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Zase to bylo prima. A nejen díky nápadu a vzpomínkám na sametovou revoluci a někdejší kulisy;  
dnešnímu mládí nic moc neříkají, ať už to byl Automat Koruna, strahovské spartakiády  
nebo veksláci nabízející před Tuzexem bony. Zažít Ďáblice jinak stálo i popáté za to, a to především  
díky všem, kdo se o program třetí zářijové soboty zasloužili. Vymýšlet a organizovat není  
nikdy snadné; na rozdíl od možnosti sklidit za to kritiku. Ze všeho nejvíc šlo v blízkosti Vlny a Úřadu MČ   
o příjemná setkání, na která jinak často „nebývá čas“. O popovídání s blízkými i vzdálenějšími  
sousedy. Zkrátka o chvilkové zastavení v běsu doby a uvědomění si, že tady jsme doma,  
že jsme zkrátka Ďábličáci.    Více čtěte na str. 8–9
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Blízká setkání  
ďáblického druhu

Spartakiádní vystoupení žen se povedlo.



Psaní mých příspěvků do zpravodaje je vždy ovlivněno pocitem, že se 
ode mne očekávají informace o velkých projektech, důležitých akcích, 
záměrech nebo problémech celoďáblického a celopražského význa-
mu. Rád bych se s vámi občas podělil o drobné postřehy z procházek, 
při kterých objevuji maličkosti, které ale důležitým způsobem ovlivňují 
pohodu Ďáblic. Začnu těmi pozitivními:

Také děti se poblíž pustili do vylepšování svého okolí – proč ne.

Zažít Ďáblice jinak
Máme za sebou pět úspěšných ročníků setkávání sousedů a vzájem-
ného představování zvětšujícího se počtu ďáblických spolků a aktivit. 
A tak již můžeme mluvit o tom, že nová tradice je založena. 

Letos jsme vzpomínali na dobu, kdy jsme všichni byli o 30 let mladší, 
na to, jak se nám žilo před rokem 1989 a co jsme prožívali během lis-
topadových událostí. A také na to, jaké byly naše sny o lepším životě 
a jak se podařilo je naplnit.

Chtěl jsem k celé vzpomínkové akci přistoupit s nadhledem. Přesto 
mě překvapilo, jak silné emoce jsem prožíval a jak hodně se doba 
společenských změn vryla do mé paměti i srdce spolu s poznáním, že 
žijeme dobu velké osobní svobody, velkých příležitostí a často až neo-
mezených možností. Je to úžasný pokrok, ale současně i velké nebez-
pečí, pokud tyto dary nebudou vyvažovány silnou osobní odpovědností 
za sebe, rodinu a širší komunitu. 

Perlička z historie rozvojových plánů 
Ďáblice na sebe (zatím) neupozorní ve světě svým golfovým hřištěm, 
jelikož rada hl.m. Prahy definitivně rozhodla ukončit projednávání změ-
ny územního plánu na katastru Ďáblic v lokalitě Blata, kde z orné půdy 
mělo hřiště vzniknout. O tuto změnu požádalo v roce 2003  vedení naší 
městské části. I přes opakované výzvy ale nikdy nedodalo potřebnou 
dokumentaci. Ani za mého působení jsme nic k tomuto nápadu nena-
šli. Celý příběh tak s konečnou platností po 16 letech končí. Nelituji.
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I drobné věci mohou  
udělat velkou radost

Sloupy veřejného osvětlení v Praze, a tedy i v Ďáblicích, nejsou žádná 
chlouba. Zdá se, že někteří z nás se s tím umějí vypořádat po svém 
a moc hezky. A tak je tu další příklad drobného zásahu vnímavého sou-
seda, který místu dává úplně jiný rozměr. Bezva nápad, DĚKUJI!    

…a už nám zarůstá i silnice! Tady mi to ale vůbec nevadí, přiznávám.

Seká firma udržující zeleň v Ďáblicích dost často a kvalitně? Tak tady 
neseká vůbec. Naopak, staráme se, aby se jejich stroje tomuto milé-
mu a romantickému pruhu vedle chodníku vyhýbaly co nejvíce! DĚKUJI 
sousedům, kteří tuto oázu pohody založili a starají se o ni! Pokud jdu 
například na úřad, pak záměrně tudy, právě kvůli tomuto místu...

Slovo  
starosty
Miloš Růžička

Úprava daně z nemovitosti 
Jedním z hojně diskutovaných bodů červnového a zářijového jednání 
zastupitelstva naší městské části, ale i zastupitelstva hlavního 
města, byla úprava koeficientů daně z nemovitosti. Výše daně se 
nezměnila řadu let  a ke změně sazby jsme došli po dlouhých disku-
zích na mnoha jednáních – na půdě Sněmu starostů (jednání všech  
57 starostů Prahy), Svazu městských částí hl. m. Prahy, zastupitel-
stva hl. m. Prahy  i Ďáblic. Doporučení vydal i náš finanční výbor. 
Zvážili jsme tedy všechna pro a proti. 

Vím, že jakékoliv zvyšování daní není populární a nikdo ho nevítá. 
Ale tento krok Ďáblicím pomůže v příštích letech snížit svou závislost 
na příjmech ze skládky, které již brzo skončí. Současně bude větší 
šance udržet kvalitu veřejných služeb bez zadlužování i v budoucnu.

K tématu se ještě podrobně vrátíme v rámci informací o hospo-
daření v roce 2019 a o sestavování rozpočtu pro rok 2020.
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Sázíme zeleň 
V návaznosti na podanou žádost o finanční 
prostředky na výsadbu stromů v Ďáblicích 
jsme díky výzvě otištěné ve Zpravodaji dostali 
přes dvacet různých návrhů od občanů Ďáb-
lic na místa, na která by nové stromy mohly 
být vysazeny. Děkujeme a vážíme si vašich 
návrhů.

Každá lokalita byla posouzena z pohledu 
vlastnictví pozemků a z pohledu existence 
inženýrských sítí. A po tomto kole výběru 
jsme s autorkou studie museli několik návrhů 
odebrat z důvodů jejich nerealizovatelnosti. 
Záměry však zůstávají v evidenci pro případ, 
že by v budoucnu došlo k nějaké výstavbě 
v těsném okolí dané lokality a budeme 
výsadbu požadovat od stavebníků.

V jedné lokalitě jsme narazili na odpor 
přímých sousedů pozemku, na kterém měly 
být stromy umístěny. Vážím si toho, že se infor-
mace a důvody dostaly až k nám, a chápeme, 
že když byla výsadba již v minulých letech 
posouzena jako nevhodná, nebudeme tam 
sázet ani nyní, přestože šlo o dva stromy.

Vzniklá studie s detaily, druhy stromů 
i navrženým stářím projde nyní připomín-
kovým řízením v rámci sestavené pracovní 
skupiny a poté bude vypsáno výběrové řízení 
na tuto první část výsadby. Šlo by přibližně 
o 280 stromů a větších keřů. Aktuální situaci 
s vyznačeným rozsahem umístíme po schvá-
lení studie na webové stránky.

Znečištění  
Mratínského potoka
Dne 4. 9. zasahoval hasičský sbor na Mratín-
ském potoce po nahlášení znečištění ropnými 
látkami. Hasiči provedli zasypání sorben-
ty a aplikaci mýdlové pěny a po konzultaci 
s operačním vedením konstatovali ukončení 
zásahu. Ale dne 5. 9. bylo znečištění pozo-
rováno znovu a nahlášeno na odbor životního 
prostředí Prahy 8 a magistrátu. Šetřením 
na místě bylo zjištěno, že ke znečištění 
pravděpodobně došlo mezi usazovací nádrží 
pod Cínoveckou ulicí a ulicí Řepnou, nicméně 

k žádnému přítoku znečišťujících látek již 
nedocházelo. Původ znečištění není doposud 
jasný; pravděpodobně nafta spláchnutá  
z Cínovecké nebo ze sousedního pole.

Odbor ŽP magistrátu rozhodl ihned 
o zřízení tří norných stěn a pravidelném 
sběru sorpčních hadů a sorbentů po dobu 
postupného uvolňování látek a o podmín-
kách ukončení sanačních prací a odstranění 
závadného stavu. Zároveň byla ke kontrole 
funkčnosti dešťových usazovacích nádrží po-
dél Cínovecké vyzvána i TSK. A celá událost 
byla hlášena námi i na správce vodního toku 
Povodi Labe, a. s.

Při této příležitosti bychom chtěli podě-
kovat zejména pozorným občanům, kteří si 
znečištění na hladině Mratínského potoka 
všimli. Poučením a příležitostí k zopakování 
je, že následná komunikace by v podobných 
případech měla probíhat vždy telefonicky 
na tísňovou linku hasičů 150! Pokud by šlo 

o znečištění většího rozsahu, hasiči již sami 
vyrozumějí odbory životního prostředí v rámci 
hlášení.

Proces EIA k dálničnímu 
okruhu zahájen
V září byli starostové městských částí a obcí, 
jejichž územím má procházet stavba silniční-
ho okruhu kolem Prahy (SOKP), pozváni 
na seminář Pražský okruh kolem dokola 
do prostor Senátu ČR. Během prezenta-
cí ministerstva dopravy, Ředitelství silnic 
a dálnic a dalších byl zřejmý jednoznačný zá-
měr všech prezentujících: o tzv. „regionální“ 
variantě dále nejednat a okruh kolem Prahy 
uzavřít v navržené trase zanesené do stáva-
jícího územního plánu Prahy a okolních obcí. 
To vše za malého souhlasu dotčených obcí 
a městských částí.

Navíc byl představen i aktuální časový plán 
s termíny dokončení jednotlivých úseků v le-
tech 2027–2029 s tím, že prvním a prioritním 
úsekem pro dokončení je jihovýchodní úsek 
„SOKP 511 D1 – Běchovice“.

V souladu s představeným časovým har-
monogramem byl v září zahájen proces EIA 
– tzv. zjišťovací řízení – k záměrům „SOKP 
518 a 519“. Na každý úsek zvlášť. Termín 
zaslání připomínek k záměru procházející-
mu katastrem Ďáblic „SOKP 519 – Such-
dol–Březiněves“ je 31. 10. 2019. Městská 
část Praha-Ďáblice se ale bude vyjadřovat 
i k úseku sousednímu „SOKP 518 – Ruzyně–
Suchdol“, protože tyto dva úseky na sebe 
navazují a bez jednoho nebude ani ten druhý.

Podobně jako u záměru „navýšení skládky“ 
lze očekávat, že bude následovat po prostu-
dování všech připomínek s časovým odstu-
pem i veřejné projednání. O postupu budeme 
informovat.

Tři témata pro Ďáblice
Jan Hrdlička, místostarosta

SOKP je v posledních letech nekonečné téma...

Mratínský potok znečistily ropné látky.



Zprávy z radnice | říjen 2019 

4 | 

21. jednání 11. 9. 2019
Rada MČ po projednání souhlasila:
– s umístěním kontejneru na textil v ulici Na 

Terase;
– s nabídkou konzultačních prací ve věci 

schvalovacího procesu stavby „Skládka 
odpadů Ďáblice, využití volné kapacity 
v prostoru I. etapy skládky“, tj. poskytnutí 
konzultací, součinnosti a dalších úkonů 
znalce k výše uvedenému záměru (max. 30 
hodin à 1 000 Kč/hod.);

– s poskytnutím daru Ďáblickým Ochotníkům 
ve výši 3 000 Kč na přípravu divadelního 
představení na akci ZMJ;

– s realizací výběrových řízení souvisejících 
s čerpáním dotačních vztahů pro rok 2019 
pro JSDH (osvětlovací balon, kalové čerpa-
dlo, sušicí skříň, přenosný třífázový generá-
tor, nafukovací člun, kompresorová stanice, 
přívěs, požární stříkačka);

– s uzavřením smlouvy o převodu správy maje-
tku z hl. města Prahy na MČ Praha-Ďáblice, je-
jímž předmětem je bezúplatný převod správy 
vstupní cedule k fitparku, která se nachází 
na pozemku parc. č. 1260/1 k. ú. Ďáblice;

– s vyřazením majetku MČ Praha-Ďáblice 
vedeným na evidenčních kartách DDHM 
na FIO.

Informace místostarosty:
– znečištění Mratínského potoka;
– JSDH Ďáblice – 120. výročí založení v roce 

2020 – příprava akce plánované na příští 
rok, 16. 5. 2020;

– příprava rozpočtu na rok 2020.

22. jednání 25. 9. 2019
Rada MČ po projednání souhlasila:
– s poskytnutím daru ve výši 30 000 Kč Svazu 

dobrovolných hasičů Praha-Ďáblice;
– s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti věcného břemene pro 
umístění podzemního komunikačního ve-
dení veřejné komunikační sítě;

– s výběrem dodavatele boxu na popelnice 
od společnosti Kovo FK;

– s vypsáním výběrového řízení na akci Výsad-
ba stromořadí a parky;

– s čerpáním investičního fondu ZŠ na nákup 
interaktivní tabule;

– s čerpáním rezervního fondu ZŠ na nákup 
vybavení učebny IT;

– s uzavřením nové nájemní smlouvy s paní 
H. K. od 1. 10. 2019 na dobu neurčitou;

– s výběrem dodavatele na rekonstrukci kou-
pelny v bytě č. 8 v Ďáblické 339/14 od  
fyzické osoby I. A. Baniceanu.

Rada MČ po projednání schválila:
– rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu MČ 

na rok 2019;
– uzavření dohody o ukončení nájmu neby-

tových prostor (garáže) s paní L. R. ke dni 
30. 9. 2019;

– uzavření smlouvy o nájmu nebytových 
prostor (garáže) s paní J. A. za částku  
2 850 Kč/měsíc od 1. 10. 2019 na dobu 
neurčitou;

– uzavření smluv o nájmu prostor (horní i dolní 
sál) v OD Ke Kinu;

– smlouvu o spolupráci s Českou zeměděl-
skou univerzitou v Praze, jejímž předmětem 
je spolupráce při rozvoji vzdělávání seniorů.

Informace starosty a místostarosty:
– Mratínský potok – znečištění potoka a ná-

sledné kroky, kontakty firem operujících 
v sousedství potoka;

– nástavba ZŠ – varianty arch. řešení pro 
učebny Fy-Che;

– záměr zahájit práce na zástavbové architek-
tonické studii – příprava specifikace zadání 
Ďáblická–Kučerové;

– informace o schválení daně z nemovitosti – 
koeficient ve výši 5 – usnesení ZHMP.

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

O čem jednala rada městské části

O čem jednalo zastupitelstvo
6. veřejné zasedání  
Zastupitelstva  
MČ Praha-Ďáblice 
18. 9. 2019
Kontrola zápisu ZMČ č. 5/2019. Zápis byl 
schválen.
V rámci volného mikrofonu vystoupili  
M. Stroblová, S. Dvořáková, M. Růžička, 
M.  Klímek, Z. Beranová, J. Hrdlička, F. Mi-
chek, R. Rexa, J. Blahout.
Přijetí dotace ZHMP a realizace projektu 
„Výsadba stromořadí a parky“. Zastupitel-
stvo MČ po projednání vzalo na vědomí přijetí 
účelové dotaze a souhlasilo s realizací projek-
tu na úřadem a občany vytipovaných loka-
litách, na vhodných pozemcích ve vlastnictví 
HMP a ve správě MČ Praha-Ďáblice.
Souhlasné prohlášení – duplicitní vlastnictví 
k pozemku parc. č. 1562/31 v k. ú. Ďáblice 
zapsaném katastrálním úřadem na LV 1594. 
Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo 
prohlášení o uznání vlastnického práva.
Rozpočtové opatření č. 6/2019 a 7/2019. 
Zastupitelé MČ po projednání vzali na vědomí 
rozpočtové RO č. 6 a č. 7 k rozpočtu MČ na rok 
2019.
Rozpočtové opatření č. 8/2019. Zastupitelé 
MČ po projednání schválili rozpočtové opat-
ření č. 8 k rozpočtu MČ na rok 2019.

Zřizovací listina ZŠ – dodatek. Zastupitelé 
MČ po projednání tento dodatek schválili.
Úprava koeficientu daně z nemovitostí. Za-
stupitelstvo MČ po projednání souhlasilo 
se zavedením základního koeficientu podle 
ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí 
ve výši 5.
Odpady – poplatky za komunální odpad a bi
oodpad. Zastupitelstvo MČ po projednání 
vzalo na vědomí návrh změny obecně závaz-
né vyhlášky č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se 
stanoví poplatek za komunální odpad a způ-
sob organizace a plateb za bioodpad.
Kompenzační příspěvky dětem na rok 2020. 
Zastupitelé MČ po projednání stanovili cel-
kovou částku kompenzačního příspěvku 
za provoz skládky z rozpočtu v roce 2020 ve výši 
2 020 000 Kč; podmínky pro vyplácení pří-
spěvku: věková kategorie dítěte – v roce 2020 

dosažení věku od 0 do 18 let, trvalý pobyt zá-
konného zástupce v MČ Praha-Ďáblice, trvalý 
pobyt dítěte, na které je žádost podávána; výši 
vyplácené částky na jedno dítě 2 500 Kč; způ-
sob vyplácení příspěvků: na základě žádosti 
v období od 1. 4. do 30. 11. 2020, na děti naro-
zené od 1. 11. do 31. 12. 2020 lze podat žádost 
až do konce ledna roku následujícího.
V diskusi vystoupili M. Tumpach, R. Rexa, 
M. Růžička, J. Kříž, J. Hrdlička, M. Stroblová, 
Z. Beranová.
Informace radních a zastupitelů. O dál nič-
ním okruhu, znečištění Mratínského potoka, 
umístění bankomatu a koupi defibrilátoru 
informovali M. Růžička a J. Hrdlička.

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

Jednání zastupitelstva
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Kurzy pro seniory  
(PC, jóga, rehabilitační  
cvičení, trénink paměti)
V minulém roce byly tyto kurzy hrazeny ze spe-
ciálního grantu, který obec získala, proto byly 
zdarma. Bohužel pro letošní rok se tento grant 
získat nepodařilo, a tak musejí senioři platit 
kurzovné. Ale i když platí 20 až 40 Kč za jednu 
lekci, příjmy z kurzovného zdaleka nepokryjí 
náklady na lektory a prostory. Sociální komi-
se proto tyto kurzy musí dotovat. Odhadované 
náklady na celý rok činí 50 000 Kč.

Dotované obědy
Seniorkám a seniorům, kteří si nechávají 
dovážet oběd domů prostřednictvím Diako-
nie Ďáblice, přispívá sociální komise 10 Kč 
na každý oběd. Příspěvek členky sociální 
komise roznášejí zpětně jednou za čtvrt roku. 
Celkové roční náklady na tento příspěvek 
odhadujeme na 30 000 Kč. Zájemci o tuto 
službu musejí vyplnit žádost, kterou jim rády 
poskytnou pracovnice Diakonie.

Příspěvek na plavenky
Maximální výše příspěvku činí 500 Kč na oso-
bu/rok. Stačí zkontaktovat sociální komisi 

(tel. 605 111 552) a předložit účtenku za za-
koupenou permanentku do jakéhokoliv bazé-
nu v Praze a okolí.

Jarní a podzimní výlet
V rozpočtu je na jarní a podzimní výlet do-
hromady naplánováno 40 000 Kč. Pro-
tože jsme na jarním výletě něco ušetřili, 
můžeme se na podzim „rozšoupnout“ a jet 
na Karlovarsko, kde navštívíme Bečov nad 
Teplou a Mariánské Lázně. Tento výlet vyjde 
na 25 000 Kč (doprava autobusem, vstupné 
do hradu Bečov a do parku Boheminium).

MDŽ a další akce...
Tyto akce jsou pořádány ve spolupráci s Klu-
bem seniorů a sociální komise na ně má v roz-
počtu vyhrazeno celkem 35 000 Kč.

Gratulace jubilantům
V červnu se tohoto slavnostního setkání 
s panem starostou zúčastnilo prvních osm 
jubilantek. Pokud se na naši výzvu ve Zpravo-
daji přihlásí další, jsme připraveni uspořádat 
ke konci roku ještě jednu takovouto akci. 
V rozpočtu na to máme vyhrazeno 12 000 Kč.

Pokud se jubilant nemůže dostavit 
na úřad, členky sociální komise ho rády 

navštíví u něj doma a předají mu malý dá
rek. Stejně jako v případě slavnostního se
tkání se starostou je však i zde nutné při
hlásit se prostřednictvím údajů níže, nebo 
je zatelefonovat na úřad MČ!

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 jubilan
tům se bude konat koncem listopadu, ter
mín upřesníme v příštím čísle Zpravodaje. 
Zváni jsou i manželé či manželky jubilantů.

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

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

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

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

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

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

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

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

Co ještě zajištujeme
Kromě těchto aktivit pro seniory organizuje 

sociální komise Vítání občánků, vyjadřuje 
se k přidělování obecních bytů a pomáhá 
občanům v nouzi, například zajišťováním po-
travin z potravinové banky.

Práce sociální komise je různorodá a někdy 
časově náročná a členky komise se snaží ji vy-
konávat, jak nejlépe umějí. I tak se ale někdy 
třeba něco nepovede tak, jak bychom si  
představovaly. Pokud máte nějaké připomín
ky, nápady, podněty týkající se sociální 
oblasti v obci, budeme rády, když se o ně 
s námi podělíte – prosím, napište na email:   
dvorak.sim@seznam.cz.

Sociální komise ďáblickým 
seniorkám a seniorům
Simona Dvořáková, předsedkyně sociální komise, foto Pavel Veselý

V říjnu každého roku se připravuje rozpočet obce na rok následující. 
Nejen sociální komise proto musí vyhodnotit, jak se svým rozpočtem 
v daném roce hospodařila, a naplánovat čerpání na další rok. Rozpo-
čet sociální komise na rok 2019 byl z dřívějších 120 000 Kč navýšen 
na 190 000 Kč, a proto mohla a může tato komise letos financovat více 
aktivit a akcí v obci, než tomu bylo v minulých letech. Chtěli bychom 
zde informovat o tom, na co všechno jsou tyto peníze vynakládány.

Společné výlety jsou mezi ďáblickými seniory populární.
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Obecní dům Ďáblice byl přejmenován na  
Automat Koruna. „Chtěla bych moc podě-
kovat manželům Sládkovým za jejich vý-
tvarné řešení socialistického bufetu Koruna 
i oběma úžasným ženám za pultem, které 
do posledního detailu dotvořily dobovou at-
mosféru. Ďáblická Koruna byla takovým au-
tomatem vzpomínek, nostalgickým místem, 
pro každého osobním způsobem svá. A tak 
jsme si to přáli,“ říká jedna z  organizátorek 
akce Míša Ničová. Dvě usměvavé ženy za pul-
tem prodávaly retro občerstvení: vlašský salát 

s rohlíkem, párky s chlebem a hořčicí, chlebíč-
ky, sójový suk, jovo, limo i turka. Neplatilo se 
běžnými bankovkami, nýbrž bylo nezbytné se-
hnat veksláka, který prodával bony. Na ďáb-
lické pěší zóně si přítomní mohli prohlédnout 
domácí zvířata členů spolku chovatelů či ta 
cizokrajná z Ekocentra, zakoupit si výrobky 
kroužku Šikovných rukou a Otevřeného ateli-
éru. Své dovednosti předvedli ďábličtí hasiči. 
Na pódiu se střídaly tance s hudbou, Ďábličtí 
Ochotníci s Maxipsem Fíkem. Došlo i na dvě 
spartakiádní vystoupení. Kapela Broky Fran-

tiška Kanečka zakončila pestrý program hity 
z let osmdesátých.

Na závěr ještě poděkování všem sponzo-
rům a těm kdo nabídli svou dobrovolnou 
pomoc při organizaci celého odpoledne, ďáb-
lickým hasičům zejména. Stejně jako v minu-
lých letech byla tato akce financována z gran-
tu, který městská část získala od společnosti 
Kolektory Praha, a. s.

Sousedská revoluce 
aneb Sametové Ďáblice

Hana Macháňová, foto Pavel Veselý

Pátý ročník akce Zažít město jinak! nás v sobotu 21. září na pár hodin 
vrátil do doby reálného socialismu. Málokdo zřejmě vzpomíná se slzou  
v oku, ale připomenout si, jak to tenkrát bylo a (ne)fungovalo,  
určitě není na škodu. Zvlášť, když jsme se u toho mohli pobavit.  
Myslím, že se to i popáté v řadě podařilo.

Takhle vypadal zvenku ďáblický Automat Koruna. Platilo se v něm bony (dolní foto).
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...a špendlíky docházely
Olga Kocúrková, Spolek Parkán, www.spolekparkan.cz

Letošní Zažít město jinak mělo opravdu významné téma – 30 let od sa-
metové revoluce v listopadu 1989. Se spolkem jsme vzali toto téma 
„doslova zasvé“ a připravili aktivity, které se této události přímo tý-
kaly. Děti si u nás mohly vyrobit trikolory nebo klíče z drátků v našich 
národních barvách. Náročnější aktivity byly tentokrát připraveny pro 
dospělé, třeba odpovědět na zábavný kvíz, kde lidé volili ze tří variant a, 
b, c. A někteří znalci či odvážnější jedinci skládali časovou osu událos-
tí sametové revoluce (vyzkoušejte si na další straně), a sice od 17. 11. 
do 29. 12. 1989. Opravdu to trvalo necelý měsíc a půl!

Bylo pro nás poučné sledovat pamětníky, jak si nad posloupností 
událostí lámou hlavu, ale zejména bylo nesmírně obohacující poslou-
chat historky, které nám k tomu povyprávěli. Dozvěděli jsme se něco 
o tom, jak studenti vnímali situaci ve stávkových výborech, jak lidé 
prožívali demonstrace na Letné, a především, jak probíhala sametová 
revoluce přímo u nás v Ďáblicích! Děkujeme za to!

Hlavní aktivita spočívala v odpovědích na dvě otázky: „Kam jste 
cestovali před sametovou revolucí?“ a „Kam jste cestovali po same-
tové revoluci?“. Lidé vyznačovali špendlíky, kam se dostali nejdá-
le, na třech mapách – České republiky, Evropy a světa. Trochu jsme 
bojovali s množstvím špendlíků, ale i tak byl výsledek docela výstižný. 
Jak situace dopadla, můžete zjistit na mapě, která je zatím uschována 
na našem úřadě. Pro nás byl tento ročník skutečně obohacující a věří-
me, že jste si jej také společně užili. Děkujeme za vaši aktivitu a za sdí-
lení vašich zážitků.

Minispartakiáda aneb cvičení rodičů s dětmi.... a Automat Koruna uvnitř.

Jedno z několika pěkných vystoupení.

Špendlíků byl nedostatek, po revoluci se cestovalo hodně.

Děti potěšily stánky i možnost pomazlit se s hady (vpravo dole).
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Časová osa pro ty, kteří to nestihli
Doplň správné pořadí (řešení v příštím čísle)

Datum    Událost   

 17. 11. 1989  – 20.15  Miroslav Štěpán vypískán dělníky v ČKD

 19. 11. 1989  – 22.00  Shromáždění v Praze a Brně – zvonění klíči 

 20. 11. 1989  – 16.00  Kandidatura Václava Havla na prezidenta

 21. 11. 1989  – 13.00  Generální stávka

 23. 11. 1989  – 10.00  Rozehnání studentského davu na Národní třídě

 25. 11. 1989  – 14.00  OF jedná s premiérem L. Adamcem

 26. 11. 1989  – 11.00  Václav Havel zvolen prezidentem ČSSR

 27. 11. 1989  – 12.00  Založení Občanského fóra

 7. 12. 1989   Jednání Havel–Adamec

 8. 12. 1989   Federální vláda s nekomunisty

 10. 12. 1989  – 13.00  Demise vlády Ladislava Adamce 

 29. 12. 1989  – 11.00  Demonstrace na Letné

Zábavný kvíz (řešení v příštím čísle)

1. Proč se revoluci probíhající od 17. 11. 1989 do 29. 12. 1989 
říká „sametová“?
a) Iniciátory revoluce byli dělníci v textilních továrnách.
b) Veřejná bezpečnost (tj. obdoba policie) hnala demonstranty záta-
rasy postavenými ze sametu, neboť továrna na výrobu zátarasů měla 
výpadek ve výrobě a samet byl aktuálně přebytkovým zbožím.
c) Revoluce nebyla potlačována výrazně násilně.

2. Proč se při sametové revoluci zvonilo klíči?
a) Demonstranti tak nahrazovali zvuky zvonečků, které byly nedostat-
kovým zbožím. Tedy chtěli být slyšet.
b) Demonstranti mávali nad hlavami klíči, aby tím dali najevo, že zvou 
aktuálního řečníka k sobě domů.
b) Jako symbol omezení svobody – zavření „nepohodlných“ do vězení.

3. Co znamenala zkratka OF vzniklá v listopadu 1989?
a) Občanské fórum – široké sdružení občanské veřejnosti, jehož cílem 
byla opozice vládnoucí straně a změna politického zřízení z komunis-
tického na demokratické.
b) Zkrácená verze anglického slova off, ve významu „pryč z“ či „mimo“ 
komunismus.
c) Okluzní fronta.

4. Co byla umístěnka?
a) Legitimace zaručující místo v MHD.
b) Rozhodnutí úřadu, do kterého státního podniku nastoupí absolvent 
školy.
c) Sankční rozhodnutí ukládající osobě, která porušila zákon,  
trest pobytu v některém z nepřátelských kapitalistických států.

5. Co byl devizový příslib?
a) Slib ústředního výboru Komunistické strany Československa,  
že směnný kurz deviz, tj. zahraničních měn, bude 1:1 s korunou 
československou.
b) Půjčky českých občanů cizím státním příslušníkům s tím,  
že tito spláceli dluh v devizách, tedy v cizí měně.
c) Povolení k nákupu cizí měny nesocialistické země.

6. Co znamenalo slovo kulak?
a) Bohatší zemědělec.
b) Rusky – přepsáno z azbuky do latinky „koláč“.
c) Ruský smetanový likér.

Vzpomenete si na významy následujících zkratek?
OPBH, ROH, VUML, PTP, SNB, LBD, RVHP, STB, ONV, MNV.

Program na pódiu byl během odpoledne pestrý.

O rozptýlení se postarali i ďábličtí hasiči.

Nechyběly ani ukázky z televizní tvorby doby revoluční...

Některé scénky se mimořádně povedly.
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Míří k nám  
česká  
Edith Piaf

V pěti letech začínala Radka Fišarová 
zpívat ve sboru Bambini di Praga. Vystu-
dovala pražskou Konzervatoř Jaroslava 
Ježka v oboru zpěv a později muzikálové 
herectví. Již během studia získala skrze 
konkurz první roli do muzikálu Vlasy/Hair, 
pak následovala Evita (nejmladší před-
stavitelka této role na světě). Díky mu-
zikálovému představení Edith – vrabčák 
z předměstí se začala věnovat šansonu, 
který dnes téměř výhradně plní program 
jejích koncertů. Během let spolupracova-
la s řadou muzikantů, dnes vystupuje 
spolu s výtečným běloruským akordeo-
nistou a skladatelem Aliaksandrem Ya-
sinským.

Na Rendez-vous  
zve Radka Fišarová  
i ďáblické publikum
Koncertní pořad Rendez-vous s akor-
deonem a kytarou je česko-francouzský 
program, ve kterém Radka Fišarová se 
svým doprovodem přináší francouzský 
šanson předních francouzských interpre-
tů (E. Piaf, CH. Aznavour, M. Mathieu 
atd.). Část repertoáru tvoří české au-
torské písně a šansony z nového CD. Vy-
užito je i nástrojové obsazení, kterému je 
repertoár přizpůsoben a obohacen o in-
strumentální sólové skladby a dua. Do-
provod: Aliaksandr Yasinski (akordeon), 
Miroslav Linka (kytara).

Předprodej vstupenek již nyní v KC Vlna,  
vstupné 200 Kč, zlevněné 100 Kč na  
osobu.

Pozdní snídaně na náměstí
Několik dnů před sobotou 21. září připutoval do řady ďáblických e-mailových schránek dopis, ze 
kterého vyjímám to podstatné: „Milí ďábličtí sousedé, v rámci akce Zažít město jinak bychom vás 
rádi pozvali na ďáblický brunch, čili pozdní snídani, kterou pořádáme v sobotu v půl jedenácté 
na Koníčkově náměstí. Každý může donést, co má sám rád – fantazii se meze nekladou. Pokud 
vás napadá z řad našich sousedů kdokoli, kdo by se rád přidal, směle pozvánku přepošlete  
dál. :-) Stůl zajistíme my, neb to máme kousek. Denisa a Honza Havrdovi

Pozvání jsme přijali a sobotní dopoledne strávili jak mezi známými, tak mezi těmi, se kterými 
jsme se teprve měli možnost seznámit. Díky tomu jsme na odpolední akci „Zažít Ďáblice jinak“ 
potkávali lidi, ke kterým už patřilo i jméno a drobná informace například o tom, ve které části 
Ďáblic žijí nebo co je jejich profesí. Přítomné děti přebíhaly z hřiště k improvizovanému stolku, 
kde nacházely sladké i slané koláče z různých domácností, až oči přecházely.

V přátelské atmosféře a příjemném podzimním počasí mně už jen chyběl čas k tomu, abych 
mohla obejít všechny přítomné, se kterými bych ráda zapředla rozhovor. Těším se na příští rok, 
kdy bude možné na prožité navázat. Jen by ten rok neměl uběhnout příliš rychle.

Lydie Veselá, foto Pavel Veselý

Ďáblický zpravodaj |  Zprávy z Ďáblic

Praha oslaví 17. listopad 
Festivalem svobody!
Hlavním dějištěm pražských oslav se 17. listopadu stanou Albertov, Národní třída a Václavské 
náměstí. Koncerty, projekce, výstavy či debaty tu připravují studentské spolky a občanské inici-
ativy sdružené do platformy Festival svobody. Albertov a Národní spojí průvod, který bude kopí-
rovat trasu průvodu z listopadu 1989, dobovou atmosféru tentokrát navodí herci a audiovizuální 
kulisy. Na bohatý kulturní a vzdělávací program zvou organizátoři celou rodinu. „Snažíme se na 
všech akcích koncipovat program tak, aby byl atraktivní i pro mladší generaci, některé aktivity 
jsou plánovány přímo pro děti,“ vysvětluje za pořadatele Petr Meškán. Program oslav najdete na 
webu www.festivalsvobody.cz. 

Vítejte na ďáblickém brunchi!

Radka Fišarová
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„Bohužel je to tak,“ říká po krátké prohlídce 
stromů Marek Šolc, majitel společnosti Arbor 
Services a jeden z odborníků, s nimiž spolu-
pracuje MČ Ďáblice. „Vidíte ty otvory? A tyhle 
drtinky? Ty smrky musíte bohužel zlikvidovat…“

Vzápětí jsem se dozvěděl další neradostné 
detaily, jiné pak prozradil „pan Gugle“. Tak 
předně: kůrovec už zdaleka neničí jen smrčiny 
na Šumavě nebo v Jizerkách, ale dobré dva 
roky se šíří do měst po celé republice. A co je 
snad ještě horší, napadá i další druhy stromů 
včetně listnáčů!

„Loni jeho výskyt razantně vzrostl, ale spíš 
lokálně. Teď už bych mluvil o invazi; jsou na-
padené nejen extenzivní monokultury, ale 
i městské parky a soukromé zahrady. Situace 
je opravdu vážná a škody veliké. Po odstraně-
ní napadených dřevin, většinou kosterních, 
dochází i k radikálním změnám v koncepci 
výsadby,“ popisuje Šolc. 

Bohužel potvrzuje zprávy, že brouk už škodí 
i na dalších jehličnatých stromech a dokonce 
listnáčích. „Nejde už jen o napadení smr-
ků, ale také borovic, modřínů, douglasek 

a dokonce jedlí! Ty většinou odolají, díky 
velkému množství pryskyřice brouky doslova 
utopí. Některé druhy lýkohuba ale napadají 
i solitérní jasany či lípy.“

Na vysvětlenou: mezi kůrovce řadíme nejen 
lýkožrouta smrkového, ale i další brouky 
z podčeledi nosatcovitých – sem patří i lýko-
hub. „Poškození dřevin je stejné, i když brouci 
se nepatrně liší. Který z nich má škody na po-
rostech na svědomí zjistí jen odborník – na-
příklad podle toho, jak se liší struktura chod-
biček pod kůrou.“ 

Do středních Čech se prý kůrovec dostává 
zejména z Vysočiny. A z každého napadené-
ho stromu se může rozletět do okruhu osmi 
set metrů. Zasažena už je i Praha. „Kácí se 
skoro všude a vzhledem k teplému počasí, 

Text Jiljí Kubec, foto autor

Od schůzky s dendrologem v areálu SK Ďáblice, kde měl posoudit stav 
usychajících smrků omorika, jsem čekal rutinní konstatování, že škody 
jdou na vrub suchým létům a mizernému zalévání. Jak jsem se mýlil! 
Stromořadí pětadvacet let starých stromů, tvořící předěl mezi tenisový-
mi kurty a fotbalovým hřištěm, totiž požírá kůrovec!

Je to invaze, 
říká dendrolog
Kůrovec už škodí
v Ďáblicích,
napadá i listnáče!

Stromořadí smrků v areálu SK Ďáblice 
napadené kůrovcem; stromy uprostřed už hynou.

Detail kmene jednoho z napadených smrků.
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Co byste měli vědět
Jak kůrovce poznat?
Podle závrtových otvorů v kůře, drobných 
drtinek či přítomnosti pryskyřice. Při roz-
hlodaném lýku, kterým se brouk živí, už 
dochází k opadávání kůry.

Jak se kůrovec šíří?
Jarní rojení probíhá v dubnu a květnu  
(1. generace), letní zhruba v období 
prázdnin (2. generace). Při příhodném po-
časí může dojít ještě k rojení třetímu, letos 
hrozí podle expertů dokonce čtvrté! 

Jak se mění stromy?
Nejprve dochází ke žloutnutí, poté mění 
jehličí barvu na rudo-rezavou. Následuje 
ztráta jehličí a opadávání kůry.

Jak škodí kůrovec
Kůrovec, ať už jde o lýkožrouta nebo jeho 
příbuzného lýkohuba, je hnědý nenápadný 
brouk velikosti 4-5 mm. Živí se lýkem, kte-
ré zajišťuje transport vody a živin ve stro-
mu, a tím dřeviny poškozuje. Strom začne 
usychat a nakonec uhyne. Ve chvíli, kdy se 
brouk zavrtá do kůry a naruší pryskyřičné 
kanálky, vyvalí se na něj míza, která ho při-
lepí a kůrovec zahyne; zdravé stromy tímto 
způsobem obrany dokáží odolat. Pokud 
je však brouk přemnožen, strom, zvláště 
oslabený, se ubránit nedokáže.

které kůrovci svědčí, je situace dost vážná,“ 
říká Karel Malenický, který má jako lesník 
na starost Ďáblický háj. „V Ďáblicích jsou 
napadené modříny, které tvoří zhruba dvacet 
procent skladby lesa, a v části, která patří 
Křižovníkům, i smrky. Hodně stromů už je 
odtěženo a je otázka, jestli tam vůbec nějaký 
jehličnan zůstane. To se ukáže na jaře,“ na-
značuje chmurné vyhlídky.

Brouci poškozují podle odborníků primárně 
stromy oslabené, například opakujícími se 
přísušky. Aktuální stav je ovšem alarmující, 
po napadení odumírají i stromy s relativně 
dobrou péčí a vitalitou. Účinná prevence bo-
hužel neexistuje…

„Je třeba udržovat stromy v kondici, 
pravidelně zalévat, případně instalovat fero-
monové lapače či lepové desky. Brouk však 
přesto stromy napadá. Obecně je vhodné 
nahrazovat jehličnany listnatými stromy 
typu dub, buk, javor, habr, hloh. Z domácích 
jehličnanů odolává snad pouze jedle,“ říká 
Marek Šolc.

Máte-li na zahradě strom napadený kůrov-
cem, je nutné jej asanovat. Pokud v kůře 
zůstávají živá stadia brouků, je dobré jej 
odkornit a odstraněnou hmotu s larvami 
spálit. „Poté lze dřevo uskladnit bez rizika, 
že dojde k vylíhnutí další generace a nákaze 
ještě nenapadených stromů v blízkém okolí.“ 

Rozloučení s panem  
Jiřím Kučerou 
Jeho život jsme vám přiblížili v rozhovoru uveřejněném v Ďáblickém 
zpravodaji v květnu tohoto roku. Letitý hráč, funkcionář a především 
správce areálu SK Ďáblice opustil naše řady ve čtvrtek 19. září 2019  
ve věku 86 let. Ještě v červnu se zúčastnil oslav 100. výročí ďáblické-
ho fotbalu. Jirko, děkujeme za všechno, navždy jste se zapsal do dějin  
ďáblického fotbalu.

Jak na něj vzpomínáme…
Pana Kučeru jsem poznal při zápasech našich mužů, oslavách klu-
bu, případně když si zašel na hřiště za kamarády. Všechna tato se-
tkání pro mne byla velice přínosná, neboť mě vždy povzbudil a po-
těšil svojí ohromnou radostí, že se oddíl rozvíjí, kolik dětí na hřišti 
trénuje a kolik týmů máme.

Několik let jsem přemlouval Jirku Černého (stávajícího trenéra 
našich mužů), aby se z Veleně, kde dohrával svou dlouhou fot-
balovou kariéru, vrátil zpět do svého domovského klubu a pomohl 
mu. Až pan Kučera svojí vahou Jirku přemluvil, no, téměř mu to 
„nařídil“.

To, že na pana Kučeru vzpomínají fotbalisté, je logické, ale oni 
na něj vzpomínají i ti, kteří s fotbalem nemají vůbec nic společného. Vzpomínají na své dět-
ství, které strávily jako děti na fotbalovém hřišti, a vzpomínají právě na pana Kučeru.

„Ta doba byla kamarádštější, nikdo si proti nám nic nevymýšlel, nikdo proti nám nebojoval, 
a to se za dobu mého působení na hřišti vedle mě vystřídaly pomalu tři generace dětí.“ To 
jsou slova pana Kučery, které poskytl do Ďáblického zpravodaje v rámci rozhovoru ke 100 
letům založení klubu. Doopravdy výstižné, když v posledních letech odešly na Magistrát hl. 
m. Prahy, Stavební úřad Prahy 8, ministerstvo vnitra či inspekci životního prostředí různé 
podněty, stížnosti a upozornění týkající se přímo nebo zprostředkovaně našeho klubu. Doba 
je prostě jiná, pan Kučera odešel na jiné hřiště, na jiný trávník, a my budeme vzpomínat...

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

Jiřího Kučeru jsem znal už jako malé dítě, protože jsme byli v podstatě sousedi. Byl to člověk, 
který byl „hodným strejdou“ pro všechny děti z naší ulice, vždy si pro nás našel čas a or-
ganizoval nám různé hry a bojovky, každý rok jsme se loučili s prázdninami táborákem, ne-
byl problém nás společně se svými dětmi vzít a jet s námi na koupaliště do Čakovic nebo 
Neratovic, a mnoho dalšího. Byl to člověk, kterého jsme si vážili a měli z něho respekt, co 
řekl, to platilo.

Dodnes si pamatuji jeho hlášky z jedné bojovky na hřišti: „tam, kam góla dáte, další 
zprávu máte“ nebo „až přijdete za vrátka, najdete tam cukrátka“ – a skutečně byl tenkrát 
sáček bonbonů schovaný ve sloupku původních vrátek na hřiště.

Jirko, děkuji Vám tentokrát za svoji osobu za vše, co jste nejen pro mě v té Kokořínské 
ulici udělal.

Aleš Sládek, sekretář fotbalového oddílu

Centrum Ďáblice – sokolovna
Oddíl dětí a mládeže: přípravka čtvrtek 15–16 hodin, ostatní pondělí 15.30–17 hodin, 
středa a čtvrtek 16–17.30 hodin.
Pořádané akce:
19. 10. 8.30 Velká cena Ďáblic (turnaj ve stolním tenise pro děti a mládež)
24. 10. 10.00 Senior Cup 6 (turnaj ve stolním tenise pro hráče 65+)
30. 10. 18.00 Podzimní Davis Cup (turnaj dvoučlenných družstev ve stolním tenise)
Každou neděli ( mimo 10. 11.) od 14.00 Grand Prix CST Ďáblice – turnaje dvouher stolního 
tenisu pro veřejnost pro rekreační hráče.
Centrum stolního tenisu Ďáblice je otevřeno i pro veřejnost - možnost hodinového pronájmu 
stolu přes on line rezervační systém. Volno pro veřejnost zejména ve středu a v neděli odpoledne.
Možnost pronájmu herny stolního tenisu na podnikové turnaje.
Kontakt: Ing. Miloslav Fuček, 727 834 421. Více na: www.centrumdablice.cz
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„Otcové zakladatelé jsou dávno v holu-
bářském nebi, ale náš spolek je tady stále 
a má se k světu,“ poznamenává jeho sou-
časný předseda Milan Mareda. „Devadesát-
ku jsme oslavili na březnové výroční schůzi 
uspořádané v Restauraci pod Hvězdárnou 
v Květnové ulici. Starostovi, který za námi při-
šel, jsme poděkovali za finanční podporu úřa-
du městské části, bez které bychom nemohli 
uskutečnit například každoroční výstavu 
drobného zvířectva.“

Dostává se mi vysvětlení, že když chovate-
lé spočítají náklady na dopravu klecí, výběhů 
a zvířat, na krmivo pro oba dny, zakoupení cen 
pro vítěze jednotlivých kategorií a honorář pro 
nestrannou hodnotící chovatelskou komisi, 
sotva vystačí s deseti tisícovkami. Pro sice 
činorodou, ale nevelkou organizaci docela 
velké peníze.

Letošní výstavu uspořádali první pátek 
a sobotu v září tradičně v části areálu 
U Parkánu. Přivítali na ní sto čtyřicet dospě-
lých, nepočítaje jejich děti, ani ty nejmenší 

z mateřské školy; pro ně to byl podle pana 
Maredy mimořádný zážitek. A kdo ví, třeba se 
v některém z oněch mrňousů tiše klube další 
chovatel.

„Já sám jsem se kolem holubů motal 
od šesti let u dědečka v Odoleně Vodě. Poz-
ději jsem začal chovat u rodičů vlastní holuby, 
které mi ale při odchodu na vojnu maminka 
zlikvidovala. Udělala z nich polívku,“ směje 
se pan Mareda. „Nedivte se, na venkovském 
hospodářství se to tehdy bralo věcně.“

Když se oženil a přestěhoval do Čakovic, 
spřátelil se s chovatelem holubů v sousedství 
a pořídil si vlastní chov. Nyní se specializuje 
na plemeno moravský pštros žlutý a modrý 
a dosáhl takové úrovně, že jeho chov je uznán 
Ústřední chovatelskou komisí jako plemenný. 
Podobné ocenění získal také ďáblický chova-
tel Josef Slabý, zatímco Vladimír Zurynek pro 
změnu uspěl na velké mezinárodní výstavě 
v Dánsku. Pochválit můžeme ovšem i „krá-
líkáře“: například Milan Dostál získává ceny 
a uznání za chov novozélandského červeného 
králíka. Ostatně letos si ze zářijové výstavy 
odnášel putovní pohár nejlepšího chovatele.

V Ďáblicích se na začátku září setkali 
chovatelé ze základních organizací v Kralu-
pech, Kladně, Chodově, Tišicích nebo Ve-
leni a hodnotitelská komise jim přisoudila 
pět čestných cen za chov drůbeže, osm cen 
za králíky a osm za chov holubů. 

Náš spolek se má pořád k světu, říká jeho předseda Milan Mareda

Chovatelská devadesátka
Pavel Veselý, foto autor

Měřeno lidskými měřítky je devadesátka slušný věk. Neméně obdivu-
hodné však je, když se tak vysoké číslo objeví vedle jména instituce 
nebo společenské organizace, neboť tím potvrzuje její životaschopnost. 
Podobné svědectví vydává letošní 90. výročí založení ďáblické  
Základní organizace Českého svazu chovatelů, z. s., jejíž historie  
započala 17. března roku 1929.

Tak vypadá splněný sen každého 
holubáře – zde Milana Maredy.

Předseda ďáblické ZO Milan Mareda
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Poháry  
jako motivace
Na letošní výstavě bylo U Parkánu k vidění 
90 králíků, 85 holubů a 12 volier drůbeže ba-
revných rázů. Mezi králíky měli (s úspěchem) 
své favority i Ďábličáci Milan Dostál a Jaroslav 
Purkrt. Ten chová králíky už 45 let a v chovu 
má 30 ušáků plemen zakrslý hotocký bílý, 
hermelín červenooký a modrooký a malý rex 
plášťový. 

Milan Dostál pro změnu převzal velký 
putovní pohár za celoroční úspěchy svého 
chovu novozélandského červeného na vý-
stavách – umístil se totiž jako druhý nejlepší 
v Praze před kolegou z ďáblické ZO Pavlem 
Máčkem. Může být lepší motivace do dalšího 
snažení? Nejen zmíněným pánům přejeme 
hodně úspěchů v dalším chovu.

Pozor na štípnutí
Protože žijeme v době, kdy v domácnostech 
chováme spíše leguány, hady nebo želvy 
a v zoo přednostně vyhledáváme lvy, surika-
ty, zebry..., děti ze školní družiny ďáblická vý-
stava chovatelů zaujala. Mohly pozorovat ho-
luby, některé možná poprvé viděly křepelky. 
Zajímavé bylo přiblížit se, téměř na dosah, 
ke koze s kůzlátkem. Většina dětí pozorova-
la husy a slepice z dostatečné vzdálenosti, 
štípnutí nebo klovnutí by nebylo příjemné.

Děti mohly vidět i králíky různých velikostí 
a dokonce i zajíce, které také běžně tak zblíz - 
ka neuvidí. Před odchodem dostaly na památ-
ku časopis Chovatel, ve kterém si mohly pře-
číst zajímavosti třeba právě o holubech.

Všechny děti odcházely z výstavy nadšené. 
Bylo to pro ně opravdu výjimečné setkání 
s kdysi běžně chovanými zvířaty a pro některé 
to byla třeba vzpomínka na prázdniny strá-
vené u babičky a u dědy na vesnici.

Markéta Skalová, vychovatelka 2. tříd

Milan Dostál přebírá ocenění.

Pohár přebírá jeden z nejúspěšnějších ďáblických chovatelů Jaroslav Purkrt.

Výstava se líbila i dětem.

Martin Fatka s činčilou velkou… … a chovatelka oveček Petra Němcová
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1. Je nutné vymývat roztříděné plasty?
Třídírna a úpravna plastů „lehké“ znečištění obalů odstraňuje, stejně 
jako se odstraňují papírové přelepky či víčka na PET lahvích. Normálně 
a běžně špinavé obaly doporučujeme lehce opláchnout vodou – aby 
zbytečně nezapáchaly. Samozřejmě vylít všechny zbytky (rychle by 
zplesnivěly). Ale zbytečně neplýtvat vodou ani detergenty (jar, ocet), 
jelikož se plasty stejně pečlivě čistí znova.

2. Co s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje?
Použitý rostlinný olej slít do nějaké plastové nádoby a odevzdat 
do sběrného dvora, případně vytřídit do nádob na kuchyňské oleje, 
které se již v některých městech objevují. Plastovou lahev od oleje je 
nutné důkladně vymýt minimálně jarovou vodou z mytí nádobí, nesmí 
obsahovat žádné zbytky mastnoty, jinak by způsobila komplikace při 
zpracování; jinak radši vyhodit do kontejneru na směsný odpad.

3. Kam s vyjetým olejem nebo barvou?
Do sběrného dvora.

4. Co s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly?
Zmačkat do větší hliníkové koule, takto tenký hliník by jinak shořel.  
Vytřídit do kontejneru na kovy nebo ve větším množství odvézt 
do sběrného dvora.

5. Co se může a nemůže dávat do kompostu?
NEPATŘÍ tam zbytky masa, kosti, mastná jídla nebo oleje ani shnilé 
ovoce či zelenina. Jen zbytky z kuchyně rostlinného původu, stejně 
tak zbytky zeleně, piliny, dále na kousky natrhaný papír, čajové sáčky, 
kávový lógr nebo skořápky od vajec. 

6. Co s kávovými kapslemi?
Obal je kombinací různých materiálů, kapsle nelze recyklovat jako ce-
lek. Buď je hoďte do směsného odpadu, nebo je musíte rozebrat: 
– plastová nádobka patří do žlutého kontejneru na plasty (vložte více 

kapslí do sebe, do komínků, jinak je na dotřiďovací lince kvůli jejich 
velikosti nezachytí);

– kávovou sedlinu lze použít jako hnojivo k rostlinám nebo vytřídit 
do bioodpadu;

– víčko, které je z kompozitního materiálu, patří do směsného odpadu 
(nejde recyklovat).

    svoz nápojové
Stanoviště nádob svoz plasty/týdně svoz sklo svoz papír kartony kov 

Buližníková 963 St–Pá–Ne St – 1x za 4 týdny St–So Pá 
Ďáblická 63 Po–St–Pá–Ne St – 1x za 4 týdny Út –St–So Pá 
Chřibská x Lobečská St–Pá–Ne St – 1x za 4 týdny St–So Pá 
K Lomu 964 St–Pá–Ne St – 1x za 4 týdny St–So Pá 
K Náměstí St–Pá–Ne St – 1x za 6 týdnů Út –St–So Pá 1x za 4 týdny
Kokořínská 273 St–Pá–Ne St – 1x za 4 týdny St–So Pá 
Koníčkovo náměstí Po–St–Pá–Ne St – 1x za 4 týdny St–So Pá 
Kostelecká (u zast. MHD) St–Pá–Ne St – 1x za 4 týdny St–So Pá 1x za 4 týdny
Květnová (u zast. MHD) Po–St–Pá–Ne St – 1x za 6 týdnů Út–St–So Pá 1x za 4 týdny
Květnová x Na Znělci St–Pá–Ne St – 1x za 4 týdny St–So Pá 
Na Blatech 242 Po–St–Pá–Ne St – 1x za 4 týdny Út–St–So Pá 1x za 4 týdny
Na Terase 417 Po–St–Pá–Ne St – 1x za 4 týdny St–So Pá 1x za 4 týdny
Nad Akcízem 1006 St–Ne St – 1x za 4 týdny St–So Pá 
Šenovská 345 Po–St–Pá–Ne St – 1x za 4 týdny Út–St–So Pá 
U Chaloupek 410 St–Pá–Ne St – 1x za 4 týdny St–So Pá 
U Prefy x Hořínecká Po–St–Pá–Ne St – 1x za 4 týdny Po–Út–St–So Pá 
Županovická (proti č. 875) St–Pá–Ne St – 1x za 4 týdny St–So Pá

Třídění odpadů z domácnosti

Velkoobjemové kontejnery říjen-listopad 2019  
den datum  stanoviště  datum  stanoviště 
so 12. 10. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 12. 10. od 9.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 19. 10. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 19. 10. od 9.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 26. 10. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 26. 10. od 9.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so    2. 11. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00    2. 11. od 9.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so    9. 11. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00    9. 11. od 9.00 Na Blatech do naplnění, max. do 11.00
so 16. 11. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 16. 11. od 9.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 23. 11. od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 23. 11. od 9.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00

Kontejnery jsou určeny pro bioodpad ze zahrádek – větve, listí, spadané ovoce. Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů vhazovali pouze biologický odpad.

Svoz tříděného odpadu

Kontejnery na stanovišti Květnová (u zast. MHD).
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Co patří do směsného odpadu
ANO NE
Tříděný odpad – kontejner na papír (modrý): 
časopisy, noviny, reklamní letáky, sešity   celé svazky knih s pevnou vazbou
knihy bez pevné vazby ruličky od toaletního papíru, papírová plata od vajíček
papírové obaly, krabice, vše z lepenky mokrý, mastný nebo znečištěný papír
obálky s fóliovými okénky hygienické potřeby, pleny, papírové kapesníky a utěrky
papír s kancelářskými sponkami povoskovaný papír, papír s laminací
bublinkové obálky (bez plastového vnitřku, který patří do žlutého kontejneru) fotky, fotografický papír, pečící papír, uhlový papír
  Tříděný odpad – kontejner na sklo (bílý, zelený): 

Zelený kontejner (barevné sklo, v případě absence bílého kontejneru i sklo čiré): 

barevné skleněné lahve od nápojů (pivo, víno, alkoholické i nealkoholické nápoje) varné a laboratorní sklo (zavařovací sklenice recyklovat LZE)
barevné lahve od jedlých olejů a dochucovadel pozlacené nebo barvené sklo, zrcadla
tabulové sklo z oken a dveří drátěné sklo, autosklo

Bílý kontejner (čiré sklo): 

sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, dětských přesnídávek a příkrmů –  plexisklo
rozbité skleničky (netřeba vymývat, stačí vyškrábnout, drobné znečištění  keramika (nelze recyklovat)
     u skla nevadí) – klidně vhoďte i s kovovým víčkem sklokeramika
čiré lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů porcelán
skleněné láhve od oleje – pozor, plastové víčko vyhodit do plastu 
skleněné obaly od vonných svíček (zbytek vosku nevadí, shoří při zpracování) 
skleněné flakonky od parfémů  

Tříděný odpad – kontejner na plasty (žlutý): 
fólie (též potravinářské, stretch folie – nesmí být ale mastné nebo silně znečištěné zbytky jídla) obaly se zbytky jídla nebo čisticích prostředků
igelitové sáčky (papírovou etiketu je vhodné oddělit,  PET lahve se zbytky mastnoty
     nejde-li oddělit, zpracovatelé si s ní dnes již poradí) plastové tuby od pleťových masek, tuby od zubní pasty
plastové tašky molitan (houbičky na nádobí)
obaly od drobných balených potravin – řiďte se recyklační značkou na obalu,  stavební polystyren
     někdy jde totiž o kombinaci plastu a aluminiové fólie, což se nedá recyklovat  objemné plastové předměty (např. zahradní židle)
     a patří do směsného odpadu podlahové krytiny, PVC
sešlápnuté PET lahve – u těch, co jsou obalené smršťovací folií,  novodurové trubky
     která kopíruje tvar láhve, tento PVC přebal svlékněte – jinak nepůjde PETka zrecyklovat silonové punčochy
plastové kelímky od jogurtů a mléčných výrobků (stačí důkladně vyškrábat od zbytků jídla) gumové rukavice
plastové jídelní termoboxy (po odstranění zbytků jídla a mastnoty) silonové štětinky od zubních kartáčků a kartáčů na nádobí – 
polystyren (ne stavební či znečištěný zbytky jídel)      je potřeba odlomit a hodit do směsného odpadu
plastové vaničky od ovoce a zeleniny, plastové síťky od ovoce 
nádoby od kosmetiky a čisticích prostředků, kapsle od pracího gelu; 
     pozor – čtěte na etiketě, zda není nutné odnést do nebezpečného odpadu (sběrný dvůr) 
PET lahve od jedlých olejů (pouze důkladně vymyté, bez známek mastnoty) 
plastové nápojové kelímky, plastové obaly od CD a DVD 
kartáče na nádobí a kartáčky na zuby – jen rukojeť  

Tříděný odpad – kontejner na nápojové kartony (oranžový): 
krabice (nápojové kartony) od džusů měkké sáčky od kávy, měkké sáčky od potravin v prášku 
krabice (nápojové kartony) od vína krabice (nápojové kartony) se zbytky nápojů či potravin
krabice (nápojové kartony) od mléka a mléčných výrobků obaly od bramborových lupínků
  Tříděný odpad – kontejner/popelnice na bioodpad (hnědý): 
veškeré rostlinné zbytky maso, kosti, ani jiné živočišné zbytky
čajové sáčky, lógr z kávy rostliny, které jsou napadeny chorobami
pečivo, skořápky od vajíček exkrementy zvířat
lepenka, papírové kapesníky popel z uhlí, nedopalky cigaret
popel ze dřeva olej z kuchyně 

Tříděný odpad – kontejner na kovové obaly (šedý): 
plechovky od konzerv, plechovky od nápojů obaly od bramborových lupínků
kovové nádobky od kosmetiky kovové nádobky od sprejů (jsou pod tlakem)
alobal a ostatní kovové předměty (menšího objemu) z domácností plechovky od barev, ředidel, laků a ostatních chemikálií
aluminiová fólie na potraviny – nutno zmuchlat do větší koule,  elektrozařízení
     která při tavení neshoří 
hliníková víčka od jogurtů (zmuchlejte do koule); pozor, některá víčka od jogurtů 
     jsou kombinací plastu a papíru, takže nejdou recyklovat a patří proto do směsného odpadu  
hliníkové kalíšky od čajových svíček – zbytek vosku nevadí, vyhoří při tavení hliníku
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Hvězdárna Ďáblice
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8,  
tel.: 283 910 644
e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program na říjen 2019
Otevírací doba
Říjen: pondělí 14–16, 18–21, úterý 14–16, 
středa 14–16, 20–22, čtvrtek 14–16,  
20–22, pátek 20–22, sobota 14–22, neděle 
14–16 hodin. 

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné 
a cestopisné v pondělí od 18.30 hodin:
7. 10. Marek Kovář: S batohem na šesti  
dílech světa.
21. 10. Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.:  
O věcech neobyčejně obyčejných II.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním  
oblohy v pondělí od 18.30 hodin:
14. 10. Planety, zajatci Slunce.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY úterý 29. 10. a stře
da 30. 10.:
10.15 Africká pohádka (Ogua a piráti) 3+
14.15 Planety, zajatci Slunce
Promítání je doplněno pozorováním Slunce 
a Venuše.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Říjen: pondělí–čtvrtek 14–16 (28. 10. 
zavřeno), středa–pátek 20–22, sobota 
14–22, neděle 14–16 hodin za jasné-
ho počasí! Přístupné 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.).

POHÁDKY (od 3 let) v 15 hodin každou so
botu – Odkud svítí sluníčko.

Kalendář akcí
úterý 15. října od 18 hodin Trénuj hlavu, trénuj tělo – kurz pro seniory, KC Vlna.  
   Cena 40 Kč na osobu.

pátek 18. října od 20 hodin Radka Fišarová – Rendezvous
   Sál Obecního domu Ďáblice
   Česko-francouzský koncertní program, ve kterém Radka 
   Fišarová se svým hudebním doprovodem, přináší nejen  
   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,  
   vstupné 200 Kč, zlevněné 100 Kč na osobu.

sobota 19. října od 15 hodin Intuice a kreativita – workshop pro ženy propojující  
   jógové a kreativní techniky. KC Vlna 
   Informace na vlna.dablice.cz. 

sobota 19. října od 15 hodin Tradiční podzimní Drakiáda Louka u Květnové

čtvrtek 24. října od 19 hodin Divadlo Verva:  
   Když povídají paní o lásce a milování KC Vlna
   Komponovaný pořad na motivy francouzské galantní poezie. 
   Vstupné dobrovolné.

čtvrtek 31. října od 20 hodin Music Wave – LunedBand KC Vlna
   Přijďte se vyřádit na pop-rockový koncert se skvělou  
   skupinou LunedBand! Předprodej vstupenek od 7. 10.  
   v KC Vlna, vstupné 150 Kč, zlevněné 100 Kč na osobu.

sobota 2. listopadu od 15 hodin Halloween KC Vlna
   Tradiční dýňová party, tentokrát okořeněná vůní Mexika 
   – od 16 hodin uvedeme divadlo pro děti Příběh malé 
   Lupitiny Gonzáles od Loutek bez hranic. Prodej vstupenek 
   na divadýlko na místě před začátkem, cena 40 Kč na osobu.

úterý 5. listopadu od 20 hodin Flamenco! KC Vlna
   Hudební ozvěny festivalu Fiesta flamenca opět ve Vlně.
   Prodej vstupenek na místě před začátkem,  
   vstupné 150 Kč, zlevněné 100 Kč na osobu.

sobota 9. listopadu od 16 hodin Svatý Martin a lampionový průvod KC Vlna
   Lampionová dílnička, od 17.30 hodin divadýlko o Martinovi
   a po něm bude následovat průvod.  
   Vstupné zdarma.

úterý 12. listopadu od 18 hodin Trénuj hlavu, trénuj tělo – kurz pro seniory KC Vlna
   Cena 40 Kč na osobu.

čtvrtek 21. listopadu od 19 hodin Starci na chmelu – filmový klub KC Vlna
   Prodej vstupenek na místě před začátkem, 
   cena 50 Kč na osobu.

sobota 23. listopadu od 15 hodin Vnitřní síla – workshop pro ženy propojující jógové  
   a kreativní techniky. KC Vlna
   Informace na vlna.dablice.cz  
   
čtvrtek 28. listopadu od 19 hodin Hradišťan & Jiří Pavlica
   Sál Obecního domu Ďáblice
   Koncert ojedinělého hudebního seskupení s vysokou 
   uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým 
   záběrem a netradičním repertoárem.
   Předprodej vstupenek od 19. 10. v KC Vlna,  
   vstupné 450 Kč, zlevněné 250 Kč na osobu.

neděle 1. prosince od 15 hodin Ďáblický Advent
   Prostranství před Obecním domem Ďáblice
   Více informací v příštím čísle.

Ďáblický zpravodaj |  Pozvání
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 Veterinární ordinace 
 Praha 8 – Ďáblice
MVDr. František Břeň, Ďáblická 1059/2f, 182 00 Praha 8
tel.: +420 602 341 926, tel./fax: +420 286 886 444
e-mail: bren.f@seznam.cz, www.veterinardablice.cz

V ordinaci nabízíme následující služby:
Vakcinaci l Odčervení l Ošetření proti blechám 
a klíšťatům l Čipování, vystavení europasu, tetování 
l Čištění zubů ultrazvukem l Vyšetření zvířete po poranění člověka 
l Vyšetření zvířete před transportem do zahraničí / výstavu / závody 
l Prohlídky geriatrických pacientů l Biochemické vyšetření krve 
l RTG, SONO l Kastrace l Operativní zákroky l Poradenství v reprodukci 
– sono v březosti – stanovení optimálního termínu nakrytí 
l Možnost objednání speciálních veterinárních krmiv 

Moderní přístrojové vybavení, příjemné prostředí, vnitřní i venkovní  
zastřešená čekárna, sedm parkovacích míst přímo před ordinací. 
Spolupracujeme s akreditovanými laboratořemi.

Ordinační hodiny MVDr. BŘEŇ
Pondělí 8–9 a 14–19 hod.   
Úterý 8–9 a 14–19 hod. 
Středa 14–19 hod. 
Čtvrtek 8–9 a 14–19 hod. 
Pátek 8–9 a 14–17 hod.
tel.: 602 341 926

Ordinační hodiny MVDr. TRÁVNÍČEK
Pondělí 9–14 hod.  
Úterý 9–14 hod. 
Středa 9–14 hod. 
Čtvrtek 9–14 hod. 
Pátek 9–14 hod.
tel.: 792 407 174
Po dohodě i výjezdy k pacientům

Music 
       Wave 
 ve Vlně
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Nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2019. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou 
neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nový Renault CLIO: spotřeba 3,6–5,2 (l/100 km), emise CO2 94–118 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci 
vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Renault doporučujeRenault doporučuje

Full LED světlomety
Revoluční interiér
5 let záruka Renault

 Od

259 000 Kč

www.autoavant.cz
Tel.: +420 286 001 131
AUTOAVANT, Ďáblická 2, PRAHA 8

Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8-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. 239/18/ZMČ z 26. 9. 2018 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 
po 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15. 1. roku následujícího. Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem 
nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady 
(např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

STYLOVĚ A BEZPEČNĚ
   NA PRKNĚ I NA CESTĚ   NA PRKNĚ I NA CESTĚ

Zimní servisní prohlídka včetně 
zátěžového testu autobaterie za 299 Kč

Připravili jsme pro Vás důkladnou zimní servisní prohlídku. Provedeme test autobaterie, diagnostiku,
zkontrolujeme podvozek a mnoho dalšího. Do konce listopadu můžete navíc využít až 20% zvýhodnění
na vybraný sortiment ŠKODA Originálního příslušenství, které zahrnuje například gumové koberce 
či vany do zavazadlového prostoru. ŠKODA Originální autobaterie pořídíte do konce prosince se slevou 
až 10 %. Samozřejmostí je výhodná nabídka kompletních zimních kol či samostatných zimních pneumatik
a možnost přezutí nebo uskladnění kol za skvělé ceny.

Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu
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