikost hnízda, 
je jejich zásah neúčinný.

— Hmyz lze odchytávat pouze tehdy, když není 
rozlítaný (tzn. nejlépe ráno nebo večer).

— Roj/hnízdo se poté vezme do igelitového 
pytle, odstřihne se a pomocí chemických 
prostředků se zlikviduje. V případě, že roj 
nejde sebrat a umístit do pytle, je odsán 
motorovým vysavačem. Tento postup byl 
konzultován s včelaři, kteří v něm spatřují 
výhodu nejrychlejšího, nejčistšího a nej-
jednoduššího zásahu.
Telefonní čísla jsou: 112, 150 nebo pro 

místní občany SDH Ďáblice (725 016 508)

Poděkování „našim“  
dobrovolným hasičům

O svátcích jsem zjistila, že mám na dvorku 
nemovitosti vosí hnízdo. Zavolala jsem na te-
lefonní číslo, které mají ďábličtí hasiči uve-
deno na webových stránkách. Hned na první 
zazvonění zvedli telefon a vše jsem domluvila. 
Hasiči přijeli, vosí hnízdo naprosto profesio-
nálně zlikvidovali. Moc bych jim chtěla touto 
cestou poděkovat za ochotu a vstřícnost. Pře-
ji celému sboru hodně zdraví jak v práci, tak 
i v osobním životě. Ještě jednou díky.

Hana Mráčková

Nechme hmyz žít
Dvoustranu připravila Hana Macháňová, foto Pavla Černá, Pavel Veselý a archiv

Setkáváme se s nimi každé jaro a léto. Někdo se jich bojí, jiní je se záj
mem pozorují. Včely, vosy, sršni, čmeláci. Čím jsou pro lidstvo užiteční 
a jak se zachovat, pokud je objevíme na domě, v zahradě či na ulici? 
Zjistili jsme pro vás, že záchranu provádějí přivolaní včelaři.  
Likvidaci pak dle závažnosti ohrožení hasiči či deratizátoři.

Záchrana ulítlého roje
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Včela má šedostříbrnou barvu a mírnou po-
vahu, dlouhý sosák a sklon k rojení.

Ulítlý roj je vhodné ohlásit nejbližšímu vče-
laři. Roj většinou brzy odlétne. Pokud by však 
chtěl zahnízdit, je třeba volat odbornou po-
moc. Je také nutné rozpoznat, zda jde sku-
tečně o včely, některé druhy, např. zednice, 
jim jsou totiž podobné.

Vosa obecná je zástupce jedovatého 
blanokřídlého hmyzu z čeledi sršňovitých. 
Na rozdíl od včel může své žihadlo použít opa-
kovaně, neboť není opatřeno zpětnými háčky.

Charakteristické zbarvení vosy obecné je 
černožlutý pruhovaný zadeček, dosahují ve-
likosti 1,2–1,5 cm.

Sršeň obecná je užitečná (hmyzožravá). 
Jedná se o největší evropský hmyz z čeledi 
sršňovitých. Má žlutohnědou hlavu, hnědou 
hruď, zadeček je tvořen články.

Navzdory rozšířené představě o smrtelně 
nebezpečném tvorovi je většina druhů sršní 
neútočná a pro člověka neškodná. V případě, 
že usedne na člověka, pouze zkoumá, zda 
není potravou a během pár sekund odletí. Je 
však nutné se vyvarovat prudkých pohybů, 
které by ji mohly rozrušit. Na rozdíl od včel 
a vos neútočí. V porovnání se včelou má sršeň 
obecná 5–50x méně jedu.

Nenechte vosy ani sršně vystavět hnízdo, 
především blízko dveří, oken a lidí. Je-li malé 
a přístupné, zavčas ho zlikvidujte, chraňte si 
přitom ruce a obličej. Potřebujete-li pomoct, 
zavolejte deratizátora (místa výskytu ošetří 
insekticidními postřiky a popraši) či hasiče.

Čmelák (opylovač) je též užitečný. Vyzna-
čuje se barevným ochlupením těla, často 
v černé a žluté (až oranžové) barvě, obvykle 
v pásech.

Pokud se usídlí např. na půdě, kam se 
pravidelně chodí, je nutno zasáhnout. V příro-
dě a mimo hnízdo nikoho nenapadají.

Koníček i poslání
V polovině června se v Osinalické ulici na větvích keře usadil roj 
včel, který se podařilo odchytit. A tak vznikl nápad na letní povídání 
s ďáblickým včelařem Jiřím Jechem, jehož úly můžete vidět na střeše 
domu u základní školy.

Pane Jechu, jak a kdy jste se 
ke včelaření dostal?

Ke včelaření mě dostrkal 
v mých sedmnácti letech děde-
ček. On sám nikdy nevčelařil, ale 
líbilo se mu to, a tak mi domluvil 
zaškolení u svého známého, 
dlouholetého včelaře. Od něho 
jsem pak dostal i svůj první roj.

Kolik máte včelstev? Jak často 
se stane, že ulétnou?

Cesta byla zpočátku lemovaná 
různými úskalími včetně tehdejší 
legislativy, ale až do minulého 
roku jsem vydržel se třemi čtyřmi 
včelstvy. Vloni jsem se rozhodl 
kromě stanoviště v Krušných ho-
rách, kde ho mám od začátku, 
udělat včelnici i zde v Ďáblicích. 
Tady jsem začal se třemi včelstvy. 
V současné době mám včelstev 
pět, jedny jsem rozmnožil od-
dělkem a druhé je chycený roj.

Roj je pravděpodobně z mých 
včelstev, i když s úplnou jistotou 
se to říci nedá. Nepozoroval jsem 
rojovou náladu a ani jsem nena-
šel vylíhlý matečník. Krom toho 
na poli u skládky je včelnice 
s zhruba sedmdesáti úly, takže roj 
mohl být i odtamtud.

Jak se z vašeho pohledu zachovat, přistane-li mi na zahradě nějaký roj?
Četnost rojení včel se nedá úplně přesně odhadnout. Příroda si dělá většinou věci 

po svém a včelaři se to snaží víceméně korigovat dle různých poznatků a pravidel. Hlavní 
rojová sezona je v červnu.

Přistane-li někde ve vašem okolí roj, je nejlepší zavolat místního včelaře a ten si ho od-
chytí. Včely, které se vyrojí, jsou připraveny najít si nový domov, proto nebývají agresivní, 
nesou s sebou část potravy z minulého domova a spíše se snaží pečovat o královnu matku, 
než aby vyhledávaly konflikt. Bývají tedy velmi mírné. Druhá možnost je nechat je na místě, 
ony časem odletí.

Je tato záliba bezpečná? Ve zdejší ZŠ bude příští školní rok otevřen včelařský kroužek. 
Mají se rodiče případných zájemců něčeho obávat?

Myslím si, že zábava, ale vlastně i hospodářská činnost je poměrně bezpečná, nejste-li 
alergičtí na bodnutí. Pokud zpočátku používáte ochranný oblek a chováte se ke včelám 
uctivě, nic vám nehrozí. Myslím, že je to stejně bezpečné jako jízda na kole. Většinou se nic 
nestane...

Předpokládám, že včelaření je jen koníček. Čím se jinak zabýváte?
Včelaření je jedním z mých mnoha koníčků, ale beru je i trochu jako poslání. Mými dalšími 

hřebci jsou cestování po souši i moři, tvoření zajímavých projektů a samosebou přátelé, bez 
kterých to nejde.

Živím se zámečničinou a kovařinou, správou a pronájmem nemovitostí. V Ďáblicích žiji 
zhruba od roku 2001, přirostly mi k srdci. Vychovávám zde dnes již patnáctiletou dceru 
a sedmiletého syna mé přítelkyně Míši.

A co motocykly?
Motorky jsou pro mne životním směrem, v mládí mi motoristická scéna utvářela život. Ale 

to je opravdu na dlouhé vyprávění. Nyní přeji všem hodně zdraví a spokojenosti do dalších, 
snad svobodných let.

| 17
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V Ďáblicích působí hasiči již od roku 1900. 
Jak připomínají nové webové stránky nebo 
fotografie na nástěnce zasedací místnosti 
hasičárny, místní jednotka se běžně zúčast-
ňuje ostrých výjezdů, ale i nejrůznějších cvi-
čení a testování. Vzhledem k tomu, že výjezdů 
každým rokem přibývá, hodí se v Ďáblicích 
do sboru každá kvalifikovaná osoba. 

Mezi záchranáři ale nejsou jen muži, řadí se 
k nim i ženy a dívky. Jestliže se zajímáte 
o spolkovou činnost, práci se špičkovou tech-
nikou, láká vás pomoc či záchrana majetku 

a osob, může být parta dobrovolných hasičů 
pro vás tou pravou volbou! Kontaktujte 
dobrovolné hasiče v Ďáblicích nebo se přijďte 
rovnou podívat, schází se každé úterý od  
17 hodin v hasičské zbrojnici. 

Součástí činnosti ďáblické stanice je 
i kroužek mladých hasičů. Ti se učí nejen ovlá-
dat a udržovat hasičskou výzbroj a výstroj, ale 
také hasičskému sportu, základům zdravo-
vědy a poskytování první pomoci. Mladí ha-
siči se rovněž zdokonalují v tábornických 
dovednostech (topografie, uzlování, orienta-

ce v přírodě) a jsou vedeni k ochraně přírody 
a ekologii. Po dosažení dospělosti se v přípa-
dě zájmu stávají plnohodnotnými členy výjez-
dové jednotky dobrovolných hasičů.

Pravidelné schůzky kroužku mladých hasi-
čů se konají každé pondělí od 17 do 18.30 
hodin v klubovně SDH Ďáblice, s výjimkou 
státních svátků, podzimních, vánočních, 
jarních a letních prázdnin. Zájemci z řad dívek 
a chlapců ve věku 6–17 let mohou přijít  
hledat své nové kamarády mezi členy 
dobrovolných hasičů na kteroukoliv pondělní 
schůzku, raději však předem hasiče kontak-
tujte mailem či telefonicky! Může se totiž stát, 
že se při hezkém počasí přesune trénink 
do lesoparku, k řece nebo na louku v blízkém 
okolí městské části.

Sbor dobrovolných hasičů
Milan Filip, foto Pavel Veselý

Na začátku prázdnin slavíme každoročně dva 
státní svátky, jejichž počátek spadá hluboko 
do historie naší země. Cyril a Metoděj jsou 
spojeni s raným středověkem a křesťanstvím, 
v jehož kulturním okruhu po staletí žijeme 
a čerpáme z něj. Čin Jana Husa, k němuž se 
vztahuje druhý svátek, v nás možná vyvolává 
představu něčeho, co se stalo v dávné minu-
losti, když svět byl ještě krutý a lidé byli ve-
řejně upalováni za trest a pro výstrahu. Když 
se radujeme ze dne pracovního volna, vzpo-
meneme si, co se tehdy stalo? Že Hus v soula-
du s tím, co se psalo v Bibli (říká: Není pravdy, 
která by nebyla v Písmu zjistitelná.), kritizoval 
církev, jejímž představitelem sám byl, za její 
bohatství, přetvářku a neúctu k lidem, kterým 
měla sloužit. 

Hus nebyl jediný, který obětoval svůj život 
„vyššímu principu“, naštěstí v naší historii je 
více osobností, které vyšly z pohodlí svého 
života a bojovaly za ideály a hodnoty, které 
vždy společnost posouvají dál. A nejenom 

v těžkých dobách se k těmto výrazným činům 
a osobnostem vztahujeme, na nich stavíme 
svoji národní hrdost a uvědomujeme si ne-
smírnou statečnost a schopnost oběti. Věnuj-
me tedy letmou vzpomínku nejenom mistru  
J. Husovi, ale všem, kteří podobným způso-
bem tvoří naše národní povědomí.

Instalace na fasádě Betlémské kaple tvoří 
panely, do kterých jsou vyryta písmena 
ZA PRAVDU. Tento nápis se objeví v podobě 
stínu pouze za slunečného počasí, nejzře-
telněji je vidět ve tři hodiny odpoledne. Sku-
tečná pravda se v životě vyjeví také pouze 
za určitých okolností, nemusí být jasná a vidi-
telná stále. Instalace byla navržena v roce 
2015 k 600. výročí upálení mistra J. Husa ar-
chitekty Jerrym Kozou a Adamem Jirkalem. 
Stejná instalace je umístěna v Kostnici v ně-
meckém jazyce.

Sbor Církve československé husitské v Ďáb-
licích hledá hudebníka (nemusí být profesi-
onál) pro příležitostný doprovod bohoslu-
žeb nebo hudební vstup při bohoslužbách. 
K dispozici je harmonium, je ale vítán jaký-
koliv jiný nástroj. V případě zájmu volejte 
prosím tel. 608 434 442.

Červencové státní svátky
Renata Wesleyová, farářka sboru Církve československé husitské v Ďáblicích, foto Jan Charvát

Hasičské vybavení zaujalo... ... děti i dospělé.
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Na katastru Ďáblic se nachází nemalé plochy 
polí. Každoročně tu můžeme vidět nejrůznější 
v minulosti nevídané plodiny. Řepku nepře-
hlédne nikdo. Před lety jsme pod Hřenskou 
obdivovali modře kvetoucí vonící pole. Byla 
tam vyseta svazenka vratičolistá. Bohatá 
vůně a pastva pro včely. 

Svojí barevností již několikátým rokem 
na sebe upozorňuje jetel inkarnát vínově rudé 

barvy, který letos rozzářil pole okolo Billy 
u Březiněvsi a lán na evropském rozvodí, 
odkud deště stékají naší obcí do Mratínského 
potoka. Letos je na nejbližším lánu Ďáblic 
Na skřivánčí vyseta pšenice. Svah od polní 
cesty do Zdib k ulici Ďáblické je jakýmsi pří-
rodním amfiteátrem, kde mnoho drobných 
pramínků dává vznik Mratínskému potoku. 
Využijme probíhajících žní a projděme se 

po strništi až k rybníku Ohrada. Pan Roučka, 
pracovník firmy Agro Kmínek doporučuje 
vstupovat do polí, jen když to je vhodné. Ne 
v době aktivní vegetace. Podívat se k rybníku 
Ohrada a Mratínskému potoku bude letos 
možné již v letním období, poté co kombajn 
obilí sklidí. 

Nejbližší vstup k prameništi je od brány 
skládky komunálního odpadu a z polní cesty 
do Zdib, která začíná v ulici Statkové. Cestou 
polem od skládky se vám naskytne pěkný po-
hled na významnou stavbu – dlouhou stodolu 
usedlosti řádu Křižovníků a i na krásné průče-
lí naší základní školy. Na severním obzoru uvi-
díte stromořadí, které před lety vysadili 
členové komise životního prostředí Ďáblic.

Jarní úklid Ďáblického háje byl nejen úspěšný, 
ale přinesl i nové podněty k zajištění pořádku. 
Jedním z nich je umístění pytlů na odpad 
v nejfrekventovanější části háje, kterým je 
areál zdraví s piknikovým místem.

Mělo by být samozřejmostí, že tam, kde 
jíme, sportujeme a kde si hrají naše děti, bude 
čisto. Bohužel, pokud kapacita košů nestačí, 

návštěvníci naházejí odpad okolo nich, zapo-
mínají, že jsou v lese, který je domovem řady 
živočichů. Zbytky jídla, plastové obaly, rozbité 
sklo, to má pro mnohé z nich zničující následky.

Proto prosíme všechny, použijte zde 
umístěné pytle z projektu Ukliďme Česko a za-
nechte místo, kde se bavíte, čisté. Pytle se 
snažte co nejvíce využít, ale nepřeplňujte je, 

zavažte je, aby do nich nemohla zvěř, a odlož-
te u odpadkových košů. Odvoz odpadků zajis-
tí pracovníci Lesů hlavního města Praha.

Na kamsním.cz naleznete nejen pozice 
košů v Ďáblickém háji, kde můžete pytle 
odkládat, ale i další návody, kde odložit různé 
druhy odpadu.

Poděkování patří všem partnerům projektu 
a hlavně všem návštěvníkům, kteří udržují 
v Ďáblickém háji čistotu a pořádek.

Pozvání na vycházku  
do ďáblické krajiny
Milada Stroblová, foto autorka

Uklízejme po sobě
Pavel Marvánek

Vlčí máky v polích... ...a barokní stodola v usedlosti řádu Křižovníků.

Nepořádek kolem koše Vypadá to lépe, že?
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                  Tel: +420/724 364 133

                Dostavte se i osobně od Po-Pá (8:00-14:00)

Firma zabývající se nakládáním s odpady přijme pro pracoviště v  
Praze 8-Ďáblicích, Ďáblická 791/89 (areál skládky)

Nabízíme:                                                                                                                 
            ■ možnost dlouhodobé spolupráce ■ zázemí stabilní společnosti        
    ■ elektronické stravenky plně hrazeny firmou (1.600 Kč/měs.)  ■ 
systém firemních benefitů (13.plat, 5 týdnů dovolené, karta Multisport)

Kontakt : Petr Kurka, Radek Trnka
                  Tel: +420/602 618 953                                                                                                  

Požadujeme:                                                                                                              
              ■ Ukončené základní vzdělání  ■ Spolehlivost ■ Ochotu 
manuálně pracovat od brzkých ranních hodin ■ Fyzickou zdatnost ■ 
nástup: ihned / dohodou                                 

Závozníky - popeláře 

Kdy a jak sekat
Obecné podmínky sečení travnatých a trávo-
bylinných ploch v období dlouhodobého su-
cha a horka vychází z dlouhodobých zku-
šeností při údržbě veřejné zeleně. Každý 
správce zeleně musí přistupovat k péči 
o travnaté a trávobylinné plochy individuálně 
vzhledem k rozdílnému účelu využití a různo-
rodému složení travnatých a trávobylinných 
ploch.

Sečení travnatých ploch
Travnaté plochy nikdy nesečeme když:

— je teplota vzduchu vyšší než +26 oC;
— trvá dlouhodobé sucho – horko a nemáme 

k dispozici závlahu. Dojde sice krátkodobě 
ke snížení užitné hodnoty travnaté plochy, 
ale seč v takovýchto podmínkách může 
travnatou plochu výrazně dlouhodobě po-
škodit (zejm. odumírání jemných travních 
komponentů, vznik prázdných míst, rozvoj 
plevelných rostlin v travnaté ploše, možný 
rozvoj chorob atd.).
Příklad ideální seče travnaté plochy: Seče-

me brzy ráno. Rosa není na závadu kromě 
pozdního podzimu (od poloviny října). Se 
sečí končíme vždy, když teplota vzduchu do-
sáhne +26 oC.

V ideálním případě začne po seči pršet 
nebo máme možnost zavlažit travnatou plo-
chu, řezné rány na listech trav se pak rychle 
se hojí. Závlaha pro parterový, pobytový a zá-
těžový trávník se pohybuje v dávce od 2 do  
6 litrů na 1 m2 travnaté plochy na jednu zá-

vlahovou dávku. Seč za mírného deště a po  
dešti (ne vydatném a přívalovém) je vhodná, 
máme-li dobře nabroušené nože sekaček 
a výkonný ventilátor na sběr posečené travní 
hmoty.

Postup v případě dlouhotrvajícího sucha:
— nemáme-li k dispozici závlahu a je 

dlouhodobě sucho, neprovádíme pra vi-
del né plošné sečení travnaté plochy 
na požadovanou výšku, ale necháme 
travnatou plochu růst bez seče do té doby, 
než sucho a vedra pominou a začne se 
ochlazovat a pršet. Pak začínáme se sečí 
dle pravidla snížení o 1/3 výšky listové plo-
chy trav.

— musíme-li přistoupit k tomuto opatření, je 
vždy vhodné informovat návštěvníky parku 
v místě i na webových stránkách.

— v případě rozvoje plevelnatých nebo silně 
alergenních rostlin v travnatých plochách je 
třeba situaci řešit jen lokální sečí pouze 
v místě výskytu předmětných rostlin.

Základní pravidlo seče  
travnatých ploch
Travnaté plochy sečí snižujeme vždy pouze 
o jednu třetinu celkové výšky listů trav před 
sečí.

Příklad: Travnatá plocha má výšku listů trav 
21 cm (bylo dlouhodobé horko a sucho). Tuto 
travnatou plochu za běžných podmínek seče-
me o cca ½–1/3 na výšku 12 cm. Jak postu-
povat? První sečí snížíme travnatou plochu 
na výšku 14 cm (tedy o 1/3 výšky). Druhou 

seč provedeme za cca 4–5 dnů. Výška listů 
trav je před sečí cca 16 cm (narostla v průbě-
hu 4–5 dnů), sečí snížíme na 12 cm a dosáh-
neme standardní výšky travnaté plochy. Takto 
bychom měli postupovat vždy u parterových, 
parkových nebo pobytových travnatých 
ploch!

Čím a jak sekat  
travnaté porosty
Parterové, parkové, pobytové travnaté plochy 
je nutné sekat vhodným typem rotačních se-
kaček. Nože musí být nabroušené, aby řezná 
rána na listu trav byla co nejméně roztřepená. 
Pokud není tráva při seči ani následně od-
straněna z předmětné plochy, musí být 
rotační sekačka před započetím seče pří-
slušné travnaté plochy vybavena účinným 
mulčovacím zařízením (plechy, deflektory, 
nože). Zásadně je nutné omezit strunové se-
kačky (motorové kosy) na minimum, používat 
je jen v odůvodněných případech – např. vý-
razné terénní nerovnosti.

Všechny travnaté plochy se zásadně sečou 
v přímém směru (rovné linie seče).

Květnaté louky a luční porosty
Pro tyto trávobylinné porosty platí stejné 
obecné podmínky jako u sečení travnatých 
ploch.

První seč bude prováděna v období nejdéle 
do ½ června a druhá v září (tzv. „otava“). Seč 
je prováděna na výšku 10–15 cm. Pokosenou 
hmotu je třeba odstranit, případně je možné 
po dobu 2–5 dnů materiál ponechat na ploše, 
aby došlo k vydrolení dozrálých semen, 
a hmotu odstranit až poté. U přírodně bo-
hatších lučních porostů je vhodné využívat tzv. 
mozaikovou seč, kdy je cca 20–30 % plochy 
(ideálně tam, kde je více dvouděložných rost-
lin) ponecháno nepokosené jako vhodný bi-
otop pro různé druhy bezobratlých živočichů. 
Zároveň se tím umožní dokončení vývoje (vy-
kvetení, vysemenění) ponechaných rostlin.

Luční porosty a květnaté louky můžeme se-
kat bubnovou, lištovou, cepovou nebo i ně-
kterými typy rotačních sekaček.   -ovs-

Údržba travnatých ploch  
v letních měsících
V roce 2019 vydal MHMP, oddělení péče o zeleň novou metodiku pro 
údržbu travnatých ploch v době dlouhodobého sucha nebo v době, kdy 
panují vysoké teploty. Právě teď na začátku prázdnin je proto vhodná 
doba si opět připomenout doporučení při sečení travnatých a trávoby
linných ploch, protože nevhodným zásahem může dojít k poškození.  
Jde o doporučení určené pro všechny vlastníky či správce zeleně.

– inzerce – – inzerce –
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City Nature Challenge
je celosvětový projekt odstartovaný v roce 2016 na území Los Angeles a San Franciska ve Spo-
jených státech amerických, do kterého se každým rokem přidává více a více měst, což vyústilo 
v letošní, šestý ročník, do nějž se zapojilo více než 400 měst včetně Prahy, Brna a Uherského 
Hradiště. A o co přesně jde? Obyvatelé zúčastněných měst mezi sebou soutěží, kdo bude mít víc 
pozorování živé přírody z území svého města a kdo „objeví“ víc druhů během čtyř vybraných dnů 
na přelomu dubna a května. K tomu jim slouží mobilní aplikace a web iNaturalist, které Národní 
muzeum přeložilo do češtiny.

Aplikace iNaturalist slouží jako taková knihovna vašich pozorování všech organismů, které po-
tkáte. Skrze aplikaci je vyfotíte, přičemž jsou zaznamenány údaje, jako je datum, čas a GPS 
souřadnice. Aplikace vám dokonce zkusí poradit, co jste vyfotili, a může vám tak pomoci, pokud 
si nevíte rady. Vaše pozorování pak potvrzují další uživatelé aplikace včetně specialistů na různé 
skupiny organismů. Těm můžou vaše data pomoci například v mapování druhů, sledování jejich 
zvětšujících se areálů výskytu apod. S aplikací iNaturalist můžete pozorovat organismy kolem 
sebe po celý rok a zároveň se ve vybraných dnech na územích registrovaných měst zúčastnit 
i projektu City Nature Challenge. Ten se letos odehrál ve dnech 30. dubna až 3. května.

Během letošní výzvy bylo po celém světě pozorováno více než 1,2 milionu organismů, které 
nafotilo téměř 53 tisíc pozorovatelů. Šlo přibližně o 45 tisíc různých druhů zvířat, rostlin i hub. 
Praha obsadila celkové 23. místo z 419 měst celého světa, což je skvělý výsledek. Celkem se 
zapojilo 526 pozorovatelů, kteří pořídili přes 11 600 fotografií, jež zmapovaly více než 1 200 
druhů.

V samotných Ďáblicích bylo vyfoceno zhruba 200 různých organismů. Mezi ty zajímavé patří 
jistě vodní hmyzové potápník vroubený (Dytiscus marginalis, foto 1) a splešťule blátivá (Nepa ci-
nerea). Z ptáků například poštolka obecná (Falco tinnunculus, foto 2), nebo strakapoud 
prostřední (Dendrocoptes medius). Nejpozorovanějším organismem z Ďáblic byl orsej jarní (Fica-
ria verna), mezi ty zajímavější rostlinné nálezy pak patří například česnek podivný (Allium parado-
xum, foto 3) a rozrazil laločnatý (Veronica sublobata).

Dominik Vondráček, Národní muzeum,
foto Vít Lukáš, Národní muzeum (fotografie byly pořízeny v rámci CNC 2021 v Ďáblicích)

Festival Open House Praha
V letošním roce zvolili organizátoři festivalu Open House Praha kvůli pandemii koro-
naviru letní termín a zvou všechny milovníky architektury na jeho sedmý ročník, kte-
rý se uskuteční od 2. do 8. srpna 2021. O víkendu 7. a 8. srpna se otevře zdarma  
80 běžně nepřístupných budov a prostorů a festivalový týden přinese řadu do-
provodných akcí. Třetím rokem se do projektu zapojují se svými budovami i Ďáblice.

Koncept festivalu vznikl v Londýně, v Česku se konal poprvé v roce 2015 a od té 
doby se stal jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v Praze. Patronkou praž-
ského festivalu je Eva Jiřičná, architektka českého původu žijící v Londýně.

Motto festivalu je „Architektura pro všechny“, prohlídky budov jsou totiž určené 
pro širokou veřejnost včetně rodin s dětmi a osob se zrakovým a sluchovým posti-
žením. Vstup do všech otevřených budov je zdarma bez nutnosti předchozí regis-
trace. Seznam všech otevřených budov je již nyní zveřejněn na webových stránkách 
openhousepraha.cz. Seznam doprovodných akcí je postupně přidáván do kalen-
dáře akcí.

Letos si připomínáme 150. výročí narození významného českého architekta 
Jana Kotěry a pořadatelům se podařilo do programu zapojit několik jeho pražských 
realizací jako Laichterův dům, Trmalovu vilu nebo Vršovickou vodárnu v Michli.

Samostatným tematickým okruhem v programu festivalu budou umělecké 
prostory a ateliéry. Návštěvníci mohou navštívit Umělecké zahrady ukryté pod Nu-
selským mostem, sochařské ateliéry Jana Laudy a Ladislava Šalouna, nový prostor 
pro umění a kulturu Kunsthalle Praha, kde aktuálně vrcholí kompletní renovace 
původní Zengerovy transformační stanice. Návštěvníci také budou moci zavítat 
do chátrajícího objektu Městských lázní na Žižkově, budoucího Domu tance nebo 
nového kulturního paláce Vzlet.

Novinkou letošního ročníku festivalu je i zpřístupnění několika architektonicky 
výrazných pražských hotelů s působivými interiéry – Mama Shelter Prague 
(bývalého Parkhotelu Praha), dále Boutique Hotelu Jalta, Vienna House Diplomat 
Prague hotelu nebo hotelu International Praha. Pro mimopražské je připravena 
i speciální sleva na ubytování v těchto hotelech.

Festival se koná také pod záštitou starosty MČ Praha-Ďáblice Miloše Růžičky.
Zdroj: tisková zpráva Open House Praha
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Moderní technologie 
pomáhají
O nových technologiích se mluví často 
a v různých souvislostech, málokdy se však 
dozvídáme, že mohou pomáhat i ohroženým 
dětem, jako například v projektu KlokTex.

Co je to projekt KlokTex?
Kontejnery na textil, oblečení a obuv pro 
děti i dospělé
Jde o charitativní a ekologický projekt, který 
podporuje především Fond ohrožených dětí 
Klokánek. Po celé České republice jsou 
rozmístěné kontejnery s logem klokánka 
na sběr nepotřebného, avšak použitelného 
oblečení a obuvi. Odevzdáním takovýchto 
oděvů, obuvi, textilu, ale i hraček do těchto 
kontejnerů se jejich dárci přímo podílejí 
na pomoci jak materiální, tak hlavně finanční. 
Více na KlokTex.cz.

 „Projekt byl spuštěn s cílem pomoci těm, 
kteří naši pomoc potřebují. Díky všem dárcům 
oblečení a obuvi jsme v rámci projektu 
finančně podpořili charitativní organizace 
částkou převyšující 3 miliony korun. Tuto 
pomoc se budeme i přes nelehké období 
snažit nadále navyšovat,“ říká Ing. Pavlína  
Klementová, jednatelka společnosti.

Efektivita klíčem k podpoře
Projekt KlokTex zahrnuje stovky kontejnerů 
rozmístěných po celé České republice. 
Městs ká část se do projektu pomoci zapo-
jila již před lety. V rámci projektu se musí 
velmi efektivně řešit provoz celého systému, 
svoz a třídění odevzdaného textilu a obuvi, 
aby náklady s tím spojené nepřevýšily přínosy 
celého projektu.

Jednou ze zásadních nákladových položek 
je svoz odevzdaného textilu a obuvi. Optimál-
ní plánování svozů s ohledem jak na rozmístění 
kontejnerů, tak zejména na jejich naplnění 
tak zásadně ovlivňuje efektivitu celého pro-
cesu a má přímý dopad do nákladů projektu.

Vedení projektu KlokTex si pro řešení opti-
malizace svozů vybralo společnost Sensority, 
s. r. o. Díky této spolupráci se optimalizují 
náklady svozu a také se přispívá ke snížení 
emisí díky chytré logistice.

Nicole Nouir Křížková, ředitelka projektu

Umístění velkoobjemových kontejnerů na bioodpad 
září–listopad 2021
Akce jsou financovány a organizovány prostřednictvím MČ Praha-Ďáblice (3/4 při-
stavovaných kontejnerů hradí naše městská část ze svého rozpočtu, čtvrtinu pak MHMP).
červenec–listopad 2021
den datum čas stanoviště
so 10. 7. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
so 24. 7. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
so 7. 8. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
so 21. 8. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
so 4. 9. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
so 11. 9. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 
   Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 18. 9. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 
   Na Blatech do naplnění, max. do 11.00
so 25. 9. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 
   Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 2. 10. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 
   Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 9. 10. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 
   Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 16. 10. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
so 23. 10. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 
   Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 30. 10. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 
   Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 6. 11. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 
   Na Blatech do naplnění, max. do 11.00
so 13. 11. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 
   Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 20. 11. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00

Kontejnery jsou určeny pro bioodpad ze zahrádek – větve, listí, spadané ovoce.
Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů vhazovali opravdu jen biologický odpad.
Bioodpad lze také ukládat celoročně do sběrného dvora v areálu ďáblické skládky, a to 
bezplatně. Otevírací doba v zimních měsících pondělí–pátek 8.30–17 hodin, v létě do  
18 hodin, v sobotu celoročně 8.30–15 hodin.

Velkoobjemové kontejnery (smíšený odpad)
den datum od–do stanoviště:
so 4. 9. 9.00–13.00 Květnová x Na Znělci
so 4. 9. 9.00–13.00 Na Terase
so 4. 9. 9.00–13.00 Na Blatech
so 2. 10. 9.00–16.00 Koníčkovo náměstí
so 2. 10. 9.00–16.00 Na Terase
so 2. 10. 9.00–16.00 Legionářů
so 23. 10. 9.00–13.00 Květnová x Na Znělci
so 23. 10. 9.00–13.00 Na Terase
so 23. 10. 9.00–13.00 Na Blatech
so 27. 11. 9.00–16.00 Koníčkovo náměstí
so 27. 11. 9.00–16.00 Květnová x Na Znělci
so 27. 11. 9.00–16.00 Legionářů

Nebezpečný odpad – mobilní sběr
den datum od–do stanoviště
út 21. 9. 16.30–16.50 Květnová před čp. 553/52
út 21. 9. 17.00–17.20 Šenovská x U Spojů, vedle čp. 300/31
út 21. 9. 17.30–17.50 U Prefy vedle čp. 771/25
út 21. 9. 18.00–18.20 Kostelecká x Legionářů, vedle čp. 753/54
út 12. 10. 16.30–16.50 Květnová před čp. 553/52
út 12. 10. 17.00–17.20 Šenovská x U Spojů, vedle čp. 300/31
út 12. 10. 17.30–17.50 U Prefy vedle čp. 771/25
út 12. 10. 18.00–18.20 Kostelecká x Legionářů, vedle čp. 753/54
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Hvězdárna Ďáblice 
Pod Hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, 
tel.: 283 910 644
e-mail: dablice@planetum.cz
planetum.cz/hvezdarna-dablice/

Program na červenec  
a srpen 2021
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Úterý 14–19; středa 10–12, 14–19,  
21–23; čtvrtek 14–19; pátek 14–19, 
21–23, sobota 10–12, 13–19,  
21–23; neděle 10–12, 13–19 hodin.
POŘADY (komponované večery 
s pozorováním oblohy) v pátek  
od 21 hodin: Krásy prázdninové oblohy
POŘADY pro mládež a dospělé  
ve středu a v sobotu od 17.15 hodin:
Slunce a stíny
POHÁDKY pro nejmenší (od tří let)
každou středu v 10.15 a 15.15 hodin – 
Jak šla kometka do světa;
každou sobotu v 10.15 a 15.15 hodin –  
O kouzelné pastelce – Ťulda a hvězdy;
každou neděli v 10.15 a 15.15 hodin – 
Odkud svítí sluníčko
VSTUPNÉ
Dospělí 60 Kč, děti a mládež 40 Kč, 
senioři (od 65 let) 50 Kč.

Centrum Ďáblice –  
sokolovna
Hrajte s námi…
Rekreační oddíl stolního tenisu bude 
od 6. 9. 2021 nabírat nové členy bez 
ohledu na věk, pohlaví a výkonnost. 
Hrajeme každé pondělí mezi 18. až  
20. hodinou. Zorganizována je dlouhodo-
bá soutěž jednotlivců v rámci oddílu 
a jednorázové turnaje dvouher a čtyřher.

Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy 
od 1. 9. 2021. Tréninky: přípravka čtvrtek 
15.00–16.00, ostatní pondělí, středa 
a čtvrtek 16–17.30 hodin.

Pořádané akce:
Grand Prix CST Ďáblice; každou neděli 
od 14.15, turnaje dvouher stolního tenisu 
pro veřejnost a rekreační hráče.
Oddíl mládeže TTC Praha pořádá v srpnu 
příměstské tábory zaměřené na stolní 
tenis: dva pětidenní  
(16.–20. 8., 23.–27. 8.) a jeden 
dvoudenní (30.–31. 8. 2021).
Kapacita jednotlivých turnusů je  
12 dětí, tréninky 10–12, 15–17 hodin.

Příměstské tábory se konají v Centru 
stolního tenisu Ďáblice, Kokořínská 
204/28. Podrobnosti naleznete 
na centrumstolnihotenisu.cz  
či na telefonu 603 451 965.

RůznéĎáblický zpravodaj |  

Kalendář plánovaných akcí
O všem, co se bude, či nebude konat, vás budeme informovat na webových stránkách  
dablice.cz, vlna.dablice.cz a na FB KC Vlna.

pátek 30. července od 21.15 hodin Big Lebowski (letní venkovní kino) –  
   amfiteátr KC Vlna
 2.–8. srpna  Open House Praha
pátek 13. srpna od 21.15 hodin Bábovky (letní venkovní kino) – amfiteátr KC Vlna
pátek 3. září od 20.30 hodin Dolittle (letní venkovní kino) – amfiteátr KC Vlna
pátek 10. září  od 14 hodin Výstava chovatelů drobného zvířectva –  
   areál statku
sobota 11. září od 6.30 hodin Podzimní výlet seniorů
sobota 11. září  od 8 hodin Výstava chovatelů drobného zvířectva –  
   areál statku
sobota 18. září od 14 hodin Zažít město jinak – Prvobytně pospolná  
   společnost – zahrada u KC Vlna
sobota 18. září od 15 hodin  Dny evropského dědictví –  
   kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava
           do 19. září  Výstava archeologických nálezů v Ďáblicích   
   a okolí – chodba Obecního domu Ďáblice
pátek  1. října  od 14 hodin oslava Mezinárodního dne seniorů
pátek 22. října od 19.30 hodin Ivan Mládek a Banjo Band (koncert) –  
   sál Obecního domu Ďáblice (vstupné 400 Kč /  
   300 Kč, rezervace vstupenek v KC Vlna)
neděle 31. října od 16 hodin Halloween – KC Vlna
sobota 13. listopadu od 17 hodin Sv. Martin a lampionový průvod – KC Vlna
pátek 19. listopadu od 20 hodin Příběhy obyčejného šílenství  
   (Divadelní sekce Praha) – sál OD Ďáblice  
   (vstupné 150 Kč / 100 Kč, rezervace vstupenek  
   v KC Vlna)
neděle 28. listopadu  Ďáblický advent – prostranství před Obecním  
   domem Ďáblice a KC Vlna
neděle 5. prosince od 17 hodin Mikulášská nadílka – prostranství u KC Vlna
pátek  10. prosince  od 14 hodin Vánoční posezení seniorů
neděle 18. prosince od 18 hodin Vánoční karaoke – KC Vlna
sobota 22. ledna 2022 od 19 hodin Abba revival – sál Obecního domu Ďáblice  
   (vstupné 150 Kč / 100 Kč, rezervace vstupenek 
    v KC Vlna)
Změna programu vyhrazena.

Ordinační hodiny lékařek v době prázdnin
Dovolená v ordinaci lékařky pro děti a dorost MUDr. Romany Benešové
12.–23. července 2021. Zástup: MUDr. Jana Hejhalová, Tišická 396/1, Praha 8,  
tel. 233 556 671.
26. července – 6. srpna 2021. Zástup: MUDr. Gabriela Štádlerová, Spořická 300/58,  
Praha 8, tel. 233 544 420.
Ordinační hodiny MUDr. Benešové od 9. do 27. srpna 2021 pro nemocné: pondělí–pátek  
od 11 do 14 hodin, pro pozvané zdravé: pondělí–pátek od 8 do 11 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 prosím 

zavolejte z porodnice na tel. 774 820 600, abychom se mohli s vámi domluvit na první prohlíd-
ce dítěte. V případě, že máme dovolenou a telefon vám nezvedneme, domluvte se na 1. vyšet-
ření 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
2.–13. srpna 2021. Zástup: MUDr. Hana Culková, Oderská 333, Praha 9, tel.: 283 931 499.

Přerušení provozu lékárny
Od 2. 8. 2021 bude dočasně přerušen provoz lékárny v Ďáblicích. Po provedení nutných prací 
souvisejících s rekonstrukcí OD Ke Kinu bude provoz lékárny obnoven. Předpokládané znovu-
otevření: září 2021.
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   ABY  VAŠE 
ŠKODA ZŮSTALA 
       ORIGINÁLNÍ

S Šekovou knížkou ušetříte až 20 % za servis, díly i příslušenství.
Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete ušetřit peníze za opravy 
nebo výměnu opotřebovaných dílů, pak je Šeková knížka plná slev určena právě vám. 
Šeková knížka obsahuje kupony s až 20% slevou na materiál i práci u nejběžnějších 
oprav a řadu dalších výhod pro vás. Dopřejte svému vozu opravdu profesionální péči 
v autorizovaném servisu ŠKODA. 

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás zdarma připravena v našem servisu.

www.sekova-knizka.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Využijte až 20% slevy
    z Šekové knížky.

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let
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