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Pochopil to i svatý Petr; první školní den, který připadl na pondělí 2. září, zkrátka 
pršet nemůže. Respektive může, ale teprve poté, co si rodiče užijí „rozlučku“ se 
svými prvňáčky (druháčky či třeťáky) a učitelský sbor trošičku zmatku předtím, 
než se začne naostro. A tak když ředitel ďáblické školy Josef Buchal ráno v osm 
pozdravil zaplněný rynek před hlavním vchodem slovy Dobré ráno, školo!, nálada 
byla i pod zataženou oblohou veskrze slavnostní. Kéž by byl bez „deště“ a plný 
úsměvů i celý školní rok.   Více na str. 7–9
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Dobré ráno, ŠKOLO!



Přeji našim žákům i jejich rodičům mnoho 
radosti ze společného získávání nových zku-
šeností, znalostí, ze vzájemného poznávání 
nového a poodhalování všeho neznámého 
kolem nás.

Vždy přeji k zahájení nového školního roku 
hodně úspěchů, spokojenosti atd. žákům 
a pedagogům. Tentokrát mi dovol te obecnější 
zamyšlení, pohrát si se slovem „škola“ jako 
podobenstvím s našimi životy. Má vůbec ně-
jakou větší cenu tolik vnímat začátek a konec 
školního roku? Je nějaký začátek a konec 
našeho vzdělávání? Není celý náš život, celý 
náš „pobyt“ na planetě Zemi, školou? Ne-
přetržitou a nikdy nekončící. Přísnou, ale nej-
spravedlivější ze všech. Pro každého jednoho 
z nás má přesně nastavený individuální výu-
kový plán. Vždy nám určí ty správné učitele 
– schopné i méně schopné. Vždy nás zařadí 
pro naši výuku do nejvhodnějšího kolektivu. 
Vždy dostaneme před každou zkouškou dost 
času na přípravu, ale je pak nesmlouvavá 
v hodnocení, když tento čas přípravy pro-

marníme a zkoušku nezvládneme. Je však 
trpělivá, stále znovu a znovu nám vysvětluje 
vše, co jsme ještě nepochopili, co jsme si ne-
osvojili, a počet zkoušek z každého předmětu 
je neomezený. Důležité je pro ni, abychom si 
stanovenou látku do hloubky osvojili, nejen 
v rychlosti kvůli zkoušce samotné nabiflovali. 
Není pro ni důležité, kdy naše „školní docház-
ka“ života skončí. Každý žák má pro ni stejnou 
hodnotu a věnuje se mu stále, se stejnou 
pozorností a láskou. Chytrému, hloupému, 
snaživému, lenochovi, šplhounovi a ignoran-
tovi, rychlému i pomalému…

Bude skvělé, pokud se těm kamenným ško-
lám, které po létu před pár dny otevřely opět 
své brány (samozřejmě i té ďáblické), povede 
alespoň trochu pomoci všem svým žákům 
podle jejich možností poodkrýt krásu a záko-
nitosti školy zvané život.

Děkuji všem pedagogům a ostatním pra-
covníkům naší školy a školky za jejich práci. 
Děkuji všem, kteří jim fandí, pomáhají a kont-
rolují je. Přeji hodně zdraví, spokojenosti 
a chuti dál vykonávat svou práci.

Sázejte stromy s námi!
Připravujeme se na výsadbu stromů – největší 
v polistopadové historii Ďáblic. Projekt bude 
realizován v hodnotě 5,6 mil. Kč a odhaduje-
me výsadbu cca 500 stromů v různých částech 
obce. Akce takového charakteru, která se týká 

úpravy veřejných prostranství (sázet se bude 
na pozemcích Prahy a Ďáblic) a kvality životní-
ho prostředí, je podle mého názoru „společnou 
věcí“ nás všech. Proto si přeji co největší spolu-
práci s ďáblickými občany všech věkových sku-
pin. Hlavně při vyhledávání vhodných míst a při 
následné ochraně a péči.

Jaké jsou možnosti účasti a pomoci ve-
řejnosti?

– Přímé podání návrhu, kam umístit strom/
stromy, nebo návrhu jiné pomoci e-mailem 
na podatelna@dablice.cz, osobně nebo tele-
fonicky na úřad MČ: a to do 18. 9. 2019.

– Prostřednictvím svých dětí v ďáblické 
škole: ve spolupráci s pedagogy připravuje-
me v rámci vhodných předmětů a kroužků 
několik způsobů zapojení žáků, snad i rodičů 
a prarodičů

– V rámci tradiční sousedské slavnosti Za-
žít Ďáblice jinak bude k dispozici stanoviště, 
kde je možné diskutovat, objevovat a na při-
praveném panelu zaznamenat své návrhy vý-
sadby (sami, nebo lépe ve spolupráci s vašimi 
dětmi)

Děkujeme všem, kteří se do vytipování míst 
již zapojili. Návrhy prověřujeme a po konzul-
tacích s projektantem bude sestaven celkový 
plán výsadby. Náměty pro výsadbu a poté 
i další postup můžete sledovat na webových 
stránkách – sekce Záměry a projekty MČ / Vý-
sadby stromů 2019–2020.

Ani ostatní nápady se neztratí: Velmi si váží-
me toho, že si všímáte svého okolí a přemýšlí-
te o jeho zkrášlení a ozdravení. Některá místa, 
která vás zaujmou pro úpravu, možná nebu-
dou k sázení vhodná, ale jistě budete mít jiný 
nápad, třeba s keři, bylinkami, pásy trvalek, 
s květinovými truhlíky, sochou, lavičkou či 
jiným druhem mobiliáře veřejného prostoru 
atp.

Fantazii se meze nekladou, i takové podně-
ty posílejte. Zařadíme je do zásobníku nápa-
dů, ze kterého budete vybírat ty nejlepší pro 
realizaci v roce 2020 prostřednictvím tzv. 
participativní části rozpočtu. To jsou peníze, 
o jejichž využití budete moci rozhodnout pří-
mo vy, občané Ďáblic.

Zažít město jinak –  
je tu nová tradice
Každá nová podoba sousedské slavnosti 
„Zažít město jinak – Zažít Ďáblice jinak“ zna-
menala pro nás organizátory obavu a otazník 
nad budoucností této akce. Zdá se mi ale, že 
s blížícím se již 5. ročníkem lze říci, že akce se 
u nás zabydlela a stala se naší tradiční, a při-
tom stále něčím novou společenskou událos-
tí. Těším se opět na setkání se všemi.

Poodkryjte krásu života...
Škola opět začíná; ale končí vůbec někdy?
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Slovo  
starosty
Miloš Růžička

Poprvé ve školce, zase začíná něco nového...



Děkujeme za podporu 
Dovolte ještě dva osobní postřehy a po-
děkování.  Za dobu mého výkonu funkce 
starosty i zastupitele hl. m. Prahy jsem 
zažil již řadu veřejných projednání a debat 
na obdobná témata v různých částech 
Prahy. Mohu tedy srovnávat: mile mne 
překvapila jak účast samotná, tak zej-
ména odhodlanost a kvalita jednotlivých 
občanských vystoupení, názorů a připo-
mínek, které byly i bez studia odborné 
dokumentace velmi trefné a jasně for-
mulované. Myslím, že se Ďáblice před-
stavily v dobrém světle.

Děkuji také, že jste s námi ve společném 
názoru a cíli vydrželi tolik let a že v této 
věci jak mne osobně, tak mé kolegy pod-
porujete po celou dobu od mého nástupu 
do funkce starosty. Je nám to velkou posi-
lou a je to také velmi důležitý vzkaz a upo-
zornění ven za hranice naší obce. Děkuji!
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Přijďte na zasedání 
zastupitelstva 
Vážení spoluobčané, srdečně vás 
zveme na 6. veřejné zasedání za-
stupitelstva naší městské části, kte-
ré se bude konat 18. září 2019 od 18 
hodin v sále Obecního domu Ďáb-
lice, Osinalická 1104/13. Podkla-
dy budou uveřejněny na webových 
stránkách www.dablice.cz – Samo-
správa – Zastupitelstvo MČ – 
Podklady k jednání, zápisy, záznamy 
a usnesení z jednání týden před za-
sedáním.

V dubnu 2019 předložil oznamovatel záměru 
dokumentaci, kde byla opětovně sepsána 
stanoviska všech dotčených orgánů, měst-
ských částí i občanů. A po jejich posouzení 
bylo sezváno tzv. veřejné projednání. Nejprve 
do zasedací místnosti magistrátu v centru 
Prahy, po interpelaci našeho pana starosty 
bylo projednání přesunuto do Ďáblic. Tedy 
tam, kde je záměr připravován a kde budou 
dopady na životní prostředí největší.

Veřejné projednání svolané v červnu ne-
proběhlo, protože se oznamovatel záměru 
nedostavil z údajné obavy nedodržení pro-
cesních lhůt oznámení. Druhé projednání 
svolané na konec července již proběhlo dle 
plánu. I když bylo svoláno uprostřed prázdnin, 
byli jsme velice potěšeni, kolik sousedů 
z Ďáblic, Březiněvsi, Zdib či Dolních Chaber 
se do sálu Obecního domu Ďáblice dostavilo 
a vydrželo na jednání od 15 do 21 hodin. Dě-
kujeme znovu všem za jejich aktivní podporu!

Veřejné projednání záměru má zákonem 
danou strukturu, kterou bylo třeba dodržet. 

Pracovníci magistrátu (svolavatelé) po krát-
kém úvodu vyzvali nejprve oznamovatele 
– FCC Česká republika, s. r. o., za které po-
stupně vystoupili a projekt představili provoz-
ní ředitel pan Nikl, autorka jejich dokumenta-
ce paní Šulcová a projektant pan Sedláček. 
Celého projednání se zúčastnil i jmenovaný 
autorizovaný zpracovatel vlastního posudku 
EIA, pan Obluk, který má v rámci procesu po-
tvrdit, zda předložená dokumentace splňuje 
či nesplňuje požadavky na životní prostředí.

Po představení záměru byly dotázány do-
tčené orgány státní správy – odbor životní-
ho prostředí, odbor ochrany vod a zástupci 
hygienické stanice – na jejich názor k dříve 
zaslaným stanoviskům. K našemu politování 
ani jeden z dotčených orgánů neshledal 
na záměru žádné podstatné negativní vady; 
pracovníci hygienické stanice přes naši výzvu 
dopředu avizovali, že se jednání nezúčastní.

Stanovisko hlavního města Prahy přednes-
la paní Plamínková, předsedkyně výboru pro 
infrastrukturu, technickou vybavenost    >>>

Boj o skládku stále nekončí
aneb o čem bylo jednání o jejím možném prodloužení

Jan Hrdlička, zástupce starosty, foto Miloš Růžička

Záměr znovuotevřít těleso 1. etapy skládky a navýšit je předložil majitel 
a provozovatel skládky, společnost FCC Česká republika, s. r. o. (dále 
oznamovatel záměru), již v roce 2018. V rámci tzv. zjišťovacího řízení, 
k němuž předkládala své negativní stanovisko i naše městská část, bylo 
rozhodnuto odborem životního prostředí pražského magistrátu, že pro 
tento záměr bude nutné zpracovat a posoudit podrobnou dokumentaci 
a posoudit vliv znovuotevření skládky na životní prostředí dle zákona  
č. 100/2001 Sb.

Ďábličáci věří, že hora odpadků na okraji obce už se rozšiřovat ani navyšovat nebude
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a životní prostředí ZHMP, která navázala 
na dříve vydaná negativní stanoviska k před-
loženému záměru z let 2018 a 2019 a vysvět-
lila důvody, které vedly k jejich zaslání. Její 
vystoupení sklidilo velmi kladný ohlas mezi 
všemi přítomnými – hlavní město si pokra-
čování skládkování v Ďáblicích nepřeje a se 
záměrem nesouhlasí.

Poté byly vyzvány k přednesení svých 
stanovisek dotčené městské části. Jedno-
značný nesouhlas k plánu navyšování 
skládky přednesli starosta Haramul z Březi-
něvsi a později starostka Zdib Slavíková.

Stanoviska městské části Ďáblice, která 
uvedl pan starosta Růžička, se opírala o od-
borné argumenty proti jednotlivým částem 
předložené projektové dokumentace, ze 
které byla, dle našeho názoru, vypuštěna 
zásadní fakta, a naopak některé údaje a vý-
sledky průběžných měření nebyly v doku-
mentaci zmíněny vůbec. A proto musela v této 
části veřejného projednání zaznít odborná 
stanoviska v plném znění. 

Chápeme oprávněnou netrpělivost všech 
účastníků v sále, kteří se dožadovali prostoru 
pro své příspěvky dříve, a děkujeme i touto 
cestou za pochopení. Mnohokrát jsme ovšem 
museli vyslechnout „univerzální“ odpovědi 
zpracovatelky dokumentace či projektanta 
s tím, že technické detaily, způsoby prove-
dení apod. zatím ještě nejsou zpracovány, 
nemusí být posuzovány během projednávání 
EIA a budou zpracovány později během 
dalších fází procesu povolování záměru, tj. 
ve fázi územního a stavebního řízení! Kdy 
jindy mají být tyto „detaily“ známy než v této 
fázi? Protože právě „technické detaily“, zej-
ména konstrukce a těsnost izolací podloží 
stávající skládky, provedení vrchních izolací 
tělesa skládky, dodržování „provozní kázně“ 

ve fázi výstavby i provozu jsou klíčové pro do-
pad na životní prostředí, na kvalitu spodních 
vod, ochranu ovzduší a zdraví obyvatel oko-
lí skládky! Velikost a malá vzdálenost této 
skládky od obydlených území nemá mi-
nimálně v republice srovnání! A odpověď 
oznamovatele, který nepřímo přirovnal okolí 
skládky k odkališti elektrárny Tisová, kde 
podobnou skládku oznamovatel také provo-
zuje, občany Ďáblic spíše urazila.

Během pokračující diskuze a širokého 
prostoru pro připomínky občanů zaznělo 
mnohokrát, z čeho mají všichni největší 
obavy – odpadky, zápach, prachové částice, 
znečištění povrchových a podzemních vod, 
provoz nákladních vozidel, znovuotevření 
již zrekultivovaných částí atd. Mnohokrát 
bylo řečeno zejména staršími spoluobčany, 
pamětníky původního rozhodování o vybu-
dování skládky v Ďáblicích počátkem 90. let 
minulého století, že provoz skládky byl schvá-
len pouze na 5 let, poté na 10 let! A dále 
postupně prodlužován a prodlužován, se vše-

mi negativními dopady na životní prostředí 
v Ďáblicích.

Jednání bylo ukončeno v pozdních ve-
černích hodinách poté, co již nebyly další 
dotazy ze strany veřejnosti. Trvalo déle než 6 
hodin.

Na rozhodnutí magistrátu jsme nečekali 
dlouho. Oznamovateli byla předložená doku-
mentace formálně vrácena a byl vyzván k je-
jímu přepracování zvláště s ohledem na:
– rozšíření o opatření pro eliminaci zápachu 

při provozu skládky,
– musí být vypracován nezávislý oponentní 

hydrogeologický posudek,
– musí být zohledněny relevantní připomínky 

vznesené během veřejného projednání.
Poté, co oznamovatel záměru dokumentaci 

doplní a přepracuje, může celý proces připo-
mínek a projednávání začít nanovo. Budeme 
připraveni.

Děkujeme za podporu.
Další navyšování skládky komunálního 

odpadu v Ďáblicích nechceme!

EIA (z anglického Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí) je označení pro proces (respektive studii), kde lze získat představu o výsledném 
vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, 
resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná. Proces nepodléhá správnímu řádu 
(a nelze se proti němu odvolat) a jeho výstup má pouze doporučující charakter (byť je 
většinou správními úřady akceptován). Studii EIA musí přiložit k žádosti o realizaci všechny 
velké stavby a všechny podniky s výrazným dopadem na přírodu (továrny, spalovny atd.). EIA 
byla v českém zákonodárství poprvé zavedena zákonem České národní rady č. 244/1992 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (1992). V současné době ji upravuje zákon č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. EIA je součástí zákonodárství i řady 
dalších států, mimo jiné USA a všech států Evropské unie.

Princip tohoto řízení spočívá v tom, že připomínky a námitky k danému projektu může 
vznést kdokoli z veřejnosti, čímž by mělo být zajištěno skutečně objektivní posouzení problé-
mu, a tak zabráněno případným negativním dopadům.

Zdroj: Wikipedie

Letecký pohled na těleso skládky
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17. jednání  
dne 10. 7. 2019
Rada MČ po projednání schválila:
– zadat zpracování monitorování hluku 

v chráněném venkovním prostoru stavby 
ze silničního provozu (podrobnosti v článku  
J. Hrdličky na str. 6) dle detailní nabídky 
Ing. Josefa Drahoty, J*D*S* Životní prostře-
dí – sekce hluku ve výši 96 200 Kč bez DPH, 
termín provedení září až říjen 2019;

– nabídku termoregulačních ventilů pro ZŠ 
od firmy České teplo, s.r.o. ve výši 450 000 Kč 
bez DPH (z důvodu garance funkčnosti ce-
lého systému, který tato firma průběžně pro 
MČ udržuje a spravuje, a zároveň i z důvodu 
nižší nabídnuté ceny).

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
– schválení dotace ZHMP na výsadbu stromů 

a zeleně v Ďáblicích ve výši 5 632 000 Kč;
– informaci o záměru sjednocení termínů 

smluv na sdružené dodávky plynu s termíny 
smluv na dodávku elektřiny.

Rada MČ po projednání souhlasila:
– se záměrem objednat vratné plastové ke-

límky na akci MČ „Zažít Ďáblice jinak“;
– se snížením nájemného paní E. Č. o 10 % 

za měsíce červenec–září 2019 (537 Kč/mě-
síc) kvůli zatékající vodě ze střechy skrz zdivo.

Informace radních a pro radní:
– informace z MHMP o připravovaném návr-

hu změny vyhlášky o odpadech – změna 
organizace sběru bioodpadu a poplatku 
za sběr komunálního odpadu a bioodpadu

– snímkování pro mapy.cz na území Ďáblic čer-
venec–září 2019

– předložená žádost o odběr vody z přípojky 
na pozemku MČ – po doplnění bude před-
loženo na příští RMČ.

18. jednání  
dne 24. 7. 2019
Rada MČ po projednání schválila:
– dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Dostav-

ba veřejného osvětlení Buližníková“, jehož 
předmětem je obetonování chrániček kabe-
lu veřejného osvětlení pod komunikace-
mi a vjezdy na soukromé pozemky v ceně 
301 734 Kč bez DPH, které je nutné pro 
úspěšné zkolaudování a předání díla; podíl 
MČ Praha-Ďáblice činí 76 491 Kč bez DPH;

– rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu MČ 
na rok 2019;

– řád veřejného pohřebiště MČ Praha-Ďáblice 
s účinností od 1. 8. 2019;

– uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní 
o poskytování činností, jehož předmětem je 
změna čl. 1 v předmětu smlouvy, týkající se 
ukončení výkonu šéfredaktora Ďáblického 
zpravodaje.

Rada MČ po projednání souhlasila:
– s předloženým vyjádřením MČ Praha-Ďáblice 

ke sdělení Hygienické stanice hl. m. Prahy 
– pobočka Sever, neboť HS nezohlednila 

ve svém stanovisku k dokumentaci pro posu-
zování vlivů na životní prostředí záměru PHA 
1070 – SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití 
volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky, 
k. ú. Ďáblice, předložené a prokázané sku-
tečnosti, které poskytla po prostudování 
dokumentace MČ Praha-Ďáblice a vyzvala 
Hygienickou stanici hl. m. Prahy jakožto do-
tčený orgán k činnosti (podrobnosti v článku 
J. Hrdličky na str. 3);

– s udělením výjimky z nejvyššího možného po-
čtu žáků stanoveného prováděcím právním 
předpisem, a to na 32 žáků v jedné každé tří-
dě 6. ročníku ZŠ pro školní rok 2019/2020;

– s uzavřením dohody o poskytnutí služby – od- 
běru vody z přípojky MČ Praha-Ďáblice 
umístěné na parcele č. 1553 v ulici Na Zněl-
ci, Praha-Ďáblice s panem M. H. na občasný 
odběr vody s evidovaným množstvím za úče-
lem obsluhy zahrady uživatele; dohoda bude 
uzavřena na období do 30. 9. 2020;

– s uzavřením smlouvy o poskytnutí regio-
nálních knihovnických služeb v rámci regi-
onálních funkcí s Městskou knihovnou 
v Praze, jejímž předmětem je poskytování 
regionálních knihovnických služeb v rámci 
regionálních funkcí;

– s uzavřením smlouvy o provozování regionální-
ho automatizovaného systému s Městskou 
knihovnou v Praze, jejímž předmětem je zá-
vazek zajištění provozu regionálního automa-
tizovaného knihovního systému typu TRITIUS 
LT, v souladu se Smlouvou o poskytování regi-
onálních knihovnických služeb v rámci regio-
nálních funkcí a ve spolupráci s poskytovate-
lem systému Tritius Solutions, a. s.;

– s uzavřením smlouvy o poskytování služeb 
komunikační platformy Mobilní rozhlas se 
společností Neogenia s. r. o., jejímž předmě-
tem je poskytnutí nevýhradní licence k užití 
komunikační platformy Mobilní rozhlas pro 
rok 2019;

– s pořízením leteckých fotografií dronem 
za účelem fotografování objektu Základní 
školy v Ďáblicích za dodržení podmínek 
stanovených v § 52 zák. č. 47/1997 Sb., 
o civilním letectví;

– s rozložením platby nájemného Dětské-
ho klubu Maata, z. s., za měsíce červenec 
a srpen 2019 s tím, že 20 000 Kč z celkové 
výše měsíčního nájemného bude uhrazeno 
v řádném termínu a zbylých 20 000 Kč bude 
uhrazeno spolu s řádným nájemným v měsí-
ci září, resp. říjnu; spolu s úhradou odložené 
části nájemného bude uhrazen i poplatek 
ve výši 130 Kč za každou odloženou platbu 
nájemného.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
– výzvu k podání připomínek k návrhu Akčního 

plánu snižování hluku aglomerace Praha;
– oznámení firmy outdoor akzent, s. r. o. 

o demontáži a odstranění reklamního panelu 
z pozemku par. č. 1604/6 v k. ú. Ďáblice;

– grafické návrhy, které předložilo KC Vlna, 

na zhotovení vratných kelímků s logem MČ 
Praha-Ďáblice, k prezentaci na kulturních 
a jiných akcích pořádaných MČ ve spoluprá-
ci s KC Vlna (např. Zažít město jinak apod.).

Rada MČ po projednání zrušila:
– nařízení tajemníka č. 006/2007 k do-

držování povinnosti vedoucích zaměstnanců 
MČ Praha-Ďáblice zařazených do úřadu MČ 
v oblasti střetu zájmů bez náhrady z důvo-
du vydání zákona č. 14/2017 Sb., kterým 
se změnil zák. č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmu, ve znění pozdějších předpisů.

Informace radních a pro radní:
– oznámení o ukončení pohotovostní lékařské 

služby polikliniky Malešice a ukončení dětské 
zubní služby Nad Olšinami

– První KEY-STAV – žádost o uvolnění smluvní 
pozastávky (1 %)

– přehled o podaných žádostech o pronájem 
uvolněných prostor po bývalé poště

19. jednání  
dne 7. 8. 2019
Rada MČ po projednání schválila:
– zadání vypracování studie na výsadbu stro-

mů a zeleně na území Ďáblic včetně ná-
sledné péče po dobu minimálně 24 měsíců 
od výsadby Ing. Markétě Pešičkové za částku 
61 000 Kč.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
– informaci starosty o provedení zápisu 

duplicitního vlastnictví k pozemku parc. 
č. 1562/31 v k. ú. Ďáblice zapsaném kata-
strálním úřadem na LV 1594 ve prospěch 
hl. m. Prahy, tj. do svěřené správy MČ 
Praha-Ďáblice a ve prospěch společnosti Of-
fice Star Nine, spol. s r. o.; společnost poda-
la návrh na vyřešení vlastnictví ve prospěch 
HMP, tj. MČ Praha-Ďáblice bez nároku na fi-
nanční vyrovnání.

Rada MČ po projednání souhlasila:
– s pronájmem bytu č. 8 v domě č. p. 161/8, 

Ďáblická ulice, od 1. 9. 2019 do 30. 8. 2020 
pro paní J. H.;

– s uzavřením darovací smlouvy s neziskovou 
organizací Platforma za kvalitní dopravní 
infrastrukturu, z. s., jejímž předmětem je po-
skytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč 
vč. DPH;

– s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvá-
dění odpadních vod se společností Pražské 
vodovody a kanalizace, a. s., jejímž předmě-
tem je zajištění dodávky vody a odvádění od-
padních vod pro odběrné místo Osinalická 
1104/13, Praha-Ďáblice.

Informace radních a pro radní:
– informace ze schůzky SMART PRAGUE 2020: 

projekty pro finanční podporu z programu 
SMART CITY a informace z workshopu pro 
městské části – projekty Smart Prague

– odkup dlažby;
– informace o údržbě zeleně;
– další kroky – skládka.   >>>

O čem jednala rada městské části
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20. jednání  
dne 28. 8. 2019
Rada MČ po projednání schválila:
– rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu MČ 

na rok 2019;
– nesouhlasné stanovisko k podnětu číslo 

155/2018 – změna využití funkčních ploch 
Praha-Ďáblice (pozemek 1698/1, k.ú 
Ďáblice) z PS (sady, zahrady, vinice) na OB-B 
(čistě obytné s kódem míry využití B);

– záměr pronájmu v OD Ke Kinu, horní a dolní 
sál, a to od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 dle 
platného ceníku pronájmů schváleného RMČ 
č. 6 dne 23. 1. 2019;

– program 6. ZMČ 18. 9. 2019;
– záměr pronájmu garáže u bytového domu 

Ďáblická 161/8 o velikosti 17 m2, cena na-
bídkou.

Rada MČ po projednání souhlasila:
– s uzavřením smlouvy o zpracování osobních 

údajů se společností TopGis, s. r. o., jejímž 
předmětem je zajištění průběžně aktua-
lizované webové služby katastru nemovi-
tostí prostřednictvím nové mapové aplikace  
GisOnline, kdy poskytování služeb vyžaduje 
mimo jiné i zpracování osobních údajů 
osob;

– s výběrem firmy TD SERVIS spol. s r. o. jako 

dodavatele plynového kotle do BD Ďáblická 
339/14 za 58 580 Kč bez DPH;

– s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Městskou 
knihovnou v Praze, jejímž předmětem je bez-
platné přenechání počítače – pracovní stani-
ce Windows, monitoru LCD 22 LG, klávesni-
ce s myší, snímače čárového kódu na dobu  
1 roku ode dne 16. 8. 2019;

– s výběrem společnosti Tomáš Tvrdek jako 
dodavatele předmětu zakázky: „Realizace 
výměny podlah v budově JSDH“ za částku 
136 880 Kč;

– s objednáním opravy motoru – servis vozidla 
Tatra 815 PR2 pro JSDH – podle rozpisu zá-
vad;

– s objednáním ponorného čerpadla (turbínové 
AWG 2200 DIN 14426) od společnosti 
D.S.D. METAL plus spol. s  r. o. za částku 
54 000 Kč vč. DPH a přetlakového ventiláto-
ru Rosenbauer FANERGY V16 od společnosti 
Požární bezpečnost s. r. o. za částku 
73 382 Kč vč. DPH;

– s objednáním kompletní modernizace osvět-
lení včetně nových rozvodů elektrické energie, 
tedy zhodnocení budovy JSDH, u společnosti 
HARICOM, spol. s r. o. za částku 120 710 Kč 
bez DPH;

– s uzavřením smlouvy o předání práv a po-
vinností stavebníka mezi MČ Praha-Ďáb-

lice a HMP (převod projektu a stavebního 
povolení – přechod Ďáblická);

– se stanovením vstupného na:
divadelní představení Společenstvo vlast-

níků, které se bude konat dne 6. 10. 2019, 
ve výši 100 Kč/osoba a zvýhodněným 
vstupným ve výši 50 Kč/osoba a pěvecký re-
citál Radka Fišarová, který se bude konat dne 
18. 10. 2019, ve výši 200 Kč/osoba a zvý-
hodněným vstupným ve výši 100 Kč/osoba.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
– návrh vnitřního předpisu č. 8/2019 MČ 

Praha-Ďáblice k provozu dopravních 
prostředků včetně místního provozního bez-
pečnostního předpisu.

Informace radních a pro radní:
Požadované úpravy webu dle zák. o pří-

stupnosti informací – nutno informovat o poža-
davcích i zřizované organizace: škola/školka 
(zákon č. 99/2019 Sb.).

Zákon o přístupnosti internetových stránek 
a mobilních aplikací a o změně zákona č. 
365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

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

Magistrát hl. m. Prahy zveřejnil během červen-
ce návrh Akčního plánu snižování hluku pro 
aglomeraci Praha, který je zpřístupněn do-
časně zde: bit.ly/HlukPlan (dále Plán). V rám-
ci naší městské části byl návrh zaslán všem 
zastupitelům, které jsem žádal o jejich připo-
mínky a podněty v rámci přípravy společné-
ho stanoviska MČ. Vzhledem k faktu, že nám 
žádný z „opozičních“ zastupitelů neposlal ani 
jeden podnět, byly připomínky zkompletová-
ny panem starostou a mnou a v termínu za-
slány na příslušný odbor magistrátu.

Připomínky městské části Praha-Ďáblice 
v plném znění je možné zhlédnout na našem 
webu: bit.ly/HlukDablice.

Hlavní body našich  
připomínek a požadavků:
Zdůvodnění vyřazení lokalit Cínovecká 
a Ďáblická a zařazení MČ Praha-Ďáblice 
do kategorie „minimálně ovlivněných “ lokalit 
hlukem a doložení podkladů, na základě kte-
rých byl Plán zpracován.
Vyřazení komunikace D0 (Pražský okruh 
– stavby 518, 519, 520 a 511) ze seznamu 
plánovaných protihlukových opatření.

Návrh protihlukových opatření pro lokalitu 
Cínovecká: 
– protihlukové stěny (stabilní, mobilní) 

v kritických místech podél Cínovecké, 
ve středovém dělícím pásu i na mimoúrov-
ňovém křížení Cínovecká–Kbelská.

Návrh protihlukových opatření pro lokalitu 
Ďáblická:
– souvislá rekonstrukce povrchu Ďáblické 

(etapa 1: Střelničná–Hřenská; etapa  
2: K Lomu – U Parkánu);

– zakomponování dopravně-technických prv-
ků, které přispějí ke zklidnění dopravy – dva 
nové přechody pro chodce;

– prodloužení úsekového měření rychlosti 
na Ďáblické ulici směrem k ulici U Parkánu;

– instalace „semaforových“ bran;
– dodržování a kontrola zákazu vjezdu ná-

kladních automobilů.

Návrh protihlukových opatření pro lokalitu 
Šenovská:
– instalace „semaforových“ bran;
– dodržování a kontrola zákazu vjezdu ná-

kladních automobilů;
– kontrola omezení rychlosti (stávající povo-

lená rychlost je 30 km/h);

– v jednání je odstranění „zpomalovacích 
hrbů“ u kruhového objezdu na Šenovské.

Obecné připomínky k návrhu Plánu – do-
pravně technická opatření: zařazení detail-
ních podkladů a metodiky k použití semafo-
rových světelných bran vynucujících průjezdy 
v denní i noční hodině povolenou rychlostí 
do Plánu.
Požadujeme doplnění záměru VRT (Vysoko-
rychlostní trať) Praha – Drážďany na seznam 
projektů spolu s protihlukovými opatřeními 
souvisejícími s touto zamýšlenou stavbou.

Paralelně s výše uvedeným  
MČ Praha-Ďáblice:
– podala záměr do projektu SMART PRAGUE 

2020 na automatický systém snižování 
hluku na Cínovecké ulici, který na základě 
on-line naměřených hodnot hluku před 
domy v ulici Chřibská zmírní rychlost pro-
jíždějících aut po Cínovecké, a tím by došlo 
ke snížení hluku;

– objednala u zpracovatele předchozích hlu-
kových studií autorizované měření hluku, 
které bude realizováno koncem září či v říjnu 
ve čtyřech lokalitách podél Cínovecké a díky 
kterému konečně bude mít městská část 
v rukou potřebná fakta k jednání s Hygi-
enickou stanicí HMP a odbory magistrátu.

Zároveň v našich připomínkách deklarujeme 
připravenost spolupracovat se zpracovatelem 
Plánu či dalšími organizacemi či soukromými 
osobami na konkrétních projektech, které po-
vedou ke snížení hlukové zátěže pro obyvatele 
Ďáblic.

Hluk – Ďáblice zaslaly  
připomínky na magistrát 
Jan Hrdlička, zástupce starosty
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Ve znamení lípy
aneb jak na rynku U Parkánu 
začal nový školní rok
Jiljí Kubec, foto Pavel Veselý

První pozorné naslouchání paní učitelce.

Přivítání prvňáčků za účasti ředitele ZŠ Josefa Buchala.

První den ve slavnostním, to je na pochvalu.

Ve školce to bude určitě fajn...

Tu a tam ukápla slzička; mrňouskům, kteří se 
těšili na svůj první školní rok, ať už ve škole 
nebo ve školce, maminkám či babičkám. 
Jinak bylo ale přivítání nového školního roku 
před budovou ďáblické školy, která vkročila 
do školního roku 2019/20 s novým logem 
ve tvaru lipového listu, veskrze slavnostní, pří-
jemné a plné úsměvů.

Tradičně ho zahájil ředitel ZŠ Josef Buchal; 
po oslovení prvňáčků, přivítání ostatních žáků 
a pozdravení rodičů stručně představil i něco 
z nových záměrů ve výuce. Také nové logo 
školy, na kterém se podíleli žáci. Je jedno-

duché a vkusné, přitom ale příjemně barevné 
a navozující pozitivní dojem.

Ještě než pan školník Veselý odstartoval 
všeobecné zvonění a všichni žáci v doprovo-
du učitelů vkročili poprvé v novém školním 
roce do tříd, pozdravil přítomné zástupce 
starosty MČ Ďáblice Jan Hrdlička a na učitel-
ské roky U Parkánu 17 zavzpomínala Libuše 
Smažíková; jedničky, dvojky a – ano, i pětky 
– rozdávala v místní škole téměř padesát let. 
Teď už se (nejen) o ďáblické děti starají její 
nástupci. Tak hodně štěstí do jejich práce 
v novém školním roce!

... hlavně když se táta rozloučí pusou.



Do školy jste přišel v létě 2016. Jaká je nyní, 
po třech letech? 
„Začátky nebyly jednoduché, ve škole pro-
bíhala generální rekonstrukce a přístavba 
nového bloku. Potřebovali jsme stabilizovat 
personální situaci, sehnat nové učitele i další 
profese. A nastavit novou koncepci, která 
stojí na třech pilířích – kvalitním výchovně 
vzdělávacím programu, tradicích a pospoli-
tosti, a to nejen ve škole, ale i s ďáblickými 
obecně.“

Povedlo se to?
„Pedagogický sbor je stabilizovaný, schopný 
spolupráce. Sborovna je vyvážená, máme 
tu mladé kantory i seniory, třetinu učitelské-
ho sboru tvoří muži. Naslouchají si, čerpají 
od sebe zkušenosti a inspiraci. A z výpovědí 
žáků, rodičů i zaměstnanců z roku 2018 vy-
plynulo, že atmosféra ve škole i její program 
vnímají pozitivně. Anketu budeme opakovat 
každé tři roky.“

Jak byste atmosféru školy charakterizoval?
„Dbáme na proaktivní princip výuky – žáci 
objevují, zkoumají, přemýšlejí, analyzují. 
Zároveň pracujeme společně; češtinář ví, 

co dělá výtvarník, ten zase navazuje na ma-
tematikáře atd. Je zde přesah mezi jednot-
livými předměty. Hodně dbáme i na měkké 
dovednosti. Aby děti uměly argumentovat, 
komunikovat, tolerovat ostatní, vyslechnout 
odlišné názory.“

Na webu píšete o zážitkové pedagogice, 
v čem spočívá?
„Žáci si potřebují vytvořit reálné představy. 
Například v matematice se po nich chce, aby 
pracovali s jednotkami obsahu a uměli je 
převádět. K tomu potřebují i mnemotechnické 
pomůcky a především zkušenost. Vyrazíme 
tedy s dětmi na louku a vyměřujeme a mode-
lujeme ary a hektary. Nevěřili byste, jaké ob-

jevy to pro žáky jsou. Rádi bychom vybudovali 
i novou učebnu fyziky a chemie, na kterou 
se podařilo škole a ďáblické městské části 
sehnat grant. Snažíme se také u dětí vytvo-
řit zdravý vztah k zemi a vlastenectví. Zveme 
pamětníky historických událostí, s dětmi při-
šel diskutovat například Jiří Pitín, lidické dítě. 
V žácích takové zkušenosti vyvolávají emoce.“

V čem spočívají oborové dny? 
„Jsou určeny pro žáky šestých až devátých 
tříd. Je to ukázkový případ zážitkové pe-
dagogiky. Na začátku školního roku si děti 
mohou vybrat z deseti oborů, které navštěvují 
po celý školní rok, z toho čtyřikrát vyrazí do te-
rénu. Jde o zdravý životní styl, adrenalinové 
sporty, přírodu v Praze a další. V historických 
oborech například navštívili Benešovu vilu, 
Terezín či Maroldovo panorama Bitvy u Lipan. 
Sepisují pak práci, kterou žáci 9. ročníku ob-
hajují veřejně před komisí.“
Stejně tak mě zaujalo, že podporujete vy-
tváření postojů. Jak na to žáci reagují a jak 
se vám to daří?
„Například chceme, aby nepřebírali první 
informaci, kterou uslyší ve zprávách. Aby 
kriticky přemýšleli. Zároveň jim zdůrazňuje-
me, že spravedlnost je vymahatelná. Když je 
ve škole nějaký problém, nezametáme ho pod 
koberec. Velmi mě těší, že se hodně angažuje 
Školní žákovská rada.“

V čem spočívá předmět Podnikavost?
„Chceme naučit děti hospodařit, probudit 
v nich finanční gramotnost. Dát jim základy 
podnikatelské slušnosti a poctivosti, sociální-
ho smýšlení.“ 

Jaká je na škole nabídka výuky jazyků?
„Od třetí třídy vyučujeme angličtinu, tři hodi-
ny týdně. A od 7. třídy děti přibírají němčinu. 
Spolupracujeme i se školou Lingua Nova, 
díky které se mohou cizí jazyky učit předško-
láci i děti první a druhé třídy. Rád bych zmínil 
i projekt Edison; jednou za rok zde máme tý-
denní návštěvu vysokoškoláků napříč plane-
tou. Letos přijedou na přelomu listopadu 
a prosince. Představí svou zemi a školu. Pro 
žáky je to ohromně obohacující, poznají jinou 
kulturu a zvyky. A zdokonalí se v angličtině.“ 

Jak podporujete digitální a mediální 
gramotnost?
„Zejména v předmětu Informační a komu-
nikační technologie. Mluvíme o fake news 
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Sbor je stabilizovaný a vyvážený, kolegové  
od sebe čerpají inspiraci, říká ředitel ZŠ Josef Buchal

Naši žáci objevují,  
zkoumají, přemýšlejí
Alexandr Kliment, foto autor a Pavel Veselý

Škola má připravit na život. Nejen teorií. Nebiflovat, ale naučit děti 
používat získané vědomosti v každodenní praxi. Argumentovat, kriticky 
přemýšlet, vyslechnout názor. Nejenom o tom mluví v rozhovoru  
pro Ďáblický zpravodaj ředitel základní a mateřské školy Ďáblice  
JOSEF BUCHAL. 

S novým symbolem 
S prvním školním dnem představila škola nové logo.  
Soutěž o nový symbol vypsala v loňském školním roce spolu  
se žákovskou radou, tedy se zástupci dětí z 3. až 9. tříd.  
Z více než stovky návrhů postoupily do finále tři, o kterých  
hlasovali žáci i zaměstnanci. Ten vítězný, který se stal podkladem 
nového loga ďáblické školy – barevný list lípy – má symbolizovat 
pestrou školní nabídku a život. Autorkou je Vanessa Brožová  
ze 7. A, finální podobu pak dalo logu profesionální grafické studio. 

Josef Buchal na terase školní budovy.



i kyberšikaně. Tu máme velmi přísně ošet-
řenou ve školním řádu. V hodinách mají děti 
vypnuté mobily v taškách. Ale není to dogma 
– s vědomím učitele lze techniku použít, na-
příklad při zeměpisu či dějepisu.“

Co říkáte na Hejného metodu v matemati-
ce?
„Matematiku vyučujeme klasicky, tedy ne 
podle pana profesora. Ale obecně konstruk-
tivistický přístup podporujeme – tedy že děti 
objevují, vyvozují, přicházejí na nové věci.“

Jaký prostor věnujete tělocviku? 
„Máme klasicky dvě hodiny týdně. Navíc na-
bízíme řadu pohybových kroužků, například 
florbal, karate, atletiku, gymnastiku, parkour 
a další. Krom toho máme i oborové dny, které 
jsou zaměřené na sport. Hodně našich žáků je 
také členy fotbalového SK Ďáblice.“

Jak funguje školní družina a vůbec trávení 
času mimo výuku?
„Působil jsem na řadě škol – a tým ďáblických 
vychovatelů je mimořádně semknutý a inspi-
rativní. Často vyráží s dětmi mimo školu za po-
znáním, do Ďáblického háje, solné jeskyně, 
do ZOO, do divadla... Děti mají také k dispozi-
ci Školní klub, kde mohou posedět a věnovat 
se například rukodělným činnostem, stolní-
mu tenisu či deskovým hrám.“

O kroužcích jsme už mluvili, jak jsou fi-
nančně náročné?
„Kroužkovné není vysoké, většinou v rozmezí 
300–400 korun za měsíc. Podle náročnosti 
vstupního materiálu, například keramika je lo-
gicky dražší. Pokud máme kapacitu, přihlásit 
se mohou i děti, které k nám do školy nedo-
cházejí.“ (Nabídku kroužků najdete na www.
skoladablice.cz/stranky/svc, pozn. red.)

Co lyžáky nebo voda?
„Na lyže vyrážejí sedmáci. Na konci června vy-
jíždějí třídy na výlety, některé i na vodu.“

Častým steskem na základních školách 
bývá úroveň stravování. Jak je to v Ďábli-
cích?
„Nabízíme dvě jídla, jedno je většinou leh-
čí. Už několik let provozuje školní stravování 
sama škola. Myslím, že dětem i kolegům 
chutná. Ostatně o tom vypovídá i spousta 
zápisů v naší Knize poděkování a přání. Dě-
láme i týdny národních kuchyní. Například 
v projektu Edison zařazovaly paní kuchařky 
jídlo ze zemí, odkud pocházeli zahraniční stu-
denti. Dovedeme pracovat i se stravovacími 
omezeními, tedy umíme vyjít vstříc například 
vegetariánům či alergikům.“

Jak funguje spolupráce s mateřskou školou?
„Školka má svou autonomii, vede ji moje zá-
stupkyně Věra Dusová. Společně se snažíme 
mateřinku i základku programově provázat. 
Například osmáci tráví jedno červnové do-
poledne v mateřské školce. Nebo si děti 

navzájem čtou, nejprve v průběhu roku 
druhostupňoví žáci prvňáčkům. A na konci 
školního roku je to naopak. Obecně si vymě-
ňujeme zkušenosti, pravidelně se potkává-
me. Děti se pak snáze připravují na přestup 
do základní školy. Pořádáme také kavárny pro 
rodiče. K dispozici je i školní psycholog, pro 
obě instituce.“

Ďáblický zpravodaj |  Interview
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Co možná nevíte...
– Založena 6. 10. 1901.
– 500 žáků ZŠ, 19 tříd,  

průměrně 26 dětí ve třídě.
– 160 dětí v MŠ, 7 tříd.
– 46 prvňáků v ZŠ v roce 2019.
– Spádová oblast: Ďáblice, Březiněves.
– 20 kroužků, například jóga, florbal,  

angličtina, keramika, mladí farmáři ad.
– Školní psycholog v ZŠ i MŠ.
www.skoladablice.cz

Při zasazení lípy ředitel nemohl chybět.

K vybavení ZŠ U Parkánu patří i pěkná tělocvična a nová knihovna.



Kultura | září 2019 

10 | 

Měla jste již zkušenosti s prodejem v Bio-
domově?
Pracovala jsem zejména v daňovém poraden-
ství, takže to je moje první zkušenost s ob-
chodem. Již od dětství jsem měla ráda příro-
du a ochraňovala všechno živé, ať už to byli 
šikanovaní spolužáci nebo hlemýžď, který šel 
přes cestu a bylo potřeba ho dostat do bez-
pečí. Biopotraviny jsem vyhledávala už na vy-
soké škole a můj zájem o ně vzrostl s naro-
zením našich dětí, kterým se snažíme dávat to 
nejlepší. Samozřejmostí pro mne bylo třídění 
odpadu. Ani nevím přesně, kdy jsem si řekla, 
že odpad vlastně nemusím vůbec vytvářet. 
Začala jsem s tím, že jsem si pořídila své sáč-
ky a krabičky na nákup a svačiny a také jsem 
finančně podpořila novou prodejnu Bezobalu 
na Hradčanské, abych se nemusela táhnout 

s 25kilovou krosnou z první Bezobalové 
prodejny až z Bělehradské. Také jsem experi-
mentovala s výrobou vlastních výrobků, jako 
je například zubní pasta, nebo s hledáním 
nejlepšího tuhého šamponu, atp. V sou-
časné době se zabývám i kouzlem domácího 
kompostování, díky němuž je možno snižovat 
množství odpadu končícího na skládkách, 
kde se jako důsledek tlícího odpadu bez pří-
stupu vzduchu tvoří metan.

Vraťme se do vašeho obchůdku, vidím, že 
jste rozšířili bezobalový sortiment. Co vše 
zákazníkovi můžete nabídnout?
Kromě násypných dóz, ve kterých najde-
te od rozličných luštěnin přes těstoviny až 
po ořechy a kukuřičné lupínky, nabízíme 
čerstvé ovoce, zeleninu a také pečivo, kte-

ré v případě, kdy zákazník nemá svůj obal, 
balíme do ekologických kompostovatelných 
obalů. V obchodě nabízíme také produkty 
s příběhem, ekologickou drogerii a přírodní 
kosmetiku a mimo jiné i určitou část zboží 
ve vratných obalech.

Jsou zákazníci, kteří si pod pojmem bez-
obalový prodej nedokážou nic představit, 
můžete jim nastínit, jak takový prodej pro-
bíhá?
Srdcaři, jak jim říkám, si přinesou na nákup 
v tašce či batohu vlastní obaly v podobě kra-
biček, dóz a sklenic, prázdné obaly se zváží 
a jejich váha se odečte po naplnění vybraným 
zbožím od celkové váhy. Pak přijde nepři-
pravený zákazník a my mu nabídneme zboží 
v biokvalitě, ale o něco levnější, právě o ten 
nenakoupený obal. Sklenice a papírové či 
kompostovatelné sáčky jsou zde k dispozici, 
látkovou tašku máme v prodeji. Takže kromě 
ušetřeného životního prostředí má pro zákaz-
níka bezobalový nákup i pozitivní ekonomický 
dopad. Kéž by nás, bezobalových srdcařů, 
přibývalo.

P.S.: Víte, že se v Biodomově dá koupit tře-
ba zubní kartáček z bambusu, kukuřičného 
škrobu nebo cukrové třtiny? Kdo nevěří, ať 
tam běží!

Hana Macháňová, foto Pavel Veselý

Program druhého ročníku rodinného festivalu 
zdraví zařídila „Vlněná děvčata“ na jedničku. 
Nepovedlo se jim jediné – neporučily počasí. 
I díky odpolednímu dešti, jehož předpověď se 

bohužel vyplnila, bylo účastníků méně, než 
organizátorky čekaly. Mezi pódiem, kde pro-
bíhala představení Divadla z pytlíčku, hARan-
Tů na prknech Fidlovačky včetně závěrečného 
koncertu, a stánky nabízejícími zdravé po-
traviny, nutriční poradenství či výrobu man-

dal, bylo návštěvníků poskrovnu. Škoda, pro-
tože atmosféra byla veskrze příjemná.

„Jménem organizátora, komunitního 
centra Vlna za finančního přispění Městské 
části Praha-Ďáblice, bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se podíleli na organizaci celého 
festivalového dne, který nám přinesl nemilé 
překvapení v podobě náhlého deště. Děkuje-
me také divákům, kteří s námi vydrželi až 
do konce a podpořili svou přítomností kon-
cert Grippeds – skvělého orchestru mladých 
talentů z Rakovníka – které jsme v Ďáblicích, 
doufám, neslyšeli naposled.“ komentuje akci 
Míša Ničová z Vlny.

Biodomov aneb bez obalu
Šárka Holasová

V zahradě u Vlny se podruhé uskutečnil  
rodinný festival zdraví

Pupík napsal tečku

Její prodejna na konci horní pasáže metra Ládví má už patnáctiletou  
tradici, i když Lenka Procházková-Gregorová ji provozuje teprve od  
letošního března. Převzala ji jako už „zaběhnutou“ od její zakladatelky. 
V obchůdku s výmluvným názvem Biodomov začala sama nakupovat 
a pak, tak trochu náhodou, při cestě do ďáblické školky Maata,  
se s původní majitelkou domluvila, že Biodomov převezme.

Jedno z několika zajímavých vystoupení na pódiu u Vlny... ... a debata u jednoho ze stánků.



Pondělí Místo 
konání:

Začátek 
kurzu:

Přihlášky a info:

13.30–14.30 hodin Rehabilitační cvičení pro seniory OD Ke Kinu od 9. 9. U lektorky.

19.00–20.00 hodin Pilates s Qašou KC Vlna od 9. 9. Kurz je již naplněn.

20.15–21.15 hodin
Malování pro dospělé 
s Monikou Píchovou

KC Vlna od 16. 9. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

Úterý

8.30–10.00 hodin Ranní jóga s meditací pro ženy KC Vlna od 10. 9. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

11.00–12.00 hodin Dopolední jóga s Danielou KC Vlna od 10. 9. daniela.plockova@gmail.com

14.15–15.15 hodin Jóga pro děti - 1. skupina KC Vlna od 17. 9. alena.jiranova@rthzabavy.cz

15.15–16.15 hodin Jóga pro děti - 2. skupina KC Vlna od 17. 9. alena.jiranova@rthzabavy.cz

16.30–17.30 hodin
Výtvarka pro děti 
s Monikou Píchovou

KC Vlna od 10. 9. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

16.30–17.30 hodin Zdravá záda OD Ke Kinu od 17. 9. alena.jiranova@rthzabavy.cz

18.15–20.15 hodin Intimní jóga pro ženy KC Vlna od 1. 10. adelaobermajerova.cz

Středa

11.00–12.00 hodin Jemná jóga pro blaho ženské duše KC Vlna od 2. 10. adelaobermajerova.cz

17.00–18.00 hodin Jóga s Táňou pro seniory OD Ke Kinu od 4. 9. U lektorky.

19.00–20.00 hodin
Večerní jóga se Silvií 
1x za 14 dní

KC Vlna od 18. 9. hajkova.silvie@gmail.com 

Čtvrtek

16.00–18.00 hodin Keramika OD Ke Kinu od 5. 9. U lektora.

17.30–18.30 hodin Břišní tance KC Vlna od 3. 10. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

20.00–21.00 hodin Stretch a yoga s Qašou KC Vlna od 12. 9. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

Pátek

9.00–10.00 hodin Jóga s Táňou pro seniory OD Ke Kinu od 6. 9. U lektorky.

14.30–15.30 hodin Kompenzační cvičení pro děti KC Vlna od 13. 9. AKlimentova@seznam.cz 

Neděle

19.00–20.00 hodin Pilates s Qašou KC Vlna od 8. 9. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

KURZY v Ďáblicích - PODZIM 2019

Novinka!
Fitness pro děti - zájemci se mohou hlásit u lektorky:  721 189 937, kristynavaneckova@seznam.cz.

Změna vyhrazena. Kompletní přehled všech kurzů bude zveřejněn v příštím čísle Ďáblického zpravodaje. 



Pavel Veselý, foto autor

Jakmile si během prvních dnů prázdnin zvyknete na to netradiční ticho 
za školkovým plotem, pak vás jednoho dne z dálky slyšitelný rachot, 
bušení pneumatické obludy a zvuk motoru nakladače pořádně vyděsí. 
Pak ale přijdete blíž a zjistíte, že jde o vcelku bohulibý rámus…

Vykukovat z oken páni kluci, toho času u moře, na táboře či u babič-
ky, určitě by měli oči navrch hlavy. Skoro každý z nich přece rád naklá-
dá, vozí, staví i bourá.

V levé části školky jedna parta opálených mužů proměňuje stávající 
chodník v asfaltové kry a nakládá je na korbu auta. Druhá poté prostor 

čistí, srovná drobným štěrkem a udusá. Když se zastavuji podruhé, 
zrovna se vyměřuje šířka nového chodníku a natahují provázky, které 
usnadní usazení obrubníků. Jak přicházím znovu a pak ještě jednou, 
berou přítomné party mě i můj fotoaparát jako součást místního ko-
loritu. A když při jedné obchůzce zakopnu o přesně napnutý provázek, 
dostane se mi sic vyčítavého, leč smířlivého pohledu.

Všechno už je připraveno pro mistra dlaždiče. Vidět ho v akci, když 
s gumovou palicí v ruce zaklekne a citlivě skládá kostku ke kostce a tvo-
ří opakující se vzorec zámkové dlažby, stojí za to; tohle by se asi klukům 
ze všech tříd školky líbilo nejvíc. I rodiče a paní učitelky ale tohle letní 
dílko hned první den nového školního roku určitě ocenili.

Co páni kluci neviděli…

Nejdřív se bouralo...

Pak se vyměřovala šíře chodníku a usazovaly obrubníky.

Pak už přišel ke slovu zkušený dlaždič.

... a vyvážely asfaltové kry.

Hutnění a rovnání jemným štěrkem.

A takhle to vypadalo, když bylo hotovo.

Zprávy z Ďáblic | září 2019 
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Ďáblický zpravodaj |  Názory a polemiky

Hluk v Ďáblicích 

Martin Tumpach, zastupitel

Prostřednictvím Spolku pro Ďáblice jsme s kolegy 
z bývalé Komise výstavby a investic podali připo-
mínky k novému pražskému návrhu Akčního plánu 
na snižování hluku. Dle strategických hlukových 
map patří některé oblasti v Ďáblicích k hlukově 
nejzatíženějším lokalitám v Praze. Počet osob zasa-
žených hlukem je u nás ze strany Magistrátu hl. m. 
Prahy dlouhodobě podhodnocován. I přes prokaza-
telné překračování hlukových limitů (viz měření 
akreditovanou laboratoří z konce roku 2017) není 
Cínovecká ulice v Akčním plánu zařazena mezi Kri-
tická místa I. priority ani do Plánovaných opatření 
ke snížení hluku v horizontu pěti let. Akční plán 
uvádí až 88 600 průjezdů aut Cínoveckou za den. 
Naše měření v r. 2015 prokázalo 90 000 průjezdů 
za den a počet aut stále narůstá. Pražské hlukové 
mapy tento nárůst bohužel nereflektují. Z původní 
městské „výpadovky“ je dnes mezinárodní dálnice 
s intenzivní kamionovou dopravou. V Dlouhodobé 
strategii ke snížení hluku je uvedena i dostavba 
Pražského okruhu. Takové opatření je zcela zjevně 
časově nepřiměřené. Podle mého názoru nelze vů-
bec jednat o stavbě Pražského okruhu, dokud ne-
budou vyřešeny stávající hlukové problémy. Tento 
postoj by měla zaujmout i Rada MČ vůči pražskému 
magistrátu i vedení Prahy.

S kolegy se domníváme, že řešením by mohly 
být protihlukové stěny, které by byly instalovány 
podél obou stran Cínovecké, a kontrolovatelné 
snížení rychlosti. Konkrétní řešení by určila studie, 
která by situaci analyzovala a navrhla optimální 
variantu. Ještě než jsme byli se zastupitelem Radi-
mem Rexou odvoláni z finančního výboru, podařilo 
se nám do rozpočtu 2019 prosadit 500 000 Kč 
na problematiku hluku. Na jaře jsme s některými 
členy bývalých komisí výstavby a životního prostře-
dí iniciovali schůzku s místostarostou, na které 
jsme předali všechny doposud získané poznatky 
a doporučili další dílčí kroky. Při jednání s magis-
trátem, hygienickou stanicí a Technickou správou 
komunikací je nutné podat konkrétní návrh protihlu-
kových opatření. Ten je zatím bohužel v nedohlednu. 
Dle dostupných informací objednala Rada MČ nová 
hluková měření. Byť to není špatný krok – každá 
prokazatelně doložitelná hodnota hluku se ve vy-
jednávání velice hodí, zdrží tato iniciativa proble-
matiku hluku o mnoho cenných měsíců. Jako smys-
luplnější mi přijde přepočítat již naměřené hodnoty 
z r. 2017 dle nové metodiky vydané ministerstvem 
zdravotnictví a veškeré úsilí zaměřit na reálný návrh 
protihlukových opatření...

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/ 
co-se-do-zpravodaje-neveslo.

Reakci Nory Hrazimové na příspěvek „Ze zá-
pisníku starosty” k tématu osobní odpovědnosti, 
sounáležitosti a sociální pomoci (červnový ĎZ) zve-
řejňujeme na: bit.ly/DZPolemika.

Nebezpečný odpad – mobilní sběr

Bioodpad – velkoobjemové kontejnery 
září–listopad 2019

Komunální odpad – velkoobjemové  
kontejnery září–listopad 2019

Čistá zahrada
Míša Ničová, dobrovolná uklízečka v zahradě

Přátelé, sousedé, rodiče, prarodiče, zkrátka všichni, kdo jste v Ďáblicích doma. Pro-
sím, chovejme se na místech, která všichni rádi používáme k setkávání, jako lidé, tedy 
bytosti s rozumem a citem. Ať se procházka komunitní zahradou nestává procházkou 
po smetišti. To nikdo nechceme, že?

Naše městská část pro nás všechny zbudovala krásný areál: máme kavárnu, hřiště, 
zahradu a zastřešený altán, kde můžeme třeba oslavit s přáteli narozeniny, setkat se 
a poklábosit u lahvinky, kdykoliv se nám zamane. No řekněte, není to nádhera? Proto 
prosím, chovejme se na těchto místech ohleduplně a slušně. Používejme například od-
padkové koše a popelníky. Ničit je snadné, něco budovat už mnohem složitější...



Pavel Veselý, foto autor

Uprostřed školních prázdnin byl opět po roce jižní svah vrchu Ládví 
na pár dnů lemován lehkým ohradníkem s velkými oranžovými oky. Co 
se dělo v prostoru za ohradníkem, prozrazovaly žluté tabulky na plotě: 

V těchto místech probíhá ve spolupráci s odborem ochrany 
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy řízená pastva ovcí a koz. Pastva 
je součástí režimu ochrany entomologicky a botanicky význam-
ných přírodních lokalit, vesměs zvláště chráněných území hlavního 
města Prahy.

Aha, a proč je zvláště chráněným územím taky Ládví? To si musíme 
najít v chytrých knihách, nebo se optat v Googlu. Tam se dozvídáme, 
že část Ládví byla vyhlášena přírodní památkou v říjnu 1982 jako jed-
na z nejlépe dochovaných ukázek činnosti příboje druhohorního moře 
na území České republiky. Velmi silný příboj vyhloubil několik kapes, 
ve kterých se usadily vodou opracované valouny rozličných velikos-
tí. Dvě takové kapsy byly odhaleny během novodobé těžby buližníků 
na vrcholu Ládví. Toto území tvořilo v době přibližně před 98 miliony let 
ostrov, který byl bičován mořským příbojem!

Moře naštěstí ustoupilo, a přestože zdejší svah občas bičují vichry 
a přívaly bouřkových dešťových vod, onen čtvrtek prvního srpna byl 
vůkol klid a mír. Když jsme stoupali do ládevského svahu, najednou 
se pod vrškem objevila skupina dětí vedená štíhlou a vysokou mla-
dou ženou se psem, která před sebou hnala stádo ovcí a koz směrem 
jihozápadním. Nenápadným odposlechem se dozvídáme, že jdou najít 
a vzbudit pasačku, která usnula v hluboké trávě na vrcholku Ládví. 

„Už ji máme, tady je,“ volají ti nejrychlejší běžci, provázeni ovčáckým 
psem a stádem. Pasačka se probírá, protahuje se a kouká na děti:

„Co to máte na sobě?“
„Co by, tričko a bejsbolku…“
„To se teď nosí?“
„No samo,“ smějí se děti. „A jak dlouho tady spíš?“
„Nevím, dvě stě, tři sta let?“ 
„To je pěkně dlouho. A znáš třeba mobil?“
„Nevím, co to je?“
„Taková krabička s tlačítky, se kterou se můžeš dovolat třeba až 

do Ameriky…“
„Já když se chci někam dovolat, dám takhle ruce k puse a zakřičím – 

Frantóóó… A co je to ta Amerika?“
„Daleká země, přes půl zeměkoule.“
„Zeměkoule? Jak to myslíte, země je přeci placatá…“

Takto malebně si ještě chvíli pasačka povídala se skupinkou dětí, 
které ji zavedly ke stádu, o které se měla po dlouhém spánku opět 
starat. A děti? Ty se vrátily do svých domovů na Žižkov. Z ďáblického 
svahu na Ládví si od nášely zážitek, který jim připravil žižkovský Dům 
dětí a mládeže nesoucí název Ulita. 

Tak zase třeba za rok…

Zprávy z Ďáblic | září 2019 
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Spící pasačka na vrcholu Ládví

Pro žižkovské děti bylo odpoledne se stádem ovcí zážitkem.

Jak dlouho tady spíš?

Vzhůru za spící pasačkou...



VÝZVA! Zažít město jinak hledá retro předměty
Milí sousedé, na 21. září chystáme již tradiční akci Zažít město jinak. Letošní 
podtitul zní „Sousedská revoluce“ a odkazuje k letošnímu třicátému výročí 
sametové revoluce. Chystáme pro vás den plný zážitků. Rádi bychom potěšili oči 
malých i velkých návštěvníků výtvarnou instalací v prostorách Obecního domu 
Ďáblice. Hledáme proto nejrůznější retro předměty a atributy z období reálného 
socialismu. Třeba zrovna u vás doma leží nějaký poklad. Může to být třeba malá 
plastová solnička. Slibujeme, že po akci v pořádku vrátíme! Sběr zapůjčených 
předmětů probíhá v kavárně KC Vlna. Kontakt: Míša Ničová 775 990 150

Program 
(pódium u Obecního domu Ďáblice): 
14.00 zahájení
14.15–14.30 taneční škola HIT
14.30 – 14:45 Minispartakiáda 
14.45–15.15 Orchestr Ďáblík
15.15–15.30 ukázka dovedností ďáblických hasičů
15.30–16.15 Ďábličtí Ochotníci
16.30–16.45 ukázka dovedností mladých ďáblických hasičů
17.00–18.00 Maxipes Fík (divadlo Krapet)
18.30–19.15 Broky Františka Kanečka (retro pop)
19.15 – 19:30 Synchronizovaná sestava – ženy v akci
19.30–20.15 Broky Františka Kanečka
20.30–21:30 DJ Přéma v retro náladě 

Bufet Koruna – Stylové retro občerstvení v Obecním domě Ďáblice

Představí se také místní spolky: 
Šikovné ruce, Otevřený ateliér, Dětský klub Maata, 
Ekocentrum Českého svazu ochránců přírody, ZO ČSCH Ďáblice

Program v KC VLNA:
14.00–18.00 Retro kadeřnický salón a módní retro fundus 
(přijďte se k nám stylově zkrášlit), DJ Přéma

Zažít město jinak! 
  Sobota 21. září 2019!
Sousedská revoluce 
  aneb 
Sametové Ďáblice!
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Domácí zápasy SK Ďáblice
Zveme příznivce ďáblického fotbalu na utkání našich Mužů. Speciální pozvánka je na derby 
Ďáblice x Březiněves, které se hraje 20. 10. 2019 v 15.30 hodin. Dorazíte?

Muži „A“, trenér: Jiří Černý  
  Pohárové utkání 
11. 9. 2019 17:00 SK Ďáblice x Újezd Praha 4, vítěz Pražského přeboru 2018/2019 
22. 09. 2019  16:30 SK Ďáblice x Sokol Dolní Počernice z.s.  
6. 10. 2019  16:00 SK Ďáblice x Tělovýchovná jednota Spoje Praha 
20. 10. 2019  15:30 SK Ďáblice x Tělovýchovná jednota Březiněves 
03. 11. 2019  14:00 SK Ďáblice x FC Háje Jižní Město, z. s.  
17. 11. 2019  13:30 SK Ďáblice x Sportovní klub Union Vršovice, z. s. 

Muži „B“, trenér: Pavel Mihálik    
21. 09. 2019  16:30 SK Ďáblice „B“ x Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14 „B“   
5. 10. 2019  16:00 SK Ďáblice „B“ x Fotbalový klub Čechie Dubeč, z.s.  
19. 10. 2019  15:30 SK Ďáblice „B“ x Spartak Kbely z.s.  
2. 11. 2019  14:00 SK Ďáblice „B“ x FC Háje Jižní Město, z. s. „B“   
16. 11. 2019  13:30 SK Ďáblice z. s. „B“ x SK Třeboradice z. s. „B“    

Pět kempů, dvě stě dětí!
 

Michal Mošnička

V prázdninových měsících v areálu SK Ďáblice proběhlo pět kempů, dva sportovní pod názvem 
Veselé sportovky a tři fotbalové. Celkem jsme zprostředkovali sportovní zážitky pro více než 200 
dětí!

Jsem rád, že se podařilo navázat na osmiletou tradici příměstských „Veselých míčů“ a že 
kemp pokračuje dál. Trenéři a asistenti zůstali vesměs původní s letitými zkušenostmi z těchto 
táborů. Někteří se již stali ve svém profesním životě pedagogy ve školách, jiní začínají studovat 
vysoké školy zaměřené na trenérství a sport. Po oba týdny jsem se snažil kemp sledovat a mohu 
konstatovat, že se mi moc líbil. Děkuji Lukáši Horváthovi a celému týmu asistentů Veselých 
sportovek a za rok se opět těšíme.

Na hřišti SK Ďáblice bylo o prázdninách živo; na snímku malí fotbalisté při jednom z kempů.

Fotbal máme rádi!

Veselé sportovky byly určené i dívkám.
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Rendez-vous

Písně Edith Piaf
České a francouzské šansony
Filmové melodie 

Aliaksandr Yasinski

kytara
Miroslav Linka

18. října 2019 od 20 hodin 
sál Obecního domu Ďáblice 

 Předprodej vstupenek v Komunitním centru Vlna.
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Virtuální univerzita 
třetího věku 

Obecní knihovna v Ďáblicích ve spolupráci 
s Provozně ekonomickou fakultou České 
zemědělské univerzity v Praze připravuje  
1. ročník Virtuální Univerzity třetího věku.

Virtuální Univerzita třetího věku je ucelený 
vzdělávací program pro seniory, který pořá-
dá vysokoškolské pracoviště prostřednictvím 
konzultačního střediska v Obecní knihovně 
v Ďáblicích. Studium probíhá v zimních a let-
ních semestrech formou e-learningu ve sku-
pině.
Zimní semestr 2019/2020
Téma kurzu:  
České dějiny a jejich souvislosti

Přednášky by měly probíhat v  knihovně 
ve čtvrtek od 9 do 11 hodin, a to 3. 10., 
17. 10., 31. 10., 14. 11., 29. 11. a 12. 12. 
2019.

Administrátorský poplatek 400 Kč za se-
mestr se platí po zhlédnutí první přednášky, 
kdy se účastníci sami rozhodnou, zda jim for-
ma studia bude vyhovovat. Stejně tak poté 
vyplní přihlášku.
Podmínky přijetí seniora ke studiu:
– osoba se statutem důchodce,
– invalidní důchodce bez rozdílu věku.

Zájemci o studium se mohou přihlásit 
u ing. Tatjany Zapletalové do 16. 9. 2019 
včetně, tel. 601 363 343, e-mail: zapletat@
post.cz.

Gratulace 
jubilantům
Občanům Ďáblic, kteří se na podzim 
a v zimě letošního roku dožívají 75, 80, 85, 
90 a více let, nově poblahopřejeme a malý 
dárek předáme za přítomnosti pana starosty 
na úřadě MČ. 

Slavnostní gratulace jubilantům se bude 
konat koncem listopadu, termín upřesní-
me v příštím čísle Zpravodaje. Zváni jsou 
i manželé či manželky jubilantů.

Jubilanty, kteří se nebudou moci na tuto 
událost dostavit, navštíví členky sociální ko-
mise osobně u nich doma.

Údaje o jubilantovi můžete poslat mailem 
na adresu socialni.komise@dablice.cz, na-
hlásit telefonicky na tel. 283 910 723 nebo 
odevzdat v podatelně úřadu MČ.

Jméno a příjmení jubilanta: ..........................

....................................................................

Adresa bydliště: ...........................................

....................................................................

....................................................................

Datum narození: ..........................................

Telefon jubilanta/kontaktní osoby: ...............

....................................................................

Pojeďte na Karlovarsko 
Simona Dvořáková, předsedkyně sociální komise Rady MČ

Sociální komise zve všechny ďáblické seniorky a seniory 
na PODZIMNÍ VÝLET NA KARLOVARSKO!

První naší zastávkou bude Bečov nad Teplou, kde si v tamním hradu prohlédneme mimo 
jiné i slavný relikviář svatého Maura. Po obědě pak navštívíme Mariánské Lázně – park 
Boheminium a kolonádu se zpívající fontánou.

Termín: sobota 12. října 2019 (odjezd v 7.00 hod. z obvyklého místa u Battistovy cihel-
ny). Na výlet je nutné se přihlásit v podatelně úřadu a uhradit zálohu 50 Kč na osobu.

Orientační běh v Ďáblickém háji
V pátek dne 11. 10. 2019 od cca 16 hodin se uskuteční 3. ďáblický orientační běh. 

Sraz zájemců, start i cíl u dětského hřiště Na Znělci. Poslední startující do lesa v 17.30 hodin.
Trasy připravíme v ďáblickém háji pro běžce (cca 3-4 km) a pro děti s rodiči (cca 2,5 km). 

K dispozici bude i orientační procházková trasa pro starší (cca 2 km).
Na účast se těší Markéta Stránská a Jan Hrdlička

Společenstvo vlastníků
neděle 6. října od 19:30 hodin, sál Obecního domu Ďáblice

Na prknech ďáblického sálu budete mít jedinečnou příležitost zhlédnout skvělou hru Jiřího 
Havelky „Společenstvo vlastníků“ v podání amatérského souboru Divadelní Sekce Praha.  
Hra měla premiéru 28. dubna 
v Činoherním klubu. Jedná se 
o mrazivou komedii ze sou-
časnosti, která je chvilkami až 
tak mrazivá, že skoro nutí k otáz-
ce: Je to vůbec ještě komedie?

„Ty neumíš ani napsat re-
zignaci? A co teda umíš? Co 
vlastně umíš?!“

Příběh se odehrává na pozadí 
mimořádné schůze společenství vlastníků bytových jednotek neboli SVJ, která by měla roz-
hodnout nejen o prodeji půdních prostor, ale také o mnoha dalších akutních provozních 
problémech. Snaha o vytvoření lepšího prostředí pro život v domě, naráží na všechny po léta 
nashromážděné nesnášenlivosti, předsudky a domovní drby. Tento příběh je současně 
smutným i komickým svědectvím o neschopnosti si porozumět a dohodnout se, o malých 
a zákeřných manipulacích a také resentimentu po starých dobrých časech.

„No, vidíte! Jestli jsou ty trubky z padesátých let, tak ty, ty vydrží navždycky! Tenkrát 
se to ještě dělalo z ocele a né jako dneska… z plastu…“

Věříme, že ti z vás, kteří měli možnost, či dokonce povinnost se někdy zúčastnit podobné 
schůze, budou mít nutně pocit deja vu: ano, toto se mi přece už jednou přihodilo…

„Helejte, mě váš intimní život absolutně nezajímá. Mě jde jen vo to, že spotřeba vody 
u vás rozhodně nevodpovídá jednomu člověku...“

Je tento příběh skutečně jen o vlastnících bytových jednotek? Není tak trochu o nás 
všech, o stavu dnešní společnosti? Můžeme ještě uvěřit po výroku …protože dobrá doba už 
byla!… že mohou ještě nastat „lepší zítřky“?

Přijďte se přesvědčit.
„A vobcházet nás už teda nemusíte... my si tady na to moc nehrajem…“
Předprodej vstupenek již nyní v KC Vlna.



středa 18. září od 18 hodin 6. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ  
Sál Obecního domu Ďáblice

sobota 21. září od 14 hodin Zažít město jinak! – Sametové Ďáblice 
Prostranství před Obecním domem a KC Vlna

čtvrtek 26. září od 19 hodin Případ pro začínajícího kata – filmový klub KC Vlna
Poslední film Pavla Juráčka, vycházející z třetí knihy fantasticko-satirick-
ého 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 50 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.

sobota 28. září od 6 hodin Bohoslužba sv. Václava Kaple Nejsvětější Trojice v Ďáblicích

pátek 4. října od 15 hodin Oslava mezinárodního dne seniorů  
Sál Obecního domu Ďáblice
Přijďte s námi oslavit svůj den a zapomenout na datum svého narození. 
K tanci a poslechu hraje Koty-Swing-Band. Vstupné ZDARMA.

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.

neděle 6. října od 19:30 hodin Společenstvo vlastníků – divadelní představení  
Sál Obecního domu Ďáblice
Mrazivá komedie 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 již nyní v KC Vlna.

pondělí 7. října od 18 hodin Zdravá komunikace v rodině – přednáška KC Vlna
Komunikace je základem všeho. Pokud si nerozumíme, nemůžeme spolu 
pěkně vycházet. Základem by měl být pocit dobrovolnosti a spokojenosti, 
a také naslouchání a poslou-chání druhého. Vstupné ZDARMA.

pátek 11. října od 16 hodin Orientační běh v Ďáblickém háji
sobota 12. října Podzimní výlet seniorů na Karlovarsko
pátek 18. října od 20 hodin Radka Fišarová – Rendez-vous  

Sál Obecního domu Ďáblice
Česko-francouzský koncertní program, ve kterém Radka Fišarová se 
svým hudebním doprovodem, přináší nejen francouzský šanson předních 
francouzských interpretů (E.Piaf, Ch. Aznavour, M. Mathieu atd.),  
ale také slavné filmové melodie a písně v netradičních aranžích. 
Předprodej vstupenek již nyní v KC Vlna.

sobota 19. října od 15 hodin Odpolední seminář pro ženy –  
Jóga, meditace a tvoření KC Vlna

Přijďte strávit uvolňující sobotní odpoledne a uvolnit tělo  
i ducha. Bližší informace a rezervace míst v rezervačním systému  
na: vlna.dablice.cz.

čtvrtek 31. října od 20 hodin Music Wave – LunedBand KC Vlna
Přijďte se vyřádit na pop-rockový konzert se skvělou skupinou 
LunedBand!
Předprodej vstupenek od 7. 10. v KC Vlna.

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

Program na září 2019
Otevírací doba
Září: pondělí 13.30–16, 18–21, úterý 
13.30–16, středa 13.30–16, 20–22, čtvrtek 
13.30–16, 20–22, sobota 14–22 (28. 9. 
zavřeno), neděle 14–16 hodin. V pátek 27. 9. 
Noc vědců 17–22 hodin.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné 
a cestopisné v pondělí od 18.30 hodin:
16. 9. Petr Adámek: Podzimní obloha – sou-
hvězdí, zajímavé úkazy a objekty.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním  
oblohy v pondělí od 18.30 hodin:
2., 9., 23. a 30. 9. Hledání harmonie světa, 
Nepolapitelný čas.

NOC VĚDCŮ pátek 27. 9. 17–22 hodin:
17.30 O kouzelné pastelce – Ťulda a hvězdy 
(pohádka 6+)
19.00 Petr Brož: Tajemství Marsu očima  
geologa.
20.00–22.00 hodin pozorování oblohy

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Září: pondělí–čtvrtek 13.30–16, středa, čtvr-
tek 20–22, sobota 14–22 (28. 9. zavřeno), 
neděle 14–16 hodin za jasného počasí! Pří-
stupné bez objednání.
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné 
promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové 
vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu 
a zakoupit astronomické publikace (pohledy, 
mapy, knížky aj.).

DOVOLENÁ v ordinaci praktické lékařky pro dospělé  
MUDr. Kateřiny Auzké od 19. do 27. 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 hodin,  
středa a čtvrtek 16–17.30 hodin.
Pořádané akce: 11. 9. 18.00 Podzimní turnaj čtyřher (turnaj ve stolním tenisu  
pro veřejnost), 26. 9. 10.00 Senior Cup 5 (turnaj ve stolním tenisu pro hráče 65+)
Více na: www.centrumdablice.cz
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POZOR změna!



již od Kč379 900

   NOVÁ 
ŠKODA KAMIQ

Budete si rozumět

Pohodlí na cestách zažijete vždy s novým vozem 
ŠKODA KAMIQ 
Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu a využijte jedinečnou příležitost přesvědčit se
o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 112–116 g/km

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ
5. DVEŘE

VYHŘÍVANÝ VOLANTPARKOVACÍ ASISTENT

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00 Praha 8
Tel.: 286 001 770
www.porsche-prosek.cz
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