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O čem jednala rada městské části
51. jednání dne 3. 10. 2016
Rada MČ po projednání schválila:
• ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 1. 10. 2013 uzavřené 
mezi MČ a SDH;
• uzavření smlouvy o výpůjčce s Jednotkou SDH;
• dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu MČ na rok 2016;
• rezignaci paní Taťjany Dohnalové na funkci členky redakce Ďáblického
zpravodaje.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s cenovou nabídkou společnosti Bonsoft s.r.o. na zajištění zimní údržby
v celkové hodnotě 674.787,34 Kč bez DPH;
• s cenovou nabídkou na vánoční osvětlení Ďáblic od společnosti
ELTODO-CITELUM, s.r.o., a to ve výši 62.502 Kč bez DPH, která byla
poptána na základě čl. 11 odst. 3 směrnice č. 3 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu;
• s předloženým návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ 
Praha-Ďáblice dne 12. 10. 2016;
• s cenovou nabídkou na pořízení kamenného stolu od společnosti
Mgr. Martin Široký, a to ve výši do 45.000 Kč bez DPH.
Informace radních:
• pan zástupce informoval o zaslání požadavku na celkovou rekonstrukci
ulice Šenovská radním HMP Plamínkové a Dolínkovi a proběhlých jedná-
ních s náměstkem pro dopravu HMP Dolínkem a se zástupci TSK; dále
probíhá jednání s OD Prahy 8 o zákazu průjezdu vozidel nad 3,5 t a bylo
objednáno vybudování zpomalovacího retardéru v blízkosti kruhového
objezdu v ulici Šenovská;
• pan starosta informoval o možnosti získání finanční podpory MHMP na
izolační zeleň, opravu povrchů komunikací protihlukovým asfaltem a na
měření hluku; MČ má zájem o tyto prostředky, zejména na opatření proti
hluku v ulicích Ďáblická a Kostelecká;
• pan zástupce s radní Dohnalovou informovali o proběhlých jednáních
s Hygienickou stanicí a zadání studie protihlukových opatření v obci.

52. jednání dne 17. 10. 2016
Rada MČ po projednání schválila:
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor objektu Zázemí Ďáblic-
kého parku „Vlna“ paní Petře Pekárkové;
• v souladu s ustanovením § 131 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník
práce, osobní příplatek řediteli Základní školy a Mateřské školy, a to
s platností od 1. 11. 2016;
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor klubovny Vlny paní
Mgr. Hájkové;
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor klubovny Vlny paní
Mgr. Jiráňové;
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor klubovny Vlny paní
Janouškové;
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě mezi MČ Praha-Ďáblice a obcí
Hovorčovice o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ze dne 
30. 5. 2012;
• s uzavřením Příkazní smlouvy s Ing. Janem Pumprem o organizačním
a administrativním zajištění zadavatelských činností;
• s poptáním víceprací na zakázce Přístavba a dostavba ZŠ, a to v sou-
ladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek;
• s cenovou nabídkou na opravu havarijního stavu střešní krytiny objektu
MŠ od společnosti Apoklem s.r.o., a to ve výši 99.470,20 Kč bez DPH.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu MČ na rok 2016.
Rada MČ po projednání vyhodnotila:
• cenovou nabídku společnosti RNDr. Jaroslav Lizner na vymalování
domů MČ Praha-Ďáblice v celkové hodnotě 234.300 Kč jako cenově 
nejvýhodnější.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ

15. veřejné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice dne 12. 10. 2016
Kontrola zápisu ze 14. veřejného zasedání ZMČ. Zápis byl po pro-
jednání schválen. 
Volný mikrofon. V rámci volného mikrofonu vystoupili pan Michek,
paní Beranová, pan Ing. Rexa a pan Stárek.
Dodatek č. 1. ke smlouvě o nájmu sportovního areálu mezi MČ
a SK Ďáblice z.s. Zastupitelé po diskusi souhlasili s uzavřením dodatku.
Rozpočtová opatření č. 8 a 9 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice.
Zastupitelé je po projednání schválili.
Schválení kompenzačního příspěvku za provoz skládky na rok
2017. Zastupitelstvo MČ po projednání stanovilo celkovou částku kom-
penzačního příspěvku za provoz skládky z rozpočtu v roce 2017 ve výši
1.900.000 Kč.
Pravidla pro vydávání Ďáblického zpravodaje. Zastupitelé po dis-
kusi s pravidly souhlasili.
Volba členů redakční rady Ďáblického zpravodaje. Zastupitelstvo
MČ po projednání zvolilo za členy redakční rady paní Jitku Schmiedovou,
pana Čestmíra Štuku a pana Pavla Veselého.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komu-
nálním odpadem. Zastupitelé po diskusi souhlasili s uzavřením dodatku.
Informace starosty a zastupitelů. Pan starosta Ing. Růžička se vyjá-
dřil k hluku v Ďáblicích a k nevyužitým plochám u SK.
Kompletní zápis a audiozáznam najdete na www.dablice.cz –
Samospráva – Zápisy a usnesení ZMČ

Jak se podívat do obecní Fotogalerie
V uplynulých týdnech, v době prázdnin anebo na počátku nového škol-
ního roku, se v Ďáblicích odehrála řada dějů a společenských událostí.
Mám na mysli například červencové a srpnové ubourání části základní
školy (příprava pro její rozšíření), 5. září zahájení nového školního roku na
místě poněkud netypickém, dlouhé sobotní odpoledne 17. září při akci
Zažít město (Ďáblice) jinak, nebo 6. října společná a celoškolní oslava
115. výročí vysvěcení ďáblické školy.
Mezitím ovšem začala fungovat další novinka, totiž dům Vlna, něco mezi
kavárnou a obývacím pokojem, kde můžete při knížce, časopisu nebo roz-
hovoru s přáteli strávit příjemnou chvilku. Ze všech těchto akcí vznikají
pro účely úřadu městské části, kroniku obce a také pro redakci Ďáblic-
kého zpravodaje, fotografické seriály. Mnozí z vás to při akci postřehnou
a ptají se, kde je možné fotky vidět.
Nuže tedy: nejjednodušší je otevřít si v počítači webové stránky obce a na
tři kliknutí se dostat k příslušnému fotoseriálu. Že nevíte, jak na to? Třeba
proto, že jste už v seniorském věku a s počítačem si netykáte? To jste pak
na tom stejně jako autor těchto řádků. Přesto zkuste následující kroky.
Je pravda, že musíte mít připojení k internetu. O tom si popovídejte
s dětmi, nebo raději rovnou s vnuky. Do vyhledávacího řádku napište
www.dablice.cz. Otevře se úvodní stránka, na které najdete vpravo
nahoře čtyři kruhové terče. Klikněte na „Život v Ďáblicích“. Otevře se
další stránka, na horní červené liště klikněte na „Fotogalerie“. A je to!

Pavel Veselý
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Ze zápisníku starosty
60 let ďáblické hvězdárny – VZPOMÍNÁM 
• Vzpomínám na vyprávění ďáblických pamětníků o tom, 
jak se parta ďáblických chlapů rozhodla (za laskavého sou-
hlasu žen) a postavila sobě, všem sousedům i přespolním hvězdárnu.
A jak tímto činem dali už natrvalo naší obci jednu z hlavních dominant
(nebo dokonce tu hlavní?), silný symbol a rozpoznávací znak.
Vzpomínám, jak jsem na Ládví objevoval jezírka, jeskyňky, tajné pěšinky,
šplhal po skalách, stromech a, přiznávám, i po mřížích a střeše hvězdárny
(tím myslím dobu mých prvních školních let před 45 roky).
• Vzpomínám na ředitele ďáblické školy, pana Zdeňka Corna, který byl
jedním ze zakladatelů hvězdárny. Vzpomínám na zvláštní setkání, dlouho
po jeho odchodu z Ďáblic, kdy po mnoha letech odloučení se již jako
starý pán ještě vrátil s rodinou na „místo činu“. Už jako starosta vzpomí-
nám na krásný dopis od jeho manželky paní Jaroslavy Cornové, kterou
touto cestou zdravím do Mikulášovic a přeji jí i celé její rodině spokoje-
nost, mnoho zdraví a vše dobré.
• Vzpomínám na kadibudku u hvězdárny, na vojenský radar postavený
hned vedle (betonový podstavec je tam dodnes).
• Vzpomínám a uvědomuji si, kolik desítek let je tento magický vrch spo-
jen s mým životem, jak hluboko v nás všech je vrch Ládví uložen a jak
samotná hvězdárna je stále „naší“, přestože již před 48 roky byla přičle-
něna k petřínské hvězdárně. A je to tak správně.
• Vzpomínám a uvědomuji si, že 60 let bohatého a smysluplného života
je velkým důvodem k poděkování i gratulaci:

Jménem městské části 
Praha-Ďáblice i touto cestou
gratuluji ďáblické hvězdárně
k výročí 60 let od jejího
založení a přeji jí samotné,
jejím návštěvníkům, 
Hvězdárně a planetáriu 
hl. m. Prahy a v neposlední
řadě i panu řediteli

Ing. Marcelu Grünovi vše dobré a mnoho dalších 
úspěšných let provozu hvězdárny.
Děkuji za péči o hvězdárnu a přeji nám všem – všem těm, kdo
navštíví Ďáblice a hvězdárnu, kdo žijí v Ďáblicích, aby zde vždy
všichni měli, a to nejen díky dalekohledům, blízko ke hvězdám
a všichni si našli tu svou šťastnou hvězdu. 

VLNA – komunitní centrum Ďáblice – místo setkávání
Naše nové společenské centrum se dále rozvíjí. Návštěvníků klubovny
i komunitní kavárny přibývá, a to ze všech věkových kategorií. Přibývá
organizovaných i příležitostných akcí, setkání a oslav.
Pokračuje vybavování vnitřních prostor budovy (WiFi, internet, elektro-
nické zabezpečení, drobnosti pro hru dětí, skládací židle pro zvětšování
kapacity místností při akcích atp.).

Budu rád a předem děkuji za telefonát či dopis s vašimi nápady a připo-
mínkami, kladnými i zápornými, k budově, terase i k vlastnímu programu.

Lanová pyramida 
V rámci přestavby parku – projekt ZAHRADA (lokalita náměstí) – přibyl
největší i finančně nejnáročnější herní prvek určený pro radost dětem
z mateřské i základní školy, ale stejně tak i všem ostatním návštěvníkům
Zahrady ve věku od 3 let. Horní věkovou hranici si určujete vy sami dle
nálady a míry studu přidat se mezi ostatní lezce, visatce a další. Speciální
konstrukce umožňuje pobyt ve výškách současně celému hejnu dětí.
Vítejte v zahradě a přesvědčte se sami!

Skládka Ďáblice – spolupráce Prahy 
a městských částí pokračuje 
Po několika měsících vyjednávání a zpracování odborných analýz a po
následném Rozhodnutí Rady a Zastupitelstva hl. města Prahy z 11. 10.
2016, resp. z 20. 10. 2016 jsem dne 24. 10. 2016 podepsal trojstrannou
smlouvu o spolupráci, ochraně životního prostředí a rozvoji mezi Prahou,
Březiněvsí a Ďáblicemi (dodatek č. 3). Tato smlouva garantuje oběma
městským částem dotaci 10 mil. Kč ročně z rozpočtu Prahy po dobu
následujících 15 let, a to současně s postupným ukončením skládko-
vání a pokračováním rekultivace areálu skládky. Celkem tedy 
150 milionů Kč do rozpočtu Ďáblic.

Miloš Růžička, starosta

Fotografie z technické přejímky stavby 26. 10. 2016

Křest knihy Za dveřmi mateřské školy ďáblické autorky paní Darii Fialové. 
Ukazuje se, že dispozice a univerzálnost vybavení interiérů umožňuje 
bez problémů pořádat i takovýto druh akcí.
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Ďáblická hvězdárna slaví 60 let
29. 5. 1952 probíhá v Ďáblicích přednáška o vesmíru, které se účastní asi
200 lidí. Nadšení z ní vede ke vzniku hvězdářského kroužku. Tomu ale
chybí to hlavní: místo pro pozorování vesmíru. Lidská touha po poznání
však překoná všechny hranice a budoucí hvězdáři se s odhodláním pouští
do nelehkého úkolu – postavit vlastní hvězdárnu. Místo je jasné: nejblíže
ke hvězdám je vrch Ládví. Stavba má podporu i od tehdejšího vedení
MNV. Vůdčí osobnost kroužku, ďáblický rodák a učitel Zdeněk Corn, 
společně s panem dr. Wimmerem vyjednají s tehdejším ministrem pro
výstavbu odprodej zbylých panelů z prvního panelového domu v republice
za 1 Kč/kus a z nich postaví malou knihovnu a kruhový základ pro kopuli.
Společně s RNDr. Sloukou, pány Šlechtou, Vaňkem, Tůmou a dalšími dob-
rovolníky obětují všechen volný čas, víkendy i svátky pro zdárné dokon-
čení stavby v dobrovolnickém režimu bez nároku na mzdu. Osazení
kupole probíhá dle vzpomínek paní Cornové za měsíční noci pomocí
jeřábu, protože je v tu dobu k dispozici, a navíc zdarma. Poté je dostavěn
ještě přednáškový sál, temná komora a knihovna. Obrovské úsilí a nad-
šení stavitelů je tak mimořádně ceněné, že do kopule hvězdárny zamíří
jeden z největších dalekohledů v tehdejším Československu.
Slavnostní zahájení proběhne 3. 11. 1956 a vzbudí mimořádnou pozor-
nost nejen mezi obyvateli, ale také v řídících orgánech obce. V zápisu ze
schůze Stálé komise pro školství, kulturu a tělovýchovu, konané dne 
23. 11. 1956 se píše: „Uskuteční se společná návštěva hvězdárny v Ďábli-
cích a to vzhledem k značné pracovní zaneprázdněnosti členů až příští
neděli 2. prosince. Sraz účastníků v 18. hodin u stanice autobusů u hřbi-
tova v Ďáblicích. Jen za příznivého počasí. Jinak se nový termín určí
písemně nebo oznámí jednotlivým členům telefonicky soudružkou Novot-
nou. Po návštěvě v doprovodu s. Corna provede se popularizace jeho
záslužné činnosti a podpora.“
Občané se tedy dočkali otevření hvězdárny a členové hvězdářského
kroužku se mohli pustit do práce. Opět všichni ve svém volném čase.
Takto na toto období vzpomíná syn pana učitele Corna, MUDr. Zdeněk
Corn: „V pondělí probíhaly přednášky, ve čtvrtek a sobotu či neděli pozo-
rovací dny, dle počasí. Pokud bylo něco extra zajímavého, tak se ponoco-
valo kdykoliv (zatmění, komety, perseidy...). Velice zajímavé byly
přednášky, o které se zprvu dělili především RNDr. Slouka jako astronom
profesionál a můj otec, později již docházely na hvězdárnu přednášet
i jiné osobnosti z astronomického světa, zeměpisu, přírodních věd vůbec.
Návštěvnost byla taková, že někdy musela být otevřena venkovní okna,
aby všichni zájemci slyšeli, resp viděli. Pamatuji si, že asi největší úspěch
měly přednášky RNDr. Petra Jakeše, geologa, který přednášel a promítal
filmy z prakticky všech misí Apolla – přistání na Měsíci, osobně se účastnil
zpracování měsíčních hornin v Houstonu (USA).“

V roce 1958 je hvězdárna přestavěna a rozšířena
o sklep, ručně vytesaný do skály, další temnou
komoru a druhou pozorovatelnu s pětimetrovou
kopulí. V roce 1968 je přičleněna k petřínské hvěz-
dárně z důvodu větších možností pro zlepšení vyba-
vení a v roce 1979 se obě hvězdárny spojí
s planetáriem ve Stromovce. V současnosti je vyba-
vena moderním zařízením, vč. klimatizace, odpovídají-
cím 21. století. K významnému výročí dostala nový
kabát a do okolí září jasnou bílou barvou, podobná
první hvězdě na nebi. Každoročně ji navštíví tisíce lidí,
kteří touží nahlédnout do hlubin vesmíru. Již 60 let je
naší pýchou, symbolem lidské vytrvalosti a obětavosti.
Děkujeme všem, kteří se zasloužili o naši ďáblickou výji-
mečnost, zakládajícím členům (in memoriam) i všem jejich

následovníkům. Hodně štěstí do další šedesátky.
Mnohokrát děkuji za spolupráci MUDr. Zdeňku Cornovi a řediteli Státního
okresního archivu pro Prahu-východ Mgr. Romanu Kolkovi.

Jana Ouředníčková

Dokumentární snímky zhotovil Bohumil Šťastný při výstavbě  hvězdárny 
v „Akci Z“. 60 let staré snímky dokumentují velké nadšení a ochotu

„ďábličáků“ vybudovat „něco moderního, co jen tak někde nemají...“
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Soutěž o nejlepší vánočku
V rámci adventního posezení seniorů vyhla-
šujeme soutěž o nejlepší vánočku. Dámy
a pánové, oprašte své umění o chvilku dříve
a zkuste si upéct vánočku již na začátku
adventu. Přijďte se pochlubit a předložte do
soutěže při příchodu do jídelny ZŠ svou
hotovou vánočku z jakéhokoliv těsta i tvaru.
Vánočky budou do soutěže přijímány pod
čísly, aby soutěžící zůstali anonymní. Hod-
notící komise složená z přítomných úča-
stníků posezení posoudí chuť a vzhled. 
Pro každého soutěžícího jsme přichystali
drobnou odměnu, takže nikdo neodejde
s prázdnou. Majitel vítězné vánočky si
odnese nejen odměnu, ale též ocenění za
nejlepší ďáblickou vánočku a Řád zlaté
vánočky!
Doprovodný program posezení vás jistě
vtáhne do té správné předvánoční nálady...

Za sociální komisi se na vás těší Dita Tomková

Trénuj hlavu, trénuj tělo,
aby zdraví vydrželo!
Zveme vás na druhou lekci aktivačního tré-
ninku mysli a těla, které se uskuteční
v pátek 2. prosince od 16 do 18 hodin
v sále v prvním patře Obecního domu
v ulici Ke Kinu 7. Pod vedení dvou zkuše-
ných lektorek a autorek projektu PaedDr.
Mgr. Hany Čechové a Bc. Ivety Luxové si
během dvouhodinové lekce originálním
a zábavným způsobem procvičíte tělo
i paměť. 
„Tato cvičení podporují soběstačnost, 
zlepšují schopnost soustředění a učení se
novým věcem, pomáhají lépe se orientovat
v dynamicky se měnící době a působí dobře
na celkové zdraví,“ vzkazují autorky pro-
jektu. Zveme všechny zájemce, zvláště ty 
ve věku 55 a více let!

Klub šikovných rukou
Každou středu mezi 14. a 17. hodinou
najdete v komunitní kavárně Vlna
v ulici Osinalická 26 u velkého stolu
u okna sedět skupinku žen, dívek a dětí,
které se v tomto příjemném prostředí schá-
zejí pod vedením paní Daniely Tůmové
a společně tvoří pěkné ozdobné výrobky.
Vznikají zde korálkoví andělíčci, hvězdičky
i jiné tvary, kterými si o Vánocích ozdobí své
domovy, anebo udělají radost někomu dru-
hému. Ke stolu „šikovných rukou“ může
přisednout kdokoliv, kdo rád tvoří rukama.
Ten, kdo něco umí, může zde své doved-
nosti předat dál, a ti, kteří touží vyzkoušet
něco nového, se mohou lecčemu zajíma-
vému přiučit.

Barbara Tranová, sociální komise

Tradiční adventní posezení seniorů
se koná v pátek 25. listopadu od 15 do 18 hodin v jídelně základní školy, 
U Parkánu 17. K poslechu, zpěvu a tanci zahraje RADIM LINHART, držitel světového
rekordu jako pianista, který dokáže zahrát zpaměti více než 3.500 písní a skladeb. 
Čeká vás také taneční a hudební vystoupení ďáblických dětí, občerstvení a soutěž 
o nejlepší vánočku. Zváni jsou všichni senioři bez omezení věku. Svou účast 
prosíme potvrďte na tel. 283 910 723 nebo osobně v podatelně úřadu MČ.

Těšíme se na Vás! Členky sociální komise MČ Praha Ďáblice

Lidský život je určen
k ubývání
Lidský život je určen k ubývání
Lidský život je určen k tomu, aby byl plně prožit,
převážně v představě hmotného dostatku
a pevného zdraví. Ale v životě přicházejí ztráty,
selhání a nemoci a s nimi strach, že se výhled
konečnosti života přibližuje. Toto však není zne-
hodnocením jeho smyslu, neboť učí přijetí této
skutečnosti; to samo může vposledku naplnění
života podpořit. Život je určen k ubývání, ne
však k zmarnění.
Svůj osobní příběh prožíváme a hodnotíme
podle toho, jak nám je. Když vážně onemoc-
níme, toto vnímání prochází zásadní krizí. Něco
se ztrácí a je nutné hledat, jak a zda žít dál.
Nemocniční kaplan vstupuje do osobního vní-
mání lidského příběhu, k němuž nelze použít
žádné tabulky a předepsané postupy. Pacient se
učí, jak měnit a pak i ztrácet své zvyky, mož-
nosti a plány, Duše se vzpírá, ale nakonec je
obživující, když nemocný souhlasí, že dokud
neodevzdá to, co už nemůže mít, neuzdraví se.
To je přijetí onoho určení k ubývání. To je obrá-
cení novým směrem. Společnost učí úspěchu
a nemoc či smrt jsou nezdarem. Přijetí toho, že
život ubývá směrem, který nebyl v plánu, je ces-
tou proti proudu, mohou se však objevit nové
životní obzory. 
Nemocniční kaplan
Nemocniční kaplan se věnuje službě, o jejíž
potřebnosti se v nemocnici nediskutuje. Věnuje
se spirituálnímu bytí člověka bez ohledu na to,
zda je člověk věřící nebo nevěřící. Jeho prací je
jednat s člověkem tak, aby při respektu k jeho
jedinečnosti mu pomohl k lidsky důstojnému
zvládnutí jeho životní situace. Kaplan může
pomoci urovnat myšlení, ke zklidnění, podpo-
ruje pacienta, aby unesl své břímě. Lidé k němu
hledí s důvěrou, protože on pro ně reprezentuje
známé křesťanské hodnoty. Jeho službu
můžeme parafrázovat z Bible: každý nese své
břímě, ale nikdo by s ním neměl zůstat sám.
Spiritualita člověka
Spiritualita je vlastní všem lidem, nejen věřícím.
Dojde-li k emočnímu stresu, strachu z bolestí,
z nejasné budoucnosti či úmrtí, každý hledá

odpověď, která by mu pomohla nalézt rovno-
váhu a klade si nově otázky smyslu života
a toho, co člověk odkazuje svým nejbližším. 
Spiritualita je přístupná všem (není intelektuální
dovedností), neboť je součástí toho, co tvoří lid-
ství. Každý člověk ji prožívá svým jedinečným
tvůrčím způsobem jako vztah s někým či něčím,
co je uvnitř našeho bytí a je zároveň transcen-
dentní. Spiritualitu je možné sdílet. Obecně sro-
zumitelnou hodnotou je skutečná láska, ve
které člověk vychází za hranice svého egoismu
a nezištně se otevírá a dává druhým 
(A. Opatrný). Skrze tuto hodnotu upřímného
vztahu se lze připojit k prožívání a hledání
vztahu s „něčím“, koho tušíme, ale neumíme
pojmenovat. Tyto nepřístupné hloubky života se
vyjadřují ve slovech, v příbězích vlastního
života, v jeho směřování, v ziscích a ztrátách.
Otevřou tajemství života, jeho jistot, vztahů
a hodnot. I ten, kdo o těchto hodnotách neumí
mluvit, tyto rozměry má.
Očekává se, že upřímný zájem o nemocného
člověka budou mít příbuzní a známí. Ale pro-
tože jsou emočně dotčeni bolestnou skutečností
a trápí se, nevědí těžce nemocnému člověku
vlastně říci a většinou jej planě utěšují.
Nemocní tak v podstatě nemají možnost mluvit
otevřeně o svých obavách, klesají na mysli,
podléhají strachu a nejistotě. Zdravotníci nemají
čas sdílet všechny duchovní strasti svých paci-
entů, jejich profesionální odborností je léčení
těla. 
Nemocný se vyrovnává s tím, co prožil, co chtěl,
ale už nemůže dál dělat. Ptá se „co teď a co
dál“. Kaplan je ten, koho má nemocný na své
straně, sdílí se s ním, připojuje se k vnímání
světa pacienta. Bere vážně jeho potřeby, uznává
jejich jedinečnost a oprávněnost. Pomáhá k jis-
totě, že nemocný není sám. Kaplan musí být
kreativní, protože lidská spiritualita je živá
a tvůrčí. Každý hledá svou inspiraci pro život,
úctu k životu a pro pochopení smyslu a účelu
života. Duchovní podpora v průběhu nemoci má
prokazatelně dobrý vliv na její zvládnutí.   

Upravila Renata Wesleyová 
dle ThDr. Anny Lukešové (přednáška na konfe-
renci o paliativní péči, duben 2016, plné znění

týdeník Český zápas č. 35, 36, 38/ 2016)
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115. let od vysvěcení ďáblické školy 
6. října 1901 byla v Ďáblicích vysvěcena nádherná nová školní budova.
6. října 2016 se vedení obce, školy, nynější i bývalí učitelé a samozřejmě
žáci sešli v tělocvičně ZŠ, aby si připomněli toto 115. výročí.
A jelikož ke správné oslavě patří dort, každá třída dostala svůj vlastní.
Upekly je dámy ze školní jídelny, a všechny pak ozdobila asistentka
ředitele paní Martina Klapková.

Foto Pavel Veselý

Rodinné zázemí aneb připravit, 
pozor, start – mateřská škola
Jsme třída Tuleni a v září jsme přivítali úplně nové dětičky. První společný
čas je za námi, první výhry i prohry, první hledání, pokusy a před námi další
výzvy. Výzva je pro mne možnost i šance, je to něco nového. Něco, co
mohu dokázat, to, co mne posune dál, kde se něco naučím, či něco
předám, něco, co je přede mnou. Výzva je skvělá a dává příležitost, pokud
je reálně zvládnutelná. To ovšem nevylučuje slovo obtížná, ani nepreferuje
slovo snadná. Pokud je pro jakéhokoliv člověka nějaká výzva velkým sou-
stem – bez reálné možnosti na zvládnutí, mění se ze skvělé příležitosti
v příliš zatěžující životní událost s individuálními důsledky. Vraťme se
k nadpisu: RODINNÉ ZÁZEMÍ aneb PŘIPRAVIT, POZOR, START – MATEŘ-
SKÁ ŠKOLA. Nástup do MŠ je pro každé dítě VÝZVA. Pro jedny REÁLNÁ,
velmi dobře zvládnutelná. Je radostí pro dítě samotné i pro jeho rodinu

a v neposlední řadě i pro paní učitelku. Pro jiné děti se
stává příliš VELKÝM SOUSTEM. Některé věci se nedají
uspěchat, či přeskočit. Potřebují čas, aby dozrály, ať se
nám to líbí či nikoliv. Bez dobré přípravy a zdatnosti si
jistě nikdo z nás dospělých netroufne vypravit se třeba
na Everest. Ani jablko nelze sklidit v lednu a naopak
v létě mám lyže schované na půdě. Pro nástup dítěte
do školky je velice důležitá zralost a připravenost, soci-
álně psychická vyspělost. Jednoduše JÁ JSEM PŘIPRA-
VEN. Nejde pouze o to, že ten malý človíček nepláče ve
školce, že dokáže být bez rodičů několik hodin. Sociální

vyspělost znamená např. i to, že malý človíček dokáže být ve skupině
ostatních dětí, umí se dorozumět – slovně či gesty – zkouší to. Je ochoten
učit se vycházet spolu s ostatními. Zná úplně základní pravidla soužití. Je
schopen přiměřené samostatnosti a sebeobsluhy. V neposlední řadě rea-
guje na nového dospělého – paní učitelku. Je připraven všechny nové
vjemy, požadavky a skutečnosti vnímat a dávat do souvislostí, integrovat
je. Je osobnostně zralý učit se, byť formou hry, typickou a nezbytnou pro
tento dětský věk! Školka je pro děti takový jejich EVEREST. Pokud některý
z těch malých človíčků ještě není připraven, často potřebuje obyčejně čas,
aby věci v jeho osobnostním vývoji dozrály. Je zcela v pořádku a na místě
ten čas mu dopřát. Rodinné zázemí je v tu chvíli mnohem důležitější než
předčasný nástup do MŠ! Úplně malé dítě má dar dobře nám všem uká-
zat, zda je připravené či nikoliv. Je úžasné, pokud to my všichni dospělí
vidíme, vnímáme a zohledníme. I když jsme si mysleli, že to bude jinak, že
bude připravené hned a teď. Každý má právo na svůj vlastní čas a prostor.
Každé z dětí svůj Everest v podobě školky zdolá, dříve či později. RODINNÉ
ZÁZEMÍ, pochopení a vnímání potřeb i připravenosti dítěte dospělými hraje
největší roli. Vnímavé a podporující rodinné zázemí je pro dítě takový
BASECAMP – základní tábor. Je to velice důležité místo, ze kterého dítě
vychází a kam se s pocitem jistoty a bezpečí vrací ze své cesty na vrchol.
Právě tam se buduje dětský stav – Já jsem připraven. Začínat mateřskou
školu v dětském rozpoložení „Já jsem připraven“ je motivující a radostné
pro všechny zúčastněné strany – pro dítě, jeho nové kamarády, pro jeho
rodinu i mateřskou školu. O co větší je dětská připravenost k nástupu do
školky, a tím i k jeho dlouhodobému docházení, o to lépe se mu pak
stoupá na další osmitisícovku v podobě základní školy.

Za ďáblickou školu Monika Píchová, učitelka MŠ – třída Tuleňů

Podzimní štrůdlování
Na konci září se ve třídě Broučků pekl štrůdl. Nejmenší děti, které na
začátku školního roku přišly poprvé do mateřské školy, které překonaly
první odloučení od maminek a poznaly nové kamarády, se na jedno dopo-
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ledne staly pekaři – cukráři.
Každý si vyzkoušel nakrájet,
nebo nastrouhat jablíčko, roz-
válet malinko těsto, sypat cukr
i skořici. V této fázi všechny děti
nejvíce zajímaly prstíky, které
tak božsky chutnaly.
Všichni pomáhali také těsto
zatočit. Zabalené „punčochy“ jsme natřeli rozšlehaným vajíčkem a připra-
vené na plechu jsme je dali paní kuchařce, která nám je v kuchyni upekla.
Hm! Vůně skořice a jablek se vinula celou školkou. Malí Broučci se
nemohli dočkat, až půjdou domů a maminka ochutná, a hlavně pochválí,
jejich kulinářské umění.

Za ďáblickou školu Pavla Truhlářová 
a Eva Vondrášková, učitelky MŠ – třída Broučků

Prvňáčci ve školní družině
Tak už máme za sebou téměř dva měsíce od doby, kdy jsme se poprvé
setkaly se všemi prvňáčky a jejich rodiči na uvítacím prvním školním dni.
Pro nás to byla spousta nových dětských tváří. Z některých bylo vidět nad-
šení a nedočkavost, z jiných obavy, jestli to, co přichází, bude hodně
náročné, na jiných byla vidět prostě radost z toho, že se setkaly se svými
kamarády ze školky.

Dnes se už děti ve školní družině téměř znají. Na začátku samozřejmě
nechyběly seznamovací hry, které měly dětem pomoci nejen v zapojení do
poměrně velkého kolektivu, ale hlavně i k vzájemnému poznání. Během
prvních dnů jsme si hned určili, namalovali a vystavili ve třídě pravidla,
která chceme a budeme respektovat ve školní družině.
Také už jsme stihli společně navštívit většinu ďáblických hřišť, a když bylo
nepříznivé počasí, tak jsme využili možnosti zahrát si hry a zasportovat ve
školní tělocvičně. Společně se děti naučily krátkou písničku na vystoupení
k 115. výročí školy a vedle individuálních prací (výroba deštníku z papíru,
dýně jako prasátko) jsme začali tvořit i společné draky na celodružinovou
soutěž. Za ty dva měsíce jsme stačili společně prožít spousty chvil
a situací, pomocí kterých se nám pomalu, ale jistě dotváří podoba našich
družinových prvňáčků. Už se moc těšíme na další zážitky, které nás
během dalších naplánovaných akcí v letošním školním roce čekají. Záro-
veň tímto děkujeme rodičům za rychlou a vstřícnou komunikaci, která
nám při práci pomáhá.

Za ďáblickou školu Markéta Skalová, vychovatelka 1. tříd

Podzimní hrátky se Slůňátky
Kaštanové a dýňové tvoření – to zná každé dítě, ale makovičkové a kuku-
řičné si málokdo dovede představit. O tom se přesvědčily děti ze třídy Slů-
ňat. Připravily jsme dětem prožitkovou zábavu – „makovicový a následně
kukuřičný“ týden. První spočíval v tom, že děti ochutnávaly makové
koláče, rytmizovaly písně s velkými makovicemi, které jim připomínaly
„rumba koule“, a hlavně tvořily makové panenky. Ve volných chvílích se
těšily na četbu z knihy Makový mužíček.
Další týden děti pokračovaly kukuřičnými hrátkami – s popcornem a výro-
bou postavičky z kukuřičného klasu doplněnou přírodninami.
Děti si tyto dny náležitě užily a my učitelky jsme měly dobrý pocit, že jsme
jim zprostředkovaly zábavné netradiční činnosti.

Dana Vrkočová a Ilona Šindlerová, učitelky MŠ – třída Slůňat

Diary of a Local Foreigner 
aneb Deník místního cizince
Přinášíme pravidelný text ďáblického občana a učitele angličtiny ze zdejší
školy Tamáse Besskó, který nás ve svých anglicky psaných fejetonech
seznamuje se svou životní cestou a zážitky nejen z Ďáblic. Český překlad
článku naleznete na www.dablice.cz/denik-mistniho-cizince.
Wonderful people in Ďáblice
Take this guy you may meet in the streets of Ďáblice any day. You do not
know anything about him. He looks like in his early 30s, tall and thin. You
do not know that he works for an international company, loves his two
kids and his home in Ďáblice. Besides he is really good at working with
wood and he is able to create basically whatever from wood from tables
to complex structures. He just passes you in the street taking his dog for
a walk. You don’t stop, don’t turn after him. He looks like an ordinary
guy. You may not even observe that he is obsessed with sports and how
should you know that this year he ran the marathon? Yes, 42 kilometres
and in China. Ha had already run a couple of marathons before but this
time he was the assistant, the helper of a blind runner. Just imagine this.
I saw them running one day next to the river Vltava. I am on my bike they
are preparing for the big day. The two guys are connected with a short
string. They exchange some words once in a while during running. They
don’t even look sweaty or tired, their running speed is just a bit slower
than my biking speed. Some people passing by saying hello or a couple
of supporting words to them. Seems like not the first time they are here.
They are just finishing their 21-kilometre training. And this way, connec-
ted with a string or sometimes hand in hand they ran the marathon in
China. I didn’t know that the marathon in China includes the Great Wall
of China. As you may guess there are a lot of stairs there. More than
5000 stairs of different sizes in fact. One can be only five centimetres the
other 40 centimetres high. Up and down. Imagine running on those
blind. Next to you some dangerous looking depths and behind you God
knows how many other stairs and other runners all around. You want to
make sure you don’t fall down. Try to be a helper in this. Must be really
hard and challenging. Our guy takes it as a normal act not boasting or
talking about it much even though he got some media attention on
national TV and in papers. You see, you can meet these kind of wonderful
people in Ďáblice.
As usual, feel free to send your feedback, or question or just say hello
here: zpravodajbess@gmail.com
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Ďáblická historie 
a současnost
Z mého zájmu o život předků vznikl nápad při-
pravit v rámci akce Zažít město (Ďáblice) jinak
2015 naučnou stezku v usedlosti Rytířského
řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Mohli
jsme zde vnímat krásu zachovalých částí archi-
tektury, nejstarší barokní. Starší části architek-
tury jsou našim očím zatím skryty. Ráda bych se
dožila toho, že v usedlosti proběhne tzv. sta-
vebně historický průzkum, a i průzkum archeo-
logický. Přeji vedení naší obce, aby pokračovalo
v dobrých kontaktech s Křižovníky a obě strany
hledaly cesty, jak historickou část Ďáblic zbavit
nevhodných stavebních nánosů, a podařilo se,
řekla bych, srdce života komunity pod buližníko-
vým vrcholem zpřístupnit občanům a prezento-
vat je formou, která bude výrazem úcty.
Letos jsem na akci Zažít město (Ďáblice) pouká-
zala na další architektonický atribut. Battistova
cihelna využívala místní jíl a dala práci řadě lidí
z Ďáblic a okolí. Byla zapsána jako technická
památka a zrekonstruována, stejně jako např.
cihlářská pec ve Slavoníně. Na internetu jsem
vyhledala informace, které mladším občanům
Ďáblic mohou přiblížit výrobu cihel v minulých
stoletích. Výkresy tzv. Hoffmannovy kruhové

pece bylo možné vidět na zmíněné akci. Předá -
vám je k publikování na webu Ďáblic.
Nyní už k současné podobě Ďáblic. V posledním
čísle Ďáblického zpravodaje jsem otevřela téma
urbanismu Ďáblic. Vzhledem k tomu, že mou
profesí je restaurování památek, je můj vztah
k architektuře i ke kráse krajiny pochopitelný.
Volně navazuji na svůj minulý text. Líbí se mi
seriál o ulicích Ďáblic. V říjnovém čísle nám byly
osvětleny názvy ulic nové severozápadní části
Ďáblic. Výběr názvů mě potěšil. Název Šmoulov
mě však udivuje. Na příkladu této části Ďáblic
chci poukázat na to, že občané, kteří si po roce
1989 postavili domy v lokalitách na okraji
Ďáblic, mohou vzít území svého bydliště v urči-
tém smyslu za své. Jde o název jejich čtvrti. Jde
také o to pochopit, proč je užitečné sledovat, co
se plánuje stavět v blízkém okolí našeho byd-
liště. Bude-li za hranicí současné zástavby vysá-
zena zeleň, nebo vzniknou parkoviště, garáže,
výrobní haly, vznikne nová silnice, to vše je věcí
dnešních rozhodnutí. Nyní se připravuje schva-
lování návrhu nového Metropolitního plánu,
který je veřejný, a naše městská část má také
možnost vznášet připomínky vzešlé z podnětů
občanů. Odpovědnost za budoucí využití dosud
nezastavěných ploch na území naší obce je věcí
nás všech. Milada Stroblová

Neziskovky, spolky a EET
Školení na téma elektronická evidence tržeb
bylo pro mě samo o sobě psychickou náloží.
Nějak se nemohu srovnat s názorem, že všichni
okrádají stát. Ale když začal školitel hovořit
o EET v souvislosti s veřejně prospěšnými
spolky, jmenovitě např. dobrovolnými hasiči
nebo fotbalovým klubem, v sále rozhořčeně
zašumělo. Bohužel i na mnohé z nich dopadne
tato byrokratická a finanční zátěž, přestože
jejich hlavní činností je konat prospěšnou práci
pro druhé. Hlavou mi blesklo, že i v Ďáblicích
máme hasiče a fotbalisty, jak to tedy bude
v jejich případě? Výklad zákona hovoří takto:

Musí neziskové organizace a spolky elektro-
nicky evidovat?
Obecně se EET veřejně prospěšných poplatníků
(neziskových organizací, spolků) a jejich drobné
podnikatelské činnosti netýká. O drobnou pod-
nikatelskou činnost jde v případě, kdy spolek za
uplynulý rok z této činnosti neutržil více než
175 000 Kč, nebo tyto příjmy činily méně než
5% z celkových výnosů/příjmů. Pokud se spolek
do této kategorie vejde, nemusí evidovat. Pokud
jsou jeho příjmy z podnikatelské činnosti vyšší,
musí evidovat jako všichni ostatní.
Úplný horor nastává, pokud má takový klub
internetový prodej. Pravidla pro prodej by připa-
dala normální snad jen mimozemšťanovi

a zcela odporují dnešní obvyklé praxi. Hlášení
se posílá již ve chvíli, kdy odesíláte zboží s pří-
jmovým dokladem, a to ani nevíte, zda si záka-
zník zboží skutečně převezme.
Mezi vedlejší činnost spolků patří např. pořá-
dání plesů, pronájem hřiště, příležitostný prodej
různého zboží, tedy vše, co výslovně nepatří do
hlavní činnosti. Tou je např. u fotbalového klubu
klubový příspěvek, dotace na provoz atd. Nové
povinnosti jistě nijak neprospějí samotné čin-
nosti těchto organizací a možná povedou
k tomu, že vedlejší činnosti, které mají vylepšit
jejich finanční situaci, v některých případech
zcela zaniknou.

Jana Ouředníčková

^ Cihelna v Ďáblicích a ve Slavoníně u Olomouce 

^ 

Odmítneme 150 milionů?
(postřehy ze zastupitelstva)

V průběhu 15. veřejného zasedání ZMČ Ďáblice
dne 12. 10. 2016 informoval pan starosta
Růžička zastupitele o možnosti získat od Magi-
strátu hl. m. Prahy v průběhu příštích 15 let
ročně 10 milionů Kč jako kompenzaci za provoz
skládky a požádal o souhlas s případným podpi-
sem nové smlouvy. Obdobnou nabídku obdržela
i Březiněves a tamní zastupitelé ji s nadšením
přijali a schválili. Tato smlouva by garantovala
vyplacení celkem 150 milionů i v případě, že
v následujících letech bude skládka již zakonzer-
vována nebo její provoz bude výrazně utlumen.
Opoziční zastupitelé se však k této smlouvě pos-
tavili spíše rezervovaně a odmítavě. Hlavním
argumentem bylo, že podle dosud platné
smlouvy dostává nyní naše obec o cca 2,5
milionu ročně více. Bylo by však naivní si myslet,
že tuto příjemnou kompenzaci nám bude Magi-

strát posílat i po ukončení provozu na skládce
a udržení její životnosti dalších 15 let je přeci jen
dost nepravděpodobné. Proto mi tento nabízený
„vrabec v hrsti“ připadá spíše jako pěkně naditý
krocan. Současná vstřícnost magistrátu může
být časově omezená a taková nabídka se neod-
mítá. Místo úvah o tom, zda přijmout, či nepřij-
mout, by se zastupitelé měli zamyslet nad tím,
jak v budoucnu co nejlépe využít tyto finanční
prostředky, aby z nich byl dlouhodobý užitek.
A my se budeme těšit na jejich nápady.
Dalším zajímavým diskutovaným bodem byla
žádost zástupce ďáblického fotbalového klubu
pana Michala Mošničky o změnu ve smlouvě
mezi MČ Ďáblice a SK Ďáblice z.s. o pronájmu
fotbalového hřiště. Znění oboustranně pečlivě
připravené smlouvy obsahuje možnost vypově-
dět nájemci smlouvu bez udání důvodu, byť
s dvouletou výpovědní lhůtou. A to je kámen
úrazu pro přidělení dotace, bez které se naši fot-
balisté neobejdou. Ač se může zdát, že taková

formulace je logická a do smlouvy o nájmu
obecního majetku patří, pravidla pro čerpání
dotací jsou neúprosná. V tomto případě jedno-
značně chrání příjemce dotace, aby vynaložené
finanční prostředky měly dlouhodobý užitek
a sportovní kluby se bez vlastního zavinění
neocitly na dlažbě. V tomto konkrétním případě
je tedy potřeba nasadit krk pro případné
budoucí kritiky zdánlivě nevýhodné smlouvy pro
obec a převzít odpovědnost za správné rozhod-
nutí. Naši fotbalisté za to určitě stojí.
Nejdelší rozprava proběhla před schválením
nových pravidel pro vydávání Ďáblického zpra-
vodaje, které byly upraveny i z důvodu změny
tiskového zákona. Bylo zajímavé si poslechnout,
jak různé mají zastupitelé představy o podobě
a obsahu zpravodaje a jak hodně se může lišit
naše osobní pojetí demokracie. Komentář by
však vydal na víc než pár řádek, a tak se
k tomuto tématu vrátím třeba někdy příště.

Jana Ouředníčková
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Ďáblický uličník – 3. část
Cínovecká
Jako dopravní čtyřproudová komunikace je dru-
hou částí Prosecké radiály spojující Městský
a Pražský okruh na severu Prahy. Začala se
budovat na podzim r. 1988 a byla dokončena
v roce 1992. Tato část radiály začíná na jihu na
katastrálním území Kobylisy před mimoúrovňo-
vou křižovatkou s Průmyslovým polokruhem
a odtud pokračuje jako Cínovecká ulice
východně od Ďáblic k mimoúrovňové křižovatce
se silnicí II/243 (ulice Ďáblická) v prostoru mezi
Ďáblicemi a Březiněvsí, kde je v budoucnu plá-
nované napojení Pražského okruhu (jižní vari-
anta). Prosecká radiála v úrovni Zdib plynule
přechází v dálnici D8.
Komunikace je pojmenována podle horské
osady Cínovec ležící v severních Čechách
v Krušných horách, severně od Teplic, na hranič-
ním přechodu do Německa. Cínovec byl již od
první písemné zmínky z r. 1378 vázán na krá-
lovské hornické město Krupka, odtud přicházeli
z české strany havíři, rýžovníci a podnikatelé.
Od poloviny 15. století zde nabývala stále vět-
šího významu těžba cínowolframových rud
a přes několik výkyvů pokračovala až do 20.
století. V průběhu staletí se Cínovec stal velmi
početnou obcí a jeho význam narůstal takovým
způsobem, že mu byl roku 1885 udělen statut
hornického města. Ukončení těžby roku 1990
znamenal v historii Cínovce velký zlom. Osada
se postupně vylidnila a stala se spíše rekreační
oblastí.1

Zajímavá je i historie hraničního přechodu
v Cínovci. Jelikož byla hranice mezi Saskem
a Čechami v Krušných horách ve středověku
nejednoznačná a často se měnila, byla na
základě Chebské smlouvy2 25. dubna 1459
pevně stanovena. Část Cínovce se tak ocitla na
německé straně (jedná se o dnešní Zinnwald-
Georgenfeld). Hranice stanovená v Chebu je
v téměř nezměněné podobě platná dodnes

a řadí se tak k nejstarším platným, dohodou
vymezeným hraničním liniím v Evropě.3 U Zinn-
waldu můžeme ještě dnes najít historický hra-
niční mezník z r. 1673.4

Čenkovská
Ulice se v letech 1922–1971 jmenovala Roky-
canova podle Jana Rokycana, českého teologa
a představitele umírněného křídla husitů.
V r. 1971 po připojení Ďáblic k Praze byla pře-
jmenována na Čenkovskou. Jak je uvedeno
v Pražském uličníku, kde je ulice chybně umís-
těna do Dolních Chaber, dostala jméno podle
vsi ve středních Čechách severně od Prahy
u Odoleny Vody5. Zdejší osada Čenkov je histo-
rickými prameny zmíněna v roce 1228 jako
majetek kláštera sv. Jiří. V době provozu odole-
novodského cukrovaru sloužila soustava čen-
kovských rybníků jako nezbytná zásobárna
vody.6 Dnes je známý Lom-Čenkov, kde se těží

spilit, hornina podobná chemickým složením
čediči (používá se zejména do betonových
a asfaltem obalovaných směsí).

Červencová, Červnová
Pojmenování podle kalendářního měsíce bylo
inspirováno názvy ďáblických ulic Květnová
a Říjnová, které ale byly pojmenovány po dějin-
ných událostech, jež se v těchto měsících ode-
hrály. Ulice nesou název od svého vzniku v roce
2005.7

Zdroje:
1/ Wikipedia
2/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1. díl, str. 110
3/ http://www.hranice1459.cz/cs
4/ Čeněk M. Kadlec: Hry o hranice, str. 36
5/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1. díl, str. 117
6/ http://www.odolenavoda.cz/cs/o-odolene-vode/historie/z-his-
torie-cenkova/
7/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 3. díl, str. 40

Roráty v ďáblické kapli
Roráty (či rorámina) jsou liturgicko-hudební forma ranní mariánské adventní mše. Tato forma
je v kontextu evropské hudební historie jedinečná, žádná jiná národní kultura nic podobného
nevytvořila. Kořeny adventní rorátní mše spadají do doby Karla IV., který zavedl tradici pravi-
delných ranních mariánských votivních mší, které se konaly po celý rok. Později k těmto mším
začala pro adventní období vznikat zvláštní hudební tradice praktikovaná především v utrak -
vistickém prostředí. Vývoj rorátů dosáhl svého vrcholu v 16. století. Z této doby se nám
dochovalo několik od sebe odlišných regionálních verzí, z nichž nejrozšířenější byla verze 
královéhradecká.
Název „Roráty“ je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který
začíná slovy „Rorate coeli desuper...“ („Rosu dejte shůry...“). Typickým znakem rorátů je 
střídání chorálů a písní, které komentují myšlenku chorálem nadnesenou.
V Kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava bude možnost v sobotu 3., 10. a 17. prosince
přijít na roráty. Zpívaná mše při svíčkách začne v 6 hodin ráno. Po skončení jsou všichni zváni
na kávu, čaj a společné popovídání.

Alžběta Mošničková

Zapůjčení betlému
Kdo by mohl zapůjčit betlém do sboru Církve čs. husitské k vystavení během adventu, prosím
zavolejte tel. číslo 608 434 442 nebo přineste (Ďáblická 75, út 14–17 hod.). Rádi bychom
uspořádali malou výstavu různorodosti těchto tradičních vánočních výjevů. Před vánocemi
vrátíme zpět.

S přáním pokojné doby před adventem Renata Wesleyová, farářka ČSCH
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Info z fotbalového
oddílu SK Ďáblice 
Jak se nám daří 
v nejvyšší pražské soutěži? 
Od nové sezóny hrají Muži A nejvyšší soutěž
v Praze a pátou nejvyšší soutěž (5. ligu), která
se v ČR hraje. Co to znamená? Prvotně je velké
štěstí do této soutěže postoupit. Ale štěstí přeje
připraveným. A tak nám v současné době
nezbývá než bojovat a snažit se tuto soutěž
udržet i pro další sezóny. Není to jednoduché,
neboť v této „elitní“ soutěži nastupujeme proti
týmům, které nejvyšší pražskou soutěž hrají
dlouhodobě, mají s touto soutěží zkušenosti
a většina z nich mají i jiné finanční zázemí
včetně silných sponzorů. A proto si mohou
dovolit, aby za ně hráli zkušení hráči, kteří
například hráli první nebo druhou ligu. Za Ďáb-
lice hrají kluci z nižších soutěží, mladí odcho-
vanci a proto při hodnocení výkonů našeho
týmu prosím berme ohled na tuto skutečnost. 

Postoupíme do nejvyšší 
soutěže i s mládeží?
V podzimní části sezóny jsou zatím tři mládež-
nické týmy na prvních, druhých místech 

v tabulce. I když nás ještě čeká závěr podzimní
sezóny a celé jaro, bylo by určitě krásné, kdyby
některý z týmů postoupil do nejvyšší pražské
mládežnické soutěže. Držíme klukům 
i trenérům palce. 

Fotbalová školička
V září se nám přihlásilo do školičky 35 dětí.
Zájem je velký, ale co mě potěšilo je velká
šikovnost dětí. Děti je možné přihlásit i v prů-
běhu školního roku, každé pondělí na hřišti od
17 hodin. Přes zimu budeme v tělocvičně (i když
zatím nevíme kde), a tak v případě zájmu nás
můžete kontaktovat emailem viz níže.

Chcete si snížit daň a přispět 
na dobrou věc?
Pro příznivce, fanoušky, podnikatele i firmy,
kteří by si rádi snížili daňový základ za rok 2016
a přispěli nám na vybrané projekty rozvoje fot-
balu v Ďáblicích, máme připravené Darovací
smlouvy. Jsem rád, že jsem mohl předat našim
dárcům první smlouvy – děkuji moc a věřím
tomu, že se najdou i další. 
V případě zájmu kontaktujete předsedu oddílu
emilem: mmosnicka@seznam.cz.

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

Pozvánka na Gran Prix TTC Praha –
turnaj ve stolním tenisu...
V sobotu 19. 11. 2016 pořádáme v Centru
stolního tenisu Ďáblice, Kokořínská 204/28,
Praha 8 turnaj dvouher a čtyřher stolního
tenisu Grand Prix TTC Praha pro veřejnost pro
všechny kategorie dětí a mládeže. Turnaj je
určen pro hráče rekreační a okresní úrovně.
Dopoledne od 9 hodin se hrají kategorie nej-
mladšího žactva (ročník 2006 a mladší), star-
šího žactva (ročník 2002 a mladší) a dorostu
(ročník 1999 a mladší). Odpoledne přibližně
od 14 hodin se hraje kategorie mladšího
žactva (ročník 2004 a mladší). Turnaj pořádá
TTC Praha – klub stolního tenisu, z.s.
www.ttcpraha.cz

...a střelecké závody pro děti
Už podruhé zveme ďáblické děti na střelby 
ze vzduchovky do Centra Ďáblice, Kokořínská
204/28, Praha 8. Střelby se tentokrát konají
v sobotu 26. 11. 2016. Střílet se bude vzdu-
chovkami Slavia. Střílí se vleže s oporou na
terče umístěné v lapačích. Začátek střeleb je
v 9 hodin, předpokládaný konec do cca 
12 hodin. Střelby jsou určeny dětem ročníku
2001 a mladším, což je hlavní kategorie A,
v níž budou ohodnoceni tři nejlepší. Dále bude
vyhlášen nejlepší účastník kategorie B (ročník
2004 a mladší) a nejlepší účastník kategorie C
(ročník 2007 a mladší). 
Střílí se ze vzduchovek pořadatele. Akci pořá-
dají Ďáblové Praha, z.s. Předběžné přihlášky
můžete posílat na mail cvc@dablovepraha.cz.
Bližší informace a výsledky najdete 
na www.pinecvpraze.cz
a www.centrumstolnihotenisu.cz.

Mikulášská diskotéka
3. 12. 2016 od 18 hodin.
Vstupné 150 Kč v předprodeji, 200 Kč 
na místě, 50 Kč doprovod (dospělí).
Diskotéka pro děti se soutěžemi a nadílkou.
Centrum Ďáblice, Kokořínská 204/28, 
v herně stolního tenisu 
Pořádají Ďáblové Praha, z.s.
Informace na: cvc@dablovepraha.cz
www.dablovepraha.cz

Redakce zpravodaje 
hledá nové členy a přispěvatele
Sledujete dění v obci? Máte zkuše-
nosti s redakční prací? Píšete rádi?
Chcete se podílet na tvorbě Ďáblic-
kého zpravodaje? Pokud na některou
z těchto otázek odpovíte kladně,
ozvěte se na zpravodaj@dablice.cz.
Chtěli bychom spolu s vámi připravo-
vat zpravodaj, který si každý rád pře-
čte. Rádi zveřejníme i vaše texty,
chcete-li svým sousedům cokoli sdě-
lit. Musí však být podepsané. Přijde-li
do redakce text s podpisem Občané Ďáblic,
jako se to právě stalo, je automaticky
považován za anonymní.



Vážení občané, v sobotu  
10. května se na náměstí 
uskuteční tradiční oslavy 
výroční založení obce. 
Jste srdečně zváni. 
Váš starosta. 
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Kalendář akcí
14.–16. listopadu Sběr starého papíru – ZŠ U Parkánu

16. listopadu od 20 hodin Retro party – KC Vlna

24. listopadu od 15 do 17:30 hodin Adventní tvoření – přízemí
Obecního domu, Ke kinu 7. Otevřený Ateliér (Výtvarná aktivita nejen
pro zdravotně postižené) a Kulturní komise MČ Praha-Ďáblice srdečně
zvou všechny lidi dobré vůle na společné ADVENTNÍ TVOŘENÍ. 
Vyrobit si můžete například keramické ozdoby na stromeček 
nebo vánoční přání různými výtvarnými technikami. 
www.otevrenyatelier.estranky.cz

25. listopadu od 15 hodin Adventní posezení – ZŠ U Parkánu

27. listopadu od 18.30 hodin Adventní koncert – Kaple Nejsvětější
Trojice a sv. Václava

5. prosince od 16.30 hodin Mikulášská pro děti – KC Vlna  
(na akci je nutná registrace na www.dablice.cz/komunitni-centrum-vlna)

13. prosince od 16 do 18 hodin Vánoční trhy v ZŠ U Parkánu

Výtvarné kurzy v KC Vlna
v Osinalické ulici – pořádá Spolek Parkán

25. listopadu v 16 hodin Milovaný strom (tempery)
29. listopadu v 16 hodin Zentangle – relaxační kresba (centropen) 
9. prosince v 16 hodin Na jemné vodní hladině (vodovky) 
16. prosince v 16 hodin Cesta k mé hvězdě (suchý pastel) 
20. prosince v 16 hodin Přítlaková kresba (pastelky)

Mobilní informace o dění v Ďáblicích
Začátkem června jsme pro obyvatele Ďáblic spustili službu Mobilního
rozhlasu. Jedná se o bezplatný informační systém realizovaný 
prostřednictvím SMS zpráv. 
Po registraci na webové stránce
prahadablice.mobilnirozhlas.cz, 
případně vyplněním a odevzdáním 
formuláře dostupného na radnici MČ 
budete včas informováni o dění v obci, 
kulturních i mimořádných událostech. 
Protože nás zajímá váš názor na dění v Ďáblicích, 
plánujeme do budoucna tuto službu rozšířit 
o minireferenda s možností odpovědi 
jedním stisknutím tlačítka telefonu. 
Registrace do služby Mobilního rozhlasu 
zabere méně než minutu.

Martin Tumpach, místostarosta

Autobus č. 202 již nejezdí na Černý Most
K nové trase autobusu č. 202 obdržela naše městská část od občanů
zatím jediný podnět. Vyzýváme tedy i ostatní, kteří nejsou spokojeni
s novou trasou tohoto autobusu, aby posílali své námitky na radnici, nej-
lépe přímo zástupci starosty panu Martinovi Tumpachovi nebo se obraceli
přímo na společnost ROPID, která tyto změny navrhla.

Táňa Dohnalová

202 Mazurská–Ďáblice pondělí–pátek so–ne

202 Kbely–Ďáblice pondělí–pátek so–ne

Cukrárna Buchalovi
si vám dovoluje nabídnout

VÁNOČNÍ CUKROVÍ
z másla, pravé čokolády a oříšků

Cena 1kg / 590 Kč 500g / 299 Kč

objednávky do: 30. 11. 2016 výdej: 19. – 23. 12. 2016
objednávky prosím na tel.: 606 349 735 

nebo buchalovi@buchalovi.cz, www.buchalovi.cz
VÁNOČKA

máslová s mandlemi a oříšky
Cena 750 g / 125 Kč 500 g / 89 Kč



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

Program na listopad a prosinec 2016
Otevírací doba
Listopad: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21, čtvrtek 13.30–
15.30, 19–21, neděle 14–16 hodin. Čtvrtek 17. 11. zavřeno.
Prosinec: pondělí 13.30–15, 18–21, středa 19–21, čtvrtek 13.30–15,
19–21, neděle 13–15 hodin. Neděle 25. 12. a pondělí 26. 12. zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hodin:
7. 11. Ing. Václav Přibáň: Historie hvězdárny – 60 let.
14.11. Jiří Kalát, DiS: Gruzie vytesaná ze skály.
12.12. Ing. Václav Přibáň: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé
úkazy a objekty.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin:
21. a 28.11. Hledání harmonie světa, Nepolapitelný čas.
5. a 19.12. Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Listopad: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30; středa, čtvrtek 19–21; 
neděle 14–16 hodin. Pondělí 7., 21. a 28. 11. 20–21 za jasného počasí.
Prosinec: pondělí, čtvrtek 13.30–15; středa, čtvrtek 19–21; 
neděle 13–15 hodin. Pondělí 5. a 19. 12. 20–21 za jasného počasí. 
Přístupné bez objednání. Neděle 25. 12. a pondělí 26. 12. zavřeno.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami – po oba měsíce. Venuše – 
za dobrých podmínek po oba měsíce.

Noční obloha: Měsíc – od 5. do 17. 11., nejlépe okolo 7. 11. (první čtvrt);
od 5. do 15. 12., nejlépe okolo 7. 12.; Neptun – v listopadu za dobrých
podmínek, Uran – za dobrých podmínek po oba měsíce. Hvězdokupy,
mlhoviny,galaxie – za bezměsíčných večerů po oba měsíce. Dvojhvězdy,
vícenásobné soustavy – po oba měsíce.
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení
hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky aj.).

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu (listopad, prosinec) a ve čtvrtek 18–19 hodin (listopad)
mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků 
(5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování
oblohy, příp. promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení
hvězdárny.

ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí–pátek v 9 a 10.30 hodin pro předem objednané školní výpravy.
Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace a objed-
návky na č. 283 910 644.

POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 13. 11. v 10.15 – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici.
Neděle 11. 12. v 10.15 – O lovci Orionovi a býku Zlobíkovi 
(zimní pohádka).
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce, příp. Venuše.

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


