
Hola, hola, škola volá! 
Tuto větu už zase budou slýchat od rodičů každé všední ráno školáci nejen 
naší základní školy. Prázdniny skončily a nastává čas povinností. Doufejme, 
že bude méně online výuky a děti se budou moct opět potkávat se svými 
kamarády. Fotografie z dnešního dne najdete na str. 8 a 9.
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dovolím si trochu netradičně ujmout se 
úvodního slova místo pana starosty. Vlastně je 
toho hodně, o co bych se rád podělil, a mnohé 
další naleznete i uvnitř tohoto zářijového čísla, 
tedy pokud dočtete Zpravodaj až do konce.

Většina z nás využila letní měsíce k dovo-
lené, odpočinku a rekreaci se svými blízkými. 
Těm, kteří zůstávali v Praze, jsme se snažili 
zpříjemnit tři letní večery kinem v zahradě KC 
Vlna a na začátek září máme připravenou 
ještě jednu projekci pro děti. Počasí nám le-
tos naštěstí pokaždé přálo a věřím, že se tato 
tradice ujme. Nebylo překvapením, že pěkný 
český film dokáže diváky přitáhnout! 

Na různých místech v Ďáblicích probíhaly 
v červenci i srpnu příměstské tábory a kempy, 
v srpnu se některé objekty v Ďáblicích znovu 
zapojily do festivalu Open House. Návštěvnost 
byla srovnatelná s rokem 2020. 

V neposlední řadě fotbalisté SK Ďáblice 
začali sezonu brzy a zatím si vedou zejména 
Muži-A úspěšně! Takže držme palce, aby 
soutěže mohli všechny týmy také úspěšně 
dokončit.

Jsem rád, že téměř 240 spoluobčanů a lidí, 
kterým na Ďáblicích nějakým způsobem zá-
leží, pomáhalo vybrat projekty v rámci parti-
cipativního rozpočtu. Jak jsme deklarovali pře-
dem, pořadí projektů určily hlasy lidí s trvalým 
bydlištěm v Ďáblicích. Ale o to větší bylo mé 
překvapení, když jsme zjistili, že pořadí projek-
tů je vlastně totožné s pořadím projektů při 
započítání všech hlasů. Jsme připraveni rea-
lizátorům vítězných projektů poskytnout efek-
tivní pomoc, tak aby jejich návrhy mohly být 

letos dokončeny. Osobně považuji tuto aktivitu 
za velice přínosnou i z toho důvodu, že nápady 
a iniciativu spoluobčanů, kteří sami nebo se 
svými blízkými opravdu chtějí přispět nápa-
dem spojeným s realizací, jsme připraveni 
podpořit a děláme to velice rádi. Vnímáme 
i návrhy projektů, které neobdržely dostatečný 
počet vašich hlasů. Jsou to vše kreativní nápa-
dy a věřím, že se dočkají využití a zkušenosti 
z letošního roku zhodnotíme v tom příštím. 
Z naší strany mohu slíbit, že začneme s vy-
hlášením dříve, pravděpodobně již během 
zimních měsíců 2022!

I díky probíhajícím stavbám jsme toto léto 
vystaveni velkému množství dopravních ome-
zení. Nejen v Ďáblicích, ale po celé republice. 
Chybí nám tu informační cedule „Omlouváme 
se, musíme to opravit“, se kterými se se-
tkáváte jinde na svých cestách. Ano, můžeme 

diskutovat, co můžeme jako stávající vedení 
městské části udělat lépe, co udělali a neu-
dělali naši předchůdci. Problémů je mnoho 
a jen pomalu se daří posouvat řešení kupře-
du. Např. vybudování „odlehčovací“ odbočky 
kanalizace U Parkánu stojí před rozhodnutím 
stavebního úřadu (investice PVS, a. s., se 
stavbou je spojena i přeložka vodovodního 
řadu), přes technické problémy pokračuje re-
konstrukce ČSOV Chřibská a náročné bu-
dování nového výtlačného řadu (investice 
PVS, viz uzávěra Kostelecké ulice). O konkrét-
ních uzavírkách a některých stavbách infor-
muji na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje 
a detailní informace jsou na webových strán-
kách a úřední desce úřadu městské části.

A podobně jako u řešení „historických“ 
problémů se díváme dopředu a doufáme, že 
se nebude opakovat „covidový“ scénář z loň-
ského roku. V úzké spolupráci s vedením KC 
Vlna pro vás připravujeme kulturní a spole-
čenské akce, o nichž naleznete informace 
v Kalendáři plánovaných akcí na konci 
Zpravodaje, na webových stránkách městské 
části a KC Vlna, která o akcích informuje i na 
svém Facebooku.

Pokud máte děti a máte rádi zvířata, nenech-
te si ujít Výstavu chovatelů drobného zvířectva 
v areálu statku (v pátek 10. odpoledne a v so-
botu 11. po celý den). Věřím, že se i v letošním 
roce můžeme těšit nejen na výstavní králíč ky, 
holuby a jiná překrásná zvířátka, ale i na 
podobné překvapení, jakým byly vloni ukázky 
ze soutěží „králičí hop“, a na každoroční tom-
bolu.

O týden později se v rámci každoroční akce 
Zažít Ďáblice jinak můžete mimo jiné zúčastnit 
kulinářské o „nejlepší“ pomazánku! Určitě 
přijďte podpořit klub Šikovných rukou, který 
pro vás připravil zajímavé rukodělné výrobky, 
s dětmi si přijďte vyzkoušet pravěké dílny 
nebo si jen tak popovídat se sousedy či vpod-
večer poslechnout koncert do kaple.

A na začátku října nás čeká oslava ke 
120. výročí založení základní školy, kde se 
s mnohými z vás jistě také potkáme. Přeji 
i tímto připomenutím kulatých narozenin ďáb-
lické školy nejen dětem, ale rodičům všech 
školáků a školaček a všem „školou povinným“ 
pohodový a poklidný start do nového školní-
ho roku, pevné nervy. A všem hodně zdraví!
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tel.: 283 910 723–725, e-mail: posta@dablice.cz. Registrováno pod číslem MÚ-63/91. Adresa pro vaše příspěvky: zpravodaj@dablice.cz. Za obsah čísla odpovídá Rada MČ 
Praha-Ďáblice, za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory vydavatele. Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit,  
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Vážení spoluobčané, 
milí sousedé,

Slovo 
místostarosty
Jan Hrdlička
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Pozvánka na zasedání  
zastupitelstva  
městské části  
15. září
Vážení spoluobčané, srdečně vás 
zveme na 19. veřejné zasedání 
zastupitelstva městské části, které 
se uskuteční ve středu 15. září 
2021 od 17 hodin v sále Obecní-
ho domu Ďáblice, Osinalická 
1104/13.
Podklady jsou uveřejněny na webových 
stránkách dablice.cz – Samospráva –  
Zastupitelstvo MČ – Podklady 
k jednání, zápisy, záznamy a usnesení 
z jednání.

74. jednání 14. 7. 2021
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s pronájmem pozemku parc. č. 1553  

Dětskému klubu Maata, z. s.;
— s výběrem firmy TD SERVIS, spol. s r. o., na 

výměnu plynového kotle v mateřské škole.
Rada MČ po projednání schválila:
— nabídku Ing. arch. Václava Škardy na 

zhotovení projektové dokumentace 
pavilonu ZŠ v Ďáblicích.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— žádost o vyjádření/stanovisko ke sloučené-

mu řízení o územním rozhodnutí a stavební-
mu povolení pro RD U Chaloupek;

— informaci o možných vícepracích a pro-
běhlých jednáních se zhotovitelem stavby 
Bytový dům Akcíz.

Radní MČ informovali o:
— skutečnosti, že v letošním roce MČ neobdrží 

finanční příspěvek od společnosti Kolekto-
ry Praha, a. s., který každý rok využívá na 
pokrytí části nákladů na akci Zažít Ďáblice 
jinak;

— semináři Radniční periodika obcí, měst 
a krajů – aktuální praxe;

— proběhlé schůzce s provozovatelem aplika-
ce Mobilní rozhlas;

— zasílání fotografií a videí na PVS, a. s., z dů-
vodu kalibrace aktuálního modelu odvod-
nění pro území Ďáblic podle aktuálních zá-
znamů po prudkých deštích.

75. jednání 4. 8. 2021
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s ukončením příkazní smlouvy s P. T. z důvo-

du rezignace na funkci předsedy Komise 
pro projednávání přestupků i s jmenová-
ním J. M. do této funkce;

— s předloženou cenovou nabídkou na 
zpracování výsadeb stromů od Ing. 
Markéty Pešičkové;

— s odpisem pohledávky ve výši 2 000 Kč 
– J. S.;

— se záměrem pronajmout část pozemku  
ve vlastnictví MČ Praha-Ďáblice o výměře 
60 m2 jako zahrádku paní I. M.;

— s výběrem firmy TD SERVIS, spol. s r. o.,  
na výměnu kotle do mateřské školy.

Rada MČ po projednání schválila:
— dohodu o poskytnutí daru od pana M. S.;
— smlouvu o odepisování technického 

zhodnocení majetku se společností Česká 
pošta, s. p.;

— uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě 
pro L. M.

Rada MČ po projednání neschválila:
— prodloužení dodatku č. 9 k nájemní smlou-

vě s Ch. T. a pověřuje ÚMČ jednáním s ná-
jemkyní.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— vyhodnocení předložených návrhů v rámci 

Participativního rozpočtu a pořadí projektů 
podle počtu hlasů od hlasujících s trvalým 
bydlištěm v Praze-Ďáblicích.

Radní MČ informovali o:
— konání členské schůze Otevřená města;
— proběhlém jednání s FCC;
— akci v kukuřičném bludišti na křížení ulic 

Markvartická a Spořická (21. 8. 2021);
— opětovné žádosti MČ o příspěvek na akci 

ZMJ – k posouzení společností Kolektory 
Praha, a. s.;

— dodání obálek, zákonů a pokynů na ÚMČ 
pro volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR;

— aktivaci služby VOLBY 2021 od O2 Czech 
Republic; 

— termínu kontroly hospodaření roku 2021 
z MHMP.

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

O čem jednala rada městské části

Participativní rozpočet 2021
V letošním roce bylo přihlášeno 13 projektů (pozn.: vloni byl přihlášen pouze jeden projekt, 
který byl zrealizován). Všechny přihlášené projekty jsou zajímavé a určitě by každý byl příno-
sem pro Ďáblice. Ale jak se říká, vyhrát může jen jeden, i když v našem případě to tak úplně 
neplatí.

V tabulce vám přinášíme konečné pořadí přihlášených projektů. Celkem hlasovalo 169 ob-
čanů s trvalým bydlištěm v Ďáblicích a dalších 70 občanů, kteří uvedli „jiný vztah“ k Ďáblicím. 
Projekty na prvních šesti místech podle celkového počtu hlasů jsou překvapivě shodné, i když 
v rozdílném pořadí. Rozhodující pro realizaci byly hlasy od obyvatel s trvalým bydlištěm v Ďáb-
licích.

Osloveni již byli všichni navrhovatelé projektů, které jste svými hlasy vynesli na přední 
místa. V případě, že navrhovatel projektu nebude schopen „svůj“ projekt v roce 2021 zrea-
lizovat nebo nedojde k jiné dohodě, budou osloveni navrhovatelé dalších projektů v pořadí 
tak, aby byl objem vyčleněných prostředků pro realizaci projektů participativního rozpočtu 
v roce 2021 vyčerpán.

Pořadí projektů podle počtu hlasů celkem kladných záporných
  1. Vstupní branka na hřiště u Vlny od komunitního centra 63 66 3
  2. Záhony cibulovin v centru obce 59 64 5
  3. Bosý chodníček v areálu komunitního centra Vlna 53 62 9
  4. Geopark u ZŠ Ďáblice 47 48 1
  5. Informační cedule s mapou Ďáblic k zastávkám MHD 42 48 6
  6. Přívětivý domov pro ptactvo a drobný hmyz – zahrada KC VLNA 42 44 2
  7. Úprava živých plotů u vjezdů na křižovatky 41 53 12
  8. Herní prvek pro nejmenší – Koníčkovo náměstí 38 45 7
  9. Ďáblický anděl 23 36 13
10. Velkoplošná mapa Ďáblic s označením a popisem význ. budov 21 30 9
11. Ďáblický totem – rozšířené možnosti 13 28 15
12. Vlna barevnější – květináče ke KC Vlna 12 24 12
13. Ďáblice z ptačí perspektivy 5 16 11
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Veřejné osvětlení: 
havárie a poruchy
Pokud potřebujete nahlásit havárii nebo po-
ruchu na veřejném osvětlení, je možné 
kontaktovat přímo dispečink THMP na bez-
platné lince 800 404 060 anebo nahlásit 
havárii nebo poruchu přes web thmp.cz.

Musíte pouze uvést identifikační číslo 
lampy (kovový štítek s číselným kódem, který 
je umístěn na každé lampě veřejného osvět-
lení), nebo pokud číslo neznáte, stačí uvést 
ulici a číslo popisné domu v přímé blízkosti 
lampy, popř. nejbližší objekt. -OVS-

Pozor na zloděje!
Do podatelny úřadu jsme dostali následující 
upozornění od našeho spoluobčana. Jméno 
i adresu známe. Vzhledem k faktu, že po dob-
ných případů přibývá, chtěli bychom i touto 
cestou vyzvat všechny spoluobčany k obe-
zřetnosti, zamykání svých domů, garáží, auto-
mobilů, zahradních domků. V případě po-
dezření nebo je-li někdo přímo svědkem 
ně jakého trestného činu či vandalismu, prosí-
me ihned kontaktujte Policii na číslech 156 
nebo 158.

„5. srpna v noci nám u rodinného domu 
v ulici Dražetická vykradli auto, které bylo za-
parkované za plotem před garáží. Nejsme si 
jisti, jestli jsme ho nezapomněli zamknout, 
ale ráno bylo otevřené a uvnitř rozhrabané. 
V autě nic cenného nebylo, nic se neztratilo, 
ani škoda na autě není, tak jsme ani policii 
nevolali. Zloději také zkoušeli, jestli nebyla 
odemčena garáž (vrata byla přizvednuta). 
Když jsem ráno objevil trojúhelník tvořený uli-
cemi Dražetická, Humenecká a Županovická, 
tak u sedmi domů byly otevřené branky...“

Plánovaná aktuální omezení provozu  
na pozemních komunikacích v Ďáblicích
Komunikace Kostelecká – práce do konce listopadu 2021
Instalace výtlačného potrubí splaškové kanalizace pro Ďáblice v ulici Kostelecká (investor 
PVS, a. s., žadatel PVK, a. s.).

Do 15. 9. by měla probíhat úplná uzavírka části komunikace Kostelecká ve směru na  
Čakovice mezi napojením sjezdu z Cínovecké a ulicí Na Pramenech.

Úplně je uzavřen sjezd z dálnice a světelná křižovatka napojení na Kosteleckou!
Poté bude platit 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!

Neprůjezdný bude pouze směr do Čakovic. Průjezd z Čakovic bude zachován.

Komunikace Chřibská – práce od 1. 8. do 15. 10. 2021
Instalace výtlačného potrubí splaškové kanalizace do komunikace Chřibská (investor PVS, 
a. s., žadatel PVK, a. s.).

Probíhá postupná uzavírka ulice Chřibská v úseku Kostelecká – areál Policie ČR. 
Postupná realizace a částečné uzavírky komunikace po jednotlivých úsecích. Dokončení po-
vrchu komunikace po skončení všech prací na rekonstrukci ČSOV Chřibská.

Komunikace U Parkánu – v roce 2021  
pouze přípravné práce
Vybudování zvýšeného přechodu a parkovacích zálivů v ulici U Parkánu v rámci programu 
přechody BESIP. Úprava obrubníků, bezbariérových přechodů podél ulice U Parkánu (in-
vestor TSK Praha, a. s., žadatel INPROS Praha, a. s.).

Koncem srpna proběhlo formální převzetí staveniště zhotovitelem. Časový plán uzavírky 
komunikace U Parkánu ještě nebyl předložen.

Chodníky a překopy komunikací 
Borotická, Šenovská, Brigádnická, Květnová, U Spojů, Ptáčnická a Myslivecká – práce 
od 6. 9. do 8. 10. 2021
Pokládka páteřních optických kabelů CETIN (investor CETIN, a. s.).
1. etapa: 6.–17. 9. – chodník podél Šenovské, překopy komunikace U Spojů, Borotická, 
Šenovská. Dojde k dočasnému přesunu zastávky BUS U Spojů (směr D. Chabry) o 20 metrů 
vpřed.
2. etapa: 13.–20. 9. – chodník podél Brigádnické, překopy komunikace Brigádnická  
a Čenkovská.
3. etapa: 20.–29. 9. – chodník podél komunikace Brigádnická, překop komunikace 
Brigádnická.
4. etapa: 27. 9. – 8. 10. – chodník podél komunikace Květnová, překop komunikací 
Ptáčnická, Myslivecká, ukončení u komunikace Na Kopci.

Uzavírka komunikací K Náměstí a Kučerové
Přípojky kanalizace a vody pro OS Pod ďáblickou hvězdárnou (investor M Ďáblická, s. r. o., 
žadatel EKVATOR-RN, s. r. o.).
1. etapa: září–říjen 2021 – připojení v komunikaci K Náměstí
2. etapa: září–prosinec 2021 – připojení v komunikaci Kučerové
Komunikace Květnová zůstane průjezdná v obou směrech.

Podrobné informace včetně plánků DIO naleznete na elektronické úřední desce MČ 
(dablice.cz/uredni-deska) a jsou vyvěšeny na úřední desce vedle vchodu do úřadu.

Z-BOX
Od 16. 8. 2021 je v zatáčce vedle Batistovy 
cihelny v ulici Osinalická zprovozněn Z-BOX. 
Jedná se o samoobslužné výdejní místo Zásil-
kovny, kde si kdykoliv můžete vyzvednout své 
objednané zásilky, nebo naopak zásilku po-
slat. Cena doručení je stejná jako na vý-
dejních místech Zásilkovny. Z-BOX je vám 
k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je 
napájen solárními panely.
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Testy vzorků barvy fasády – bude v každém případě ve světlém odstínuV přístavbě za klubovnou vzniká prostor pro keramickou pec

Prodejní prostory lékárny mají již obvodové zasklení

Budova dostala konečný tvar

Výstup z výtahu a přístup k ordinacím v patře bude pod střechou

Odhalený cvičební sál

„Prosvětlené“ schodiště –  
i po dokončení půjde na schodiště 
přirozené světlo

Jan Hrdlička

Příprava pro střešní konstrukce v budoucích prostorách ordinací

V polovině června bylo ubouráno vše, co bylo třeba

Klubovna má již podchycené stropy

Rekonstruujeme a stavíme OD Ke Kinu

| 5
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Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve 
dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 
2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování pro oba ďáblické volební okrsky 
proběhne ve společenském sále Obecního 
domu Ďáblice.

Detailní informace přineseme v říjnovém 
čísle Zpravodaje a budou zveřejněny na 
webových stránkách dablice.cz.

Hlasování probíhá na území České repub-
liky, a to ve 14 volebních krajích. Hlasuje se 
i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních 
úřadech ČR.

Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je 
přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou 
voliči hlasující na voličský průkaz, o který si 
mohou požádat na úřadě do 1. 10. 2021, 
nebo voliči nacházející se v době voleb 
v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném 
obdobném zařízení. Voličem je občan České 
republiky, který nejpozději 9. října 2021 
dovrší věku 18 let. Volič musí ve volební 
místnosti prokázat svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky buď platným ob-
čanským průkazem nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky či cestovním průkazem. Neprokáže-
li volič svou totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky platným dokladem, nebude mu 
hlasování umožněno. Zkontrolujte si proto 
platnost osobních dokladů.

Hlasovací lístky 
pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vy-
tištěny pro každou politickou stranu, politické 
hnutí nebo koalici samostatně. Na každém 
hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené lo-
sem. Hlasovací lístky obdrží voliči na adresu 
trvalého bydliště nejpozději tři dny přede 
dnem voleb, tj. do 5. října 2021.

Vzorové hlasovací lístky a informace o pří-
padných tiskových chybách na hlasovacím 
lístku budou zveřejněny ve volební místnosti. 
Ve volební místnosti budou také zveřejněny 

informace o případném vzdání se kandidatu-
ry nebo odvolání kandidáta.

Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním 
razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu 
hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, 
zastoupení není přípustné. S úřední obálkou 
a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do 
prostoru určeného k úpravě hlasovacích líst-
ků, jinak mu nebude hlasování umožněno. 
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací 
lístek. Na hlasovacím lístku politické strany 
nebo seskupení může volič vyznačit zakrouž-
kováním pořadového čísla čtyři kandidáty, 
kterým tím udělí preferenční hlas. Volič musí 
dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze 
jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče ne-
platný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, 
které nejsou na předepsaném tiskopise, hla-
sovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací 
lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. 
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným 
hlasovacím lístkem vloží před okrskovou vo-
lební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu 
vybrat zvolený hlasovací lístek nebo nemůže 
číst nebo psát, může být v prostoru určeném 
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný 
volič, nikoliv však člen okrskové volební komi-
se, který mu pomůže hlasovací lístek vybrat, 
vložit do úřední obálky, popřípadě i obálku 
vložit do volební schránky.

Voličské průkazy
Voliči, kteří chtějí hlasovat na jiném místě než 
v Ďáblicích, mohou do 1. 10. 2021 požádat 
o vydání voličského průkazu v podatelně 
úřadu městské části Praha-Ďáblice. S volič-
ským průkazem může volič hlasovat v ja-
kémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličské-
ho průkazu nelze vydat duplikát.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, jej 
musí odevzdat okrskové volební komisi ve vo-
lební místnosti. Komise mu poté vydá 
prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích 
lístků. Pokud se volič, kterému byl vydán vo-
ličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ 
volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž 
odevzdat okrskové volební komisi, jinak mu 
komise hlasování neumožní. 

Hlasování do přenosné  
volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb 
svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost do přenosné 
volební schránky. Kontaktní informace budou 
zveřejněny v příštím čísle Zpravodaje.

Přehled kandidátních listin podaných pro 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky – volební kraj Hlavní 
město Praha:
název volební strany
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

Aliance pro budoucnost

ANO 2011

Česká strana sociálně demokratická

Hnutí Prameny

Komunistická strana Čech a Moravy

Koruna Česká (monarchistická strana  
Čech, Moravy a Slezska)

Levice

Moravané

Nevolte Urza.cz

Otevřeme Česko normálnímu životu

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty

SENIOŘI 21

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

Strana zelených

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Švýcarská demokracie  
(www.svycarska-demokracie.cz)

Trikolora Svobodní Soukromníci

VOLNÝ blok

Volte Pravý Blok www.cibulka.net

Volby do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu České republiky –  
hlasování na území České republiky
Renata Henych, tajemnice ÚMČ
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Žlutá turistická značka prodloužena
Jan Hrdlička

Na základě zvýšeného zájmu turistů o historické i soudobé objekty v Ďáb-
licích, podpořeného částečně i jarní „uzávěrou“ a možností provádět 
pouze pěší výlety na území Prahy, dokončil Klub českých turistů v srpnu 
přeznačení žluté turistické značky na území Ďáblic. Výletníci tak budou 
mít příležitost bez problémů spatřit co nejvíce především architekto-
nických zajímavostí, které se na území naší městské části nacházejí.

U hvězdárny byl zřízen nový směrovník Hvězdárna Ďáblice a „žlutá“ 
trasa je od Ďáblického háje vedena ulicí Květnovou kolem KC Vlna, 
nové budovy úřadu a nejstaršího panelového domu v ČR do ulice 
U Prefy a dále kolem školy k ulici U Parkánu. Na původní návsi je 
umístěn nový směrovník s názvem Staré Ďáblice. Jeho součástí je 
i bezbarvá směrovka ke kapli sv. Václava a Nejsvětější trojice i kapličce 
sv. Jana Nepomuckého. Odtud vede „žlutá“ značka směrem k ulici 
Statková a dále po původní trase kolem skládky na Zdiby.
Náklady na úpravy značení byly hrazeny Klubem českých turistů. 

Děkujeme.

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

ZO ČSCH Ďáblice pořádá ve dnech 

10.–11. září 2021 
výstavu drobného zvířectva 

v areálu U Parkánu 30, Praha-Ďáblice (Agro Kmínek).

Otevřeno pátek 13–18, sobota 8–17 hod.

Občerstvení i tombola zajištěny.

Těšit se můžete na králičí hop.

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

Zveme rodiče dětí narozených  
v roce 2020 a 2021 na

slavnostní přivítání  
nových občánků Ďáblic,
které se uskuteční na podzim roku 2021.
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!

Hlasujte v anketě Strom roku
Do finále letos jubilejního 20. ročníku ankety Strom roku postoupila 
dvanáctka kandidátů ze sedmi krajů. Ti usilují o prvenství v podobě od-
borného ošetření zdarma a o postup do celoevropského kola soutěže. 
Lidé mohou své favority podpořit online na stromroku.cz nebo pomocí 
DMS do 12. září. Od vzniku ankety se do hlasování zapojilo více než  
729 tisíc lidí a vybralo se téměř 2,8 milionu korun, které putovaly na 
výsadbu a ošetření stromů.

Rozhodněte o nejlepším adaptačním  
opatření na změnu klimatu
Jak předcházet škodám z přívalových dešťů a dalším extrémům počasí, 
které na nás dopadají stále častěji? Také na to hledali odpovědi autoři 
osmnácti projektů, které se letos probojovaly do finále soutěže Adapter-
ra Awards. Podpořit až dva favority z finálové osmnáctky mohou lidé do 
15. října na adapterraawards.cz

Anna Poledňáková, iniciativa Sázíme budoucnost
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První školní den
Pavel Veselý, foto autor

Stejné, a přitom pokaždé trochu jiné. Takové bývá zahájení školního 
roku v naší základní škole, takový bývá první den školáků, především 
prvňáčků. Opakují se slunečnice v rukou dětí, opakují se přání dospě-
lých představitelů školy a obce, opakují se výrazy očekávání a naděje, 
avšak nové jsou tváře těch, kdo vstupují do tříd poprvé. Tváře prvňáčků.

Přejme jim, aby se jejich očekávání naplnila. Letos pod novým škol-
ním praporem, jehož podoba vzešla z žákovské školní soutěže.

zp9_21.indd   8zp9_21.indd   8 01.09.2021   21:0301.09.2021   21:03



Ďáblický zpravodaj |  Škola

| 9

120. výročí školy – přijďte pobejt! 
Jak jsme již informovali, ve středu 6. října 2021 uplyne již 120 let od vysvěcení školy ve 
„starých“ Ďáblicích.

V tento den uspořádá současná ZŠ a MŠ odpolední oslavu, na kterou srdečně zveme 
někdejší pedagogické i provozní zaměstnance, žáky, obyvatele Ďáblic, Březiněvsi, Prahy 8 
i ostatní spřízněnce školy. Věříme, že se při této příležitosti rádi setkají místní rodáci, ale 
i ostatní přespolní, které s ďáblickou školou pojí pouto vzpomínek a přátelství.

Dopoledne se sejdou současní žáci a zaměstnanci školy na rynku pod památnou lípou, aby 
společně popřáli škole do dalších let, sfoukli svíčky na narozeninovém dortu a vypustili 
balonky se svým přáním.

Odpolední program pro veřejnost
16.30 slavnostní zahájení na školním rynku pod památnou lípou,  
představení školního kalendáře pro rok 2022 i pro vzpomínku na školu  
do let příštích
17.20 slavnostní zahájení provozu nové učebny fyziky–chemie
18.30 světélkový průvod obcí
19.30 sladká tečka na rozloučenou
Věříme, že se účastníci v průběhu akce rádi setkají s bývalými i současnými pracovníky ško-
ly. Nebude chybět ani společné posezení bývalých kantorů a zaměstnanců. Návštěvníci se 
mohou těšit na prohlídky školy se žákovskými průvodci. Nachystaná bude výstava kronik, 
prezentace bohaté historie i současnosti školy, tvůrčí dílny, zápolení ve stolním tenise, 
otevřený klavír pro pianisty, občerstvení. V prodeji budou i školní trička…
Společný průvod obcí, kolem bývalých i současných školních budov, bude jistě důstojným 
závěrem oslav.

Bližší informace stran programu a jeho upřesňování v souladu s aktuálními proticovidový-
mi opatřeními budou zveřejňované na skoladablice.cz.

Vážení přátelé a příznivci, těšíme se s vámi na setkání při oslavě 120. výročí Ďáblické 
školy ve středu 6. října 2021.

Josef Buchal, ředitel školy
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Letošní přívětivé léto trávíme venku, většinou pod slunečníky kantý-
ny fotbalového hřiště. Paní Kateřina se o nás skvěle stará a my se vždy 
těšíme na páteční porci zmrzliny a dobré kávy. Ani zde však nezahálíme 
a jako při každé schůzce trénujeme paměť. Jedním z úkolů byly názvy 
ptáků a dali jsme jich dohromady 70. Dokázali byste nás překonat? 
Největší letní aktivitou byl klubový výlet v pátek 13. srpna. Z parkoviště 
před úřadem jsme vyjeli v 8 hodin a již před devátou jsme dorazili do 
malé obce Třebíz, kde byl v roce 1975 otevřen skanzen vesnické archi-
tektury. Před námi se objevila malebná náves s rybníkem a kachnami 
(hlasitým kejháním děkovaly za zbytky svačiny), to celé obklopené 
vzrostlými stromy, historická zvonice, jejíž hlas stále doprovází místní 
obyvatele při odchodu z tohoto světa.

Paní průvodkyně nás uvedla do místního statku, ve své době nej-
většího, a seznámila nás s historií tohoto úchvatného komplexu. Rodi-
na statkáře Cífky tehdy zaměstnávala mnoho místních obyvatel. Jedni 
nemohli být bez těch druhých a prospěch to přinášelo všem. Během 
svého života se polnosti rodiny rozrostly z původních 15 na 60 hektarů. 
Je obdivuhodné, jak dokázali pouze s primitivní technikou a koňmi  

obdělávat tak rozsáhlou plochu. Při vstupu do hlavní budovy na nás 
dýchla nezaměnitelná vůně starých budov a příjemný chlad ze silných 
kamenných zdí. Vše tu mělo své místo i svůj účel a mnoho věcí z vysta-
veného mobiliáře jsme znali ze svého dětství. 

Součástí statku byla i malá pivnice pro místní obyvatele. Nebylo 
těžké si představit, jak se zde večer po celodenní práci scházeli a dis-
kutovali. Jedna místnost v patře byla věnována těm, kteří se zasloužili 
o obnovu těchto nádherných stavení, velmi poničených a zpustlých 
v poválečných dobách, kdy došlo k vyvlastnění těchto majetků. Svým 
umem přispělo mnoho místních seniorů, kteří při zachování původních 
stavebních postupů dokázali zrekonstruovat statek do dnešní krásy. 
Také většina vnitřního vybavení byla darována nejen místními obyvate-
li. Toto jejich obrovské úsilí později ocenili i dědici původních majitelů, 
kteří po restitucích celý statek s vybavením darovali obci. 

Po prohlídce statku jsme se přesunuli do původního obchůdku, kde 
se prodávala pestrá směsice zboží pro potřeby tehdejší domácnosti. 
A my jsme vykoupili tradiční mašlovačky z peří. Zcela jiný pak byl do-
meček místního ševce, otce sedmi dětí. Těm větším večer přistavil žeb-
řík na půdu, kde spaly na seně, menší spali v jedné dětské postýlce 
někdy i čtyři pohromadě! Malá místnost s nízkým stropem byla dílnou, 
ložnicí i kuchyní zároveň. V podobném duchu byl i vedlejší domek 
babky kořenářky, v minulých dobách často jediná možnost pro 
vesnické lidi při léčbě nejrůznějších chorob. S úctou budu vzpomínat 
na naše předky a jejich životní úděl, pracovitost a skromnost. Poslední 
prohlídka byla věnována rodnému domu místního rodáka a oblíbené-
ho spisovatele historických románů Václava Beneše Třebízského. 

Jen neradi jsme opouštěli tuto kouzelnou obec s pouhými 450 
obyvateli, ale čekala nás další výzva: Panenský Týnec s proslulým ne-
dostavěným chrámem z počátku 14. století. Jsou mu připisovány ma-
gické účinky na zdraví a duševní pohodu všech, kteří vstoupí do jeho 
vnitřního prostoru. Koruny stromů rozlehlé zahrady, která obklopuje 
chrám a klášter zasvěcený sv. Anežce České, nám poskytly vítaný stín 
a příjemný odpočinek před odjezdem na třetí místo našeho putování. 
Známá písnička Ó Velvary, kterou jsme si společně zazpívali před vjez-
dem do města, vám právě prozradila, že naší poslední zastávkou byly 
Velvary. Z místní restaurace jsme měli krásný výhled na dominantu  
náměstí, krásně zdobený mariánský sloup.

To nám trochu vynahradilo delší čekání na objednaný oběd. Restau-
race disponovala pouze jedním kuchařem a majitelé, rodina z dale-
kého Pákistánu, přiznali, že jsme jejich první větší zájezd. Tak jsme jim 
trochu vypomohli s roznáškou jídla, které bylo chutné, a nakonec se 
dočkali všichni. A ti, kteří měli ještě sílu, se vydali do technického mu-
zea hraček. V první budově jsme obdivovali staré panenky, dětské 
pokojíčky, nádobíčko, autíčka i další, ale také jsme si mohli zakoupit 
retro hračky z našeho mládí. Céčka, hru blechy, různá jednoduchá leta-
délka, kasičky muchomůrky apod. 

Letní kaleidoskop  
Klubu seniorů 
Jana Ouředníková, Klub ďáblických seniorů, foto Blanka Šťastná

Rekonstrukce lékárny v OD Ke Kinu nás „vyhnala“ 
z kulturního sálu a bylo to jen dobře.

Národopisné muzeum v Třebízi před...
Panenský Týnec

... a při prohlídce
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Městská část Praha–Ďáblice  
a klub Šikovné ruce srdečně zvou na

Oslavu mezinárodního dne 
seniorů
v pátek 1. 10. 2021 od 15 hod. 
v sále Obecního domu Ďáblice.
K tanci i poslechu zahraje kapela Švejk Band,  
pro všechny zajištěno malé pohoštění zdarma.
Rezervace na úřadě MČ nebo na tel.: 602 333 271  
(paní Lomozová). Těšíme se na vás!

Ďáblický zpravodaj |  Život v Ďáblicích

| 11

Ve druhé budově je stálá výstava starých vláčků a dalšího příslušen-
ství z prostředí železnice. Na ploše 30 m2 je tu železnice, která by potě-
šila nejedno mužské a dětské srdce. Po jejím spuštění se několik vla-
kových souprav dalo do pohybu, míjely se na složitém kolejišti a největší 
zážitek následoval poté, co naše průvodkyně zhasla světla. V tu chvíli 
vypadalo vše reálně, osvětlená nádraží a nástupiště, domečky i světla 
kroužících lokomotiv. Někteří se ještě odměnili dortíkem a kávou z míst-
ní cukrárny, ale pak jsme již nastoupili zpět do autobusu a hurá domů.

Unavení, ale šťastní. Skládám poklonu naši nejstarším členům, kteří 
se i přes zdravotní komplikace našeho společného výletu zúčastnili 
a v dobré pohodě se vrátili zpět do Ďáblic.

Uplynul pouhý týden a už jsme zase na hřišti. Tentokrát nás čeká tra-
diční letní opékání buřtů. Stoly pod střechou jsou plně obsazené, sešlo 
se nás přes 30 a za malou chvíli provoněly opékané buřtíky celé hřiště. 
Moc děkujeme panu Červinkovi za přípravu ohniště, paní Kateřině za 
vše, co pro nás v průběhu léta udělala a panu Mošničkovi a fotbalovým 
juniorům za milý pozdrav ze soustředění, který nám zaslali přes Face-
book.

A nakonec pozvání na sousedské slavnosti Zažít město jinak 18. září. 
Náš tým se přihlásil do soutěže o nejlepší pomazánku, tak určitě přijď-
te ochutnat, bude to mňamka.

Závěrečné letní setkání... ...na hřišti

Panenky...

... a mašinky ve Velvarech
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Městská část Praha-Ďáblice, Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice

Žádost o poskytnutí kompenzačního příspěvku 
MČ Praha-Ďáblice za provoz skládky

Údaje o dítěti

příjmení: ............................................................................................. jméno: ..................................................................

adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................

rodné číslo: ....................................................................................................

Údaje o žadateli – zákonném zástupci

příjmení: ............................................................................................ jméno: ..................................................................

adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................

číslo osobního dokladu (OP): ............................................................. telefon: ...............................................................

Bankovní spojení

číslo účtu: .......................................................................................... kód banky: ...........................................................

V Praze dne: ...................................................................................... podpis žadatele: ...................................................

Poučení
Dle usnesení č. 135/20/ZMČ z 25. 11. 2020 může být příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice od 0 do 18 let
věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti, podaného zákonným zástupcem s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice. Podání žádosti je možné pouze 
od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené 
od 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15. 1. roku následujícího. Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem 
nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady. 
(např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).
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Městská část Praha-Ďáblice, Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice

Žádost o poskytnutí kompenzačního příspěvku 
MČ Praha-Ďáblice za provoz skládky
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příjmení: ............................................................................................. jméno: ..................................................................
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číslo účtu: .......................................................................................... kód banky: ...........................................................
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Poučení
Dle usnesení č. 135/20/ZMČ z 25. 11. 2020 může být příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice od 0 do 18 let
věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti, podaného zákonným zástupcem s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice. Podání žádosti je možné pouze 
od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené 
od 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15. 1. roku následujícího. Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem 
nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady. 
(např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).
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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 

                 e-mail: kariera@fcc-group.cz

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

Nabízíme:                                                                                                                                 
■ zázemí stabilní společnosti ■ stravenky plně hrazeny firmou (1.500 Kč/měs.)                      
■ systém firemních benefitů (13.plat, 5 týdnů dovolené, karta Multisport)

Kontakt : Petr Kurka, Radek Trnka

                 tel: +420 602 618 953, 724 364 133

Požadujeme:                                                                                                                            
■ řidičský průkaz sk. C  ■ platný profesní průkaz, kartu řidiče                                                    
■ platné dopravně psychologické vyšetření ■ praxi v řízení nákl. aut nad 3,5t i 7,5t- výhodou                              
■ nástup: ihned / dohodou

ŘIDIČE /-KY

Okruh&Odhlučnění&Odvodnění
Ani přes léto se život v Ďáblicích 
nezastavil. Kvůli opravám a re-
konstrukcím bylo rozkopáno ně-
kolik ulic, v areálu skládky se 
jedno z popelářských aut pro-
padlo do země tak, že nad zemí 
zůstala jen kabina, probíhala re-
konstrukce ČSOV v Chřibské uli-
ci, Zásilkovna instalovala v blíz-
kosti Battistovy cihelny svůj 
Z-BOX a řadové domy v Květnové 
rostou místnímu developerovi 
pod rukama. S končícím létem 
a dobou dovolených přichází čas se naplno opřít do zásadních 
nedořešených ďáblických témat. 

Společně s kolegy jsme vyhodnotili tři zásadní témata, kte-
rým bychom se chtěli i ze zastupitelské a sousedské úrovně vě-
novat aktivněji. Jedná se o odhlučnění, kdy jsou v některých 
ďáblických lokalitách prokazatelně překračovány hlukové limi-
ty, doprava – zejména věnovat pozornost části pražského okru-
hu, která je aktuálně plánovaná skrz Ďáblice a řešení pravděpo-
dobného budoucího navýšení dopravy v oblasti Šenovská/
Statková a v neposlední řadě odvodnění Ďáblic s řešením pravi-
delně zaplavované dolní části Šenovské ulice. 

Skrze nám dostupné kanály vás budeme pravidelně informo-
vat o novinkách v těchto tématech. Pokud by se někdo ze sou-
sedů chtěl zapojit a pravidelně či jednorázově přispět k řešení, 
rádi ho přivítáme na některé z pracovních schůzek. Kontakty na 
mě i kolegy jsou snadno dohledatelné.

Pokud možno příjemný ďáblický podzim přeje 

Martin Tumpach, zastupitel – 
in

ze
rc

e 
–
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MČ Praha-Ďáblice 
a Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

 pořádají

KONCERT 
V ĎÁBLICKÉ KAPLI

18. září 2021 v 18:30 hodin
zahraje

Ševčík Quartet
skladby 

J. Haydna, W. A. Mozarta 
a B. Smetany

Vstupné dobrovolné – 
bude použito na potřeby kaple

Fotbalový oddíl
SK Ďáblice

Oddíl kopané SK Ďáblice
Kokořínská 400/34

www.skdablice.eu
Tým: Fotbalová školička

pořádá
oblíbenou

Fotbalovou 
školičku

pro ročník 2016 a mladší.
Můžete přijít každé pondělí 
od 17 hodin a vyzkoušet si 

zábavnou formou 
vedený trénink.

Těšíme se!

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 dlouhodobá soutěž 
jednotlivců v rámci oddílu a jednorázové turnaje dvouher a čtyřher.
Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy. 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 14.00, turnaje dvouher 
stolního tenisu pro veřejnost a rekreační hráče.
Podrobnosti naleznete na centrumstolnihotenisu.cz či na telefonu 
603 451 965.

Velké vítězství
Jaroslava Beranová vyhrála na atletických závodech konaných 
v Olomouci 9.–10. července zlatou medaili v běhu na 100 metrů  
a v hodu míčkem. Toto vítězství je pro ni o to cennější, že startovala  
za kamaráda, který zemřel na covid-19. Jarunce gratulujeme  
a přejeme hodně úspěchů při dalších sportovních kláních!
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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 16–18; středa 16–22;  
čtvrtek 16–18; pátek 16–18, 20–22, 
sobota 10–12, 13–18, 20–22;  
neděle 10–12, 13–18 hodin.  
Pátek 24. 9. Noc vědců 16–22 hodin; 
pondělí 27. 9. otevřeno jako v sobotu; 
úterý 28. 9. otevřeno jako v neděli.

PŘEDNÁŠKY astronomické,  
přírodovědné a cestopisné  
ve středu od 18 hodin:
22. 9. RNDr. Tomáš Petrásek, PhD.: 
Mimozemšťané před branami

POŘADY (komponované večery 
s pozorováním oblohy)  
ve středu od 19 hodin:
8. a 29. 9.: Karlův most – paprsek 
staletími. Čas a jeho měření.
V pátek od 20 hodin:  
Co se děje na obloze?

POHÁDKY pro nejmenší (od tří let)
každou sobotu v 10.15 a 15.15 hodin 
Paxiho dobrodružství  
ve Sluneční soustavě
každou neděli v 10.15 a 15.15 hodin 
O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici

VSTUPNÉ
Dospělí 60 Kč, děti a mládež 40 Kč, 
senioři (od 65 let) 50 Kč.

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 10. září od 14 h. Výstava chovatelů drobného zvířectva – areál statku
sobota 11. září od 6.30 h. Podzimní výlet seniorů
sobota 11. září od 8 h. Výstava chovatelů drobného zvířectva – areál statku
sobota 18. září od 9 h. Dobrovolný úklid Ďáblického háje – Ďáblický háj
sobota 18. září od 14 h. Zažít město jinak – Prvobytně pospolná společnost 
   – zahrada u KC Vlna
sobota 18. září od 15 h. Dny evropského dědictví – kaple Nejsvětější Trojice 
   a sv. Václava
do 19. září  Výstava archeologických nálezů v Ďáblicích a okolí 
   – chodba Obecního domu Ďáblice
čtvrtek 30. září od 19 h. Pub Quiz speciál – KC Vlna
pátek 1. října od 15 h. Mezinárodní den seniorů – sál Obecního domu Ďáblice
středa 6. října od 16.30 h. 120. výročí ďáblické školy – ZŠ U Parkánu
čtvrtek 7. října od 20 h. Los Rumberos (music wave) – KC Vlna
pátek 15. října od 16 h. Orientační běh v Ďáblickém háji
sobota 16. října od 14 h. Drakiáda – louka u Květnové
sobota 16. října od 16 h. Bylo nebylo (Divadlo Toy Machine) – KC Vlna
pátek 22. října od 19.30 h. 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 h. Halloween – KC Vlna
sobota 6. listopadu od 16 h. O zlaté rybce (Dřevění divadlo) – KC Vlna
sobota 13. listopadu od 17 h. Sv. Martin a lampionový průvod – KC Vlna
pátek 19. listopadu od 20 h. Příběhy obyčejného šílenství (Divadelní sekce Praha) 
   – sál Obecního domu Ďáblice (vstupné 150 Kč / 100 Kč,
   rezervace vstupenek v KC Vlna)
neděle 28. listopadu od 15 h. Ďáblický advent – prostranství před Obecním domem 
   Ďáblice a KC Vlna
neděle 5. prosince od 17 h. Mikulášská nadílka – prostranství u KC Vlna
sobota 11. prosince od 16 h. Jiřinčina vánočka (Divadýlko z pytlíčku) – KC Vlna
sobota 18. prosince od 20 h. Vánoční karaoke – KC Vlna
sobota 22. ledna 2022 od 19 h. Abba revival – sál Obecního domu Ďáblice 
   (vstupné 150 Kč / 100 Kč, rezervace vstupenek 
   v KC Vlna)
Změna programu vyhrazena.

Rozpis mistrovských utkání  
fotbalistů SK Ďáblice – podzim 2021
Muži – A, trenér: Jiří Černý
12. 9. 17.00 SK Ďáblice x Sokol Dolní Počernice
26. 9. 16.30 SK Ďáblice x Tělovýchovná jednota Spoje Praha
10. 10. 16.00 SK Ďáblice x Tělocvičná jednota Sokol Troja
24. 10. 15.30 SK Ďáblice x FC Háje Jižní Město

Muži – B, trenér: Pavel Mihálik
11. 9. 17.00 SK Ďáblice x Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14 „B“
25. 9. 16.30 SK Ďáblice x Fotbalový klub Čechie Dubeč
9. 10. 16.00 SK Ďáblice x Spartak Kbely
23. 10. 15.30 SK Ďáblice x FC Háje Jižní Město „B“

Více informací se dozvíte na stránkách fotbalového oddílu  
skdablice.eu a webu Pražského fotbalového svazu – fotbalpraha.cz.
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18. 9. 14.00 hodin Zažít město jinak              KC Vlna a komunitní zahrada

30. 9. 19.00 hodin
Pub Quiz speciál               KC Vlna
Tentokrát bude tématem populárního kvízu Harry Potter. Vstupné – 60 Kč.

7. 10. 20.00 hodin
Music Wave – Los Rumberos              KC Vlna
Proud latinskoamerických rytmů a melodií v podání hudebního uskupení Los Rumberos.
Jan Burian – kytara, zpěv a Petr Smetáček – piano, perkuse, zpěv. Vstupné – 200 Kč/ 150 Kč.

16. 10. 14.00 hodin Drakiáda              Louka u Květnové

16. 10. 16.00 hodin

Bylo nebylo – Divadlo Toy Machine              KC Vlna
Pohádka o tom, co si snad každý v dětství zažil – přát si nějakého domácího mazlíčka. Maminku jsme 
museli hodně dlouho přemlouvat, aby nám koupila aspoň želvičku anebo křečka. Jenže náš Albert chce 
psa! A pokud mu jej maminka nedá, pak si obstará svého čtyřnohého miláčka sám. Vstupné – 50 Kč.

22. 10. 19.30 hodin
Koncert: Ivan Mládek a Banjo band              Sál Obecního domu Ďáblice
Vstupné – 400 Kč/ 300 Kč. Předprodej vstupenek v KC Vlna.

31. 10. 16.00 hodin
Halloween              KC Vlna
Cena za dýni 60 Kč, rezervace dýní nutná do 25. 10. na: vlnadablice.lucie@gmail.com

6. 11. 16.00 hodin
O zlaté rybce – Dřevěné divadlo              KC Vlna
Pohádka o tom, jak se chudý rybář Giuseppe a jeho žena Margarita zapletou s kouzelnou rybou. A o tom, 
co z toho nakonec přes chalupy, vily, hrady a paláce vzejde. Vstupné – 50 Kč.

13. 11. 17.00 hodin Sv. Martin a lampionový průvod              KC Vlna

19. 11. 20.00 hodin
Příběhy obyčejného šílenství – Divadelní sekce Praha          Sál Obecního domu Ďáblice
Vstupné – 150 Kč/ 100 Kč. Předprodej vstupenek v KC Vlna.

28. 11. 15.00 hodin Ďáblický advent              Prostranství před Obecním domem Ďáblice, KC Vlna
Vánoční jarmark a doprovodný program. Od 17.00 hodin rozsvícení vánočního stromu.

5. 12. 17.00 hodin Mikulášská nadílka              KC Vlna a komunitní zahrada

11. 12. 16.00 hodin
Jiřinčina vánočka – Divadýlko z pytlíčku             KC Vlna
Poetický vánoční příběh o přátelství a lásce. Malá dívenka Jiřinka potkává nevšedního souseda, se kterým 
společně rozluští štědrovečerní záhadu. Vstupné – 50 Kč.

18. 12. 20.00 hodin Vánoční karaoke              KC Vlna              Vstupné – 50 Kč.
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Pondělí Začátek 
kurzu:

Přihlášky a info:

16.30–17.30 hodin Zdravá záda od 13. 9. alena.jiranova@rthzabavy.cz

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

Úterý
11.00–12.00 hodin Zdravá záda od 14. 9. alena.jiranova@rthzabavy.cz

14.00–15.00 hodin Jóga pro děti od 14. 9. alena.jiranova@rthzabavy.cz

16.30–17.30 hodin Výtvarka pro děti s Monikou Píchovou od 14. 9. mail@monikapichova.cz

Středa
10.00–11.00 hodin Vlnohrátky od 15. 9. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

19.00–20.00 hodin Večerní jóga se Silvií od 15. 9. hajkova.silvie@gmail.com 

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

Pondělí Přihlášky a info:

14.30–17.30 hodin Rebels – fi tness-gymnastika pro děti rebelsteamprague.cz

Úterý
14.30–19.00 hodin Rebels – fi tness-gymnastika pro děti rebelsteamprague.cz

Středa
14.30–16.00 hodin Rebels – fi tness-gymnastika pro děti rebelsteamprague.cz

17.00–18.00 hodin Jóga pro seniory dohnalova.tana@seznam.cz

18.00–19.00 hodin Sebeobrana pro děti sebeobrana.org

19.00–20.00 hodin Sebeobrana pro dospělé sebeobrana.org

Čtvrtek
14.30–17.00 hodin Rebels – fi tness-gymnastika pro děti rebelsteamprague.cz

17.15–18.15 hodin Taneční škola Hit – lekce pro děti ZŠ www.tanecniskola-hit.cz

18.30–19.30 hodin Taneční škola Hit – latin dance pro ženy www.tanecniskola-hit.cz

Pátek
10.30–11.30 hodin Jóga pro seniory dohnalova.tana@seznam.cz
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Spolehněte se na vozy s nejvyšším hodnocením bezpečnosti od nezávislé organizace Euro NCAP a získejte  
zvýhodněné podmínky jejich nákupu, nabídku financování šitou na míru nebo třeba benefitní program pro 
své zaměstnance. Vybírat můžete ze široké nabídky vozů, včetně ekonomicky výhodných derivátů G-TEC. 
Více informací o nabídce naleznete na webových stránkách našeho dealerství nebo na skoda-auto.cz. 
S výběrem vozů vám rádi poradíme online či telefonicky.

Pořiďte si alespoň 2 vozy během 12 měsíců 
a staňte se naším velkoodběratelem.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA SUPERB
a SUPERB COMBI: 1,0–8,7 l/100 km, 22,3–197,6 g/km

Cenové
zvýhodnění

Benefitní program
pro zaměstnance

Individuální nabídka
financování

I DVA JSOU
 FLOTILA

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ilustrativní fotografie

– inzerce –
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