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Sníh v Ďáblicích – opět chci 
i musím poděkovat
K mé radosti žijeme na severní polokouli, v mírném kli-
matickém pásu v krásné české kotlině, a tak si (zatím
ještě stále) užíváme bohatství všech čtyř ročních období
– tedy i zimy a sněhu. Dříve byly zimy kruté i v Evropě
a ohrožovaly vše živé. To už dnes neplatí a sníh vedle již vcelku běžných
provozních starostí přináší i mnoho radosti. To víme všichni, co máme
děti nebo si vzpomeneme třeba na své dětství, na zimní prázdniny
a dovolené. Myslím, že v tom se dnešní doba oproti minulosti změnila
hodně.
Já bych se ale rád na tomto místě zastavil u něčeho jiného, u jevu velmi
lidského a trvalého, který se naopak s časem nemění a dělá naše soužití
příjemnějším a hodnotnějším. Mám na mysli ochotu mnoha lidí pomoci
si sami, když tím navíc pomáhají i druhým, sousedům ve svém okolí.
Mířím k úklidu našich chodníků a záměrně píši „našich“, protože bez
ohledu na to, kdo je vlastní a kdo je podle vyhlášek spravuje, jsou sku-
tečně naše a jsme to my, kdo po nich chodíme do práce, za přáteli, do
školy, ... atd. Formální, chcete-li, právní odpovědnost za úklid se před
několika lety otočila zcela opačně z uživatele na majitele (v našem pří-
padě je to Praha, resp. Ďáblice jako městská část Prahy), a své odpo-
vědnosti se rozhodně nezříkáme. Dělá mi ale velikou radost to, že kdo
byl ochoten uklízet sníh na chodnících dříve, uklízí v rámci možností
stále. A když vidí, že soused z nějakého důvodu nemůže, pomůže
i vedle. Díky těmto lidem byla více jak polovina ďáblických chodníků
i po největším přívalu sněhu hned prohrnutá a průběžně příkladně
upravovaná a bezpečná.
Všem těmto sousedům jako projev velké úcty děkuji!
Jak už vyplývá z výše uvedeného, nejvíce si vážím projevu lidské souná-
ležitosti a pozitivního myšlení – toho nám bude stále hodně potřeba. 

Ze zápisníku starosty
Přání k novému roku od rodiny 1. čestného občana Ďáblic
Naše městská část jako projev úcty obdržela přání všeho dobrého do
nového roku 2019 od rodiny prvního čestného občana Ďáblic, od rodiny
Cornových (viz Ďáblický zpravodaj 03/2018).
Jménem celé ďáblické komunity i touto cestou děkuji za milou
vzpomínku a přání. 
Současně se ptám vás, čtenářů zpravodaje, a zejména těch
v Ďáblicích dříve narozených: pokud víte o někom z vašeho okolí,
kdo např. v životě vykonal něco neobvyklého, má zajímavou práci nebo
koníčka, zasloužil se o rozvoj komunitního života, prosíme o upozornění
na tyto vaše kamarády, sousedy, přátele a známé. Rádi bychom je oslovili
a případně představili i ostatním občanům v Ďáblickém zpravodaji. 

Pravidelná kontrola hospodářské činnosti 
za rok 2018 je opět velmi příznivá
Naše městská část je pravidelně každý rok prověřována speciálním odbo-
rem kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy v oblasti hospodaření.
Tato kontrola probíhala přímo na našem úřadu i v roce 2018. Drobné
nedostatky, které jsou hned v průběhu kontroly odstraněny, nebo ke kte-
rým přijímáme obecné metodické opatření, vždy existují a existovat
budou. Jedná se např. o změnu výkladu kontrolního orgánu k některým
normám, o nové změny v zákonech atp. Jsme malý úřad a kontroly zveme
právě i z důvodu metodického vedení a jednotného postupu a praxe
spolu s dalšími městskými částmi.
Z pohledu vážných pochybení, které by mohly mít vliv na činnost úřadu
a městské části, zatím žádný nález nemáme. Doufám tedy, že i rok 2018
v tomto uzavřeme bez problémů.

Miloš Růžička, starosta

Napadl sníh ... a jak dál 
s organizací zimní údržby
SMS zprávu z Českého hydrometeorologického ústavu, že má v neděli 
3. února padat sníh, jsem dostal již v pátek. Věděl jsem, že budu v Praze,
takže případnou výzvu pro úklid sněhu na chodnících budu schopen
vydat osobně. Předchozí podobná varování ČHMÚ, která jsem od pro-
since obdržel, znamenala maximálně třícentimetrový poprašek, který 
roztál dříve, než byly chodníky odklizeny. Podobně, jako tomu bylo
v několika posledních letech.
Letos ale sněžení přineslo ... více sněhu! Ranní nedělní bouřka, pokraču-
jící dopolední sněžení a pohled na radar ČHMÚ mě ihned nasměrovaly
k telefonátu na dispečink zimní údržby pro naši městskou část s výzvou
k úklidu chodníků. Na základě zkušeností z předchozích let musí být
výzva k úklidu chodníku podána pro každý případ samostatně, komuni-
kace pro automobily jsou uklízeny „automaticky“ na základě vyhlášení
z centrály zimní údržby pro celou Prahu.

A pak jsem se vydal před dům uklidit sníh. Ihned jsem poznal „na vlastní
kůži“, že toto nebude „normální sněžení“. A sníh stále padal. Vpodvečer
sice projelo auto údržby s radlicí, ale po několika minutách ani nebylo
poznat, že projelo. A tak celé Ďáblice zapadly sněhem jako již dlouhou
dobu ne. Venku jsem odhrabával sníh na přístupovém chodníku a na sil-
nici před bránou ten večer ještě dvakrát. Podobně jako někteří sousedé.
V pondělí, první pracovní den ráno, jsem uslyšel průjezd vozu s radlicí, 
ale výsledek téměř není znát. Rychle jsem odházel nahrnutý sníh před
vjezdem (než se ujezdí a zledovatí), aby případný nový poprašek rychleji
odpoledne roztál. Cestou na úřad chodníky vypadaly bohužel netknutě,
a to už podle smlouvy měly být uklizeny alespoň ty „hlavní“ pěší trasy.
Naštěstí byly odklizené zastávky MHD (zásluhou TSK, která má posyp
zastávek na starosti), stejně byly sjízdné hlavní silniční tahy – Ďáblická,
Hřenská, Šenovská–U Parkánu, část Kokořínské a Kostelecká. Ty ale také
nespadají pod „naši“ smlouvu.
V pondělí ráno jsme od dodavatele dostali ujištění, že úklid zahájí dopole-
dne podle plánu. Jsou stále ještě ideální podmínky pro úklid – sice lehce
taje, ale je možné vrstvu, místy 15–20 cm vysokou, odhrnout. Ručně
i strojně. Na silnicích mimo hlavní tahy vznikají měkké vyjeté koleje. Večer
už začala být situace vážnější – vše, co bylo ujeté nebo ušlapané, zmrzlo!
Posypy minimální, některé chodníky jsou stále netknuté. A v úterý ráno již
vozidlo údržby s radlicí pouze „hladilo“ ujetý led a koleje. A chodníky šlo
leda posypat, ale ani to se nestalo!
Kolegyně na úřadě vyřizovaly oprávněné stížnosti a reklamace, komuniko-
valy s dodavatelem i smluvním partnerem pro Ďáblice. Pracovníka úřadu,
který pomáhá s úklidem, vyslaly odklízet sníh z chodníků v okolí úřadu,
z přechodů, poté v následujících dnech na různá kritická místa po celých
Ďáblicích. Během dne se objevili i pracovníci dodavatele, kteří ručně
začali odsekávat vrstvy ledu na hlavních pěších trasách – málo na to, aby
byly všechny chodníky včas čisté. Postup byl pomalý – s hrablem nebo
fukarem se ledová vrstva odstranit nedá... Ve středu se situace začala
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i díky odpolednímu tání lehce zlepšovat. Konec trápení přineslo až víken-
dové oteplení – sněhová kalamita byla u konce. Protentokrát. Tolik repor-
táž z našeho „křestu prvním sněhem“.
Vážení spoluobčané, věřte nám všem, kteří byli do organizace úklidu
sněhu zapojeni, že tato přímá zkušenost s výkonem našeho dodavatele
nás všechny v nové pozici hluboce zklamala a budeme se snažit nyní
uplatnit vůči dodavateli veškeré možnosti, které nám smlouva podepsaná
v roce 2017 umožňuje.
Uklidnění nepřineslo ani zjištění, že v některých sousedních městských
částech (Praha 8, Praha 9) byla situace ještě horší než „u nás“. V televiz-
ních zprávách jsme všichni slyšeli, jak s letošní sněhovou nadílkou bojo-
vali jinde v Praze – skoro by se dalo s trochou nadsázky konstatovat, že
sněžení v únoru opět hodně lidí překvapilo! Ale zlehčovat situaci nechci.
Téměř týdenní omezení dopravy na chodnících bylo problémem přede-
vším pro všechny, kteří se nepohybují s jistotou nebo jsou odkázáni na
druhé, pro rodiče s kočárky, vozíčkáře... I díky vašim podnětům jsme měli
poměrně dobrý přehled, ve kterých oblastech je situace lepší, kde je horší.
Děkujeme za ně, i když vaše rozčarování bylo znatelné a pochopitelné.
Kromě uplatňování smluvních sankcí se budeme snažit využít nabytých
zkušeností pro uzavření nové smlouvy na úklid sněhu. Bude výhodnější
spolehnout se pro tuto činnost na dodavatele nebo mít „vlastní“ úklido-
vou pohotovost? Poslední léta, kdy najednou nasněžilo pokaždé relativně
malé množství sněhu, možné selhání tohoto systému neodhalilo. Ale
v případech, jaké nastaly například v lednu 2010 nebo minulý týden,
bude zřejmě třeba mít v záloze i další varianty pro případ, že by dodava-
tel dohodnuté termíny neplnil z jakéhokoliv důvodu – množství napada-
ného sněhu, rozbitá technika, nedostatek lidi...? Podobné „objektivní
problémy“ by neměly mít dopad na provoz v Ďáblicích po celých 5 pra-
covních dnů! Budeme ale muset tyto různé varianty objevit, popsat, pří-
padně nechat ocenit, připravit, schválit.
Načasování je téměř ideální, protože v těchto dnech bylo zahájeno výbě-
rové řízení na letní a zimní údržbu pro roky 2019-2021. Již nyní upravu-
jeme, na základě zjištění z minulého týdne, podklady pro „zimní“ část
výběrového řízení. S jednoduchým cílem – aby se výše popsaná situace
neopakovala, pracovnice úřadu podporované panem starostou a mnou
nemusely urgovat každý den plnění služeb namísto jejich kontroly a evi-
dence odklizených úseků. A pokud by došlo k selhání na straně dodava-
tele, abychom měli všichni v rukách lepší nástroje k vymáhání podmínek
smluvního plnění, než poskytuje stávající smlouva.
A hlavně – aby byly komunikace a chodníky v Ďáblicích udržovány 
v takovém stavu, aby bylo možné je stále bezpečně používat.

Jan Hrdlička, místostarosta, foto Pavel Veselý

Fyzioterapie v Ďáblicích – 
rozšiřujeme nabídku místních služeb
Jak už jsme dříve informovali, s odvoláním na anketu, která proběhla mezi
občany v průběhu voleb 2018, si ďábličtí občané nejvíce přáli rozšířit
zdravotní služby o praktického lékaře a fyzioterapii.
Od února 2019 sídlí v prostorách OD Ke Kinu (u lékárny), v dřívější ordi-
naci MUDr. Auzké, nová služba: Fyzioterapie – NZZ Mgr. Chasáková.
Zde jsou stručné odpovědi na zatím nejčastější otázky veřejnosti. Odpoví-
dala mi Mgr. Ludmila Chasáková:
Hlavní zaměření: „Zabýváme se léčbou dospělých I dětí od 6 let věku,
specializujeme se na efektivní řešení bolestivých stavů, následované ruku
v ruce s doporučením a prací na trvalé úlevě od potíží.“
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami: „V současné době nemáme
uzavřeny smlouvy s pojišťovnami – pro Prahu 8 pojišťovny zaštiťují péči
na Poliklinice Mazurská, Prosek a na Bulovce. My se snažíme zachovávat
časovou flexibilitu – tedy možnost pacienty objednat v době, kdy to pa -
cient aktuálně nejvíce potřebuje, nikoli několik měsíců poté, až na něj
dojde řada.“
Ordinační doba: pracovní dny od 7 do 20 h., výjimečně i jiné dny, 
konkrétní čas dle dohody, návštěva možná po objednání.
Kontakt: 724 708 929, www.fyzio-dablice.cz
Adresa: Ke Kinu 159/7, 1. patro, přes atrium vpravo.

Miloš Růžička, starosta

O čem jednala rada městské části
6. jednání dne 23. 1. 2019
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s uzavřením smlouvy se společností PREdistribuce, a.s., jejímž předmě-
tem je uzavření Smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene v rámci
stavební akce Hvězdárna Ďáblice za jednorázovou náhradu ve výši
38 225 Kč;
• s uzavřením smlouvy se společností PREdistribuce, a.s., jejímž předmě-
tem je uzavření Smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene v rámci
stavební akce: „Praha 8, Ďáblice, přeložka nadzemního vedení 2x110 kV
V903, V904“ za jednorázovou náhradu ve výši 3 075 Kč;
• s předloženým návrhem Směrnice č. 4/2019 o zveřejňování dokumentů
na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice;
• s předloženým aktualizovaným návrhem Jednacího řádu Zastupitelstva
MČ Praha-Ďáblice;
• s poskytnutím finančního daru paní S. A. ve výši 8 968 Kč, který bude
započten na úhradu dluhu na nájemném po zesnulé a přešel na nového
nájemce;
• s objednáním zajištění produkce kulturních akcí na měsíc leden až bře-
zen 2019 u MgA. M. Ničové za částku 25 000 Kč/měsíc a u L. Sandrové
za částku 25 000 Kč/měsíc;
• s poskytnutím finančního daru ZO Českému svazu ochránců přírody 
ve výši 20 000 Kč.
Rada MČ po projednání schválila:
• ceník pro pronájmy sálů nového Obecního domu Ďáblice a OD Ke Kinu;
• připojení MČ Praha-Ďáblice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
a vyvěšení tibetské vlajky v prostorách vestibulu Úřadu městské části dne
10. 3. 2019;
• program 3. ZMČ;
• uzavření nájemní smlouvy s paní P. D. od 1. 2. na dobu určitou 
do 31. 1. 2020;
• splátkový kalendář na nedoplatek z vyúčtování spotřeby energií, vody
a služeb v nebytovém prostoru v ul. Osinalická 1069/26 za období 
13. 4. 2017 – 30. 4. 2018 ve výši 44 635 Kč pro KC Vlna z.ú., 
s úhradou do 31. 12. 2022;
• odpisový plán ZŠ na rok 2019.
Rada MČ po projednání nesouhlasila:
• s poskytnutím kompenzačního příspěvku MČ Praha-Ďáblice za provoz
skládky na 2 nezletilé děti pana A. P. z důvodu nedodržení lhůty na
podání žádosti a z důvodu neopodstatněnosti předložení žádosti 
1,5 měsíce po možném termínu.
Informace radních a pro radní:
• kotlíkové dotace – výměna kotlů na tuhá paliva v RD;
• rekonstrukce Ďáblická;
• přechod Ďáblická – U Akcízu – stávající stav a požadavky vydaného
stavebního povolení;
• plánovaná úprava webových stránek.

7. jednání dne 6. 2. 2019
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s plánem činnosti a uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace ve výši 49 000 Kč na činnost Klubu seniorů
(Senioři České republiky, z.s., ZO Praha-Ďáblice);
• s cenovou nabídkou firmy ARBOR Services, Stromy – Šolc na provedení
služby „Bezpečnostní – zdravotní a redukční řezy stromů – lokalita hřbi-
tov“ za částku 73 205 Kč s DPH;
• s cenovou nabídkou firmy Bonsoft s.r.o. na provedení služby „Bezpeč-
nostní – zdravotní a redukční řezy stromů – lokalita ulice Dražetická –
Županovická, ulice Prácheňská“ za částku 24 445,68 Kč s DPH;
• s cenovou nabídkou firmy Vladimír Hejbal na provedení služby 
„Bezpečnostní – zdravotní a redukční řezy stromů – lokalita Koníčkovo
náměstí“ za částku 116 644 Kč s DPH;
• s poskytnutím finančních darů členům JSDH za aktivní přístup při
rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice.
Rada MČ po projednání schválila:
• podání žádosti o poskytnutí dotace MHMP na investiční akce: 
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rekonstrukce budovy č.p. 159 (OD Ke kinu; přestavba a stavební úpravy
ZŠ U Parkánu; výstavba bytového domu Akcíz; odvodnění Ďáblic – 
generel odvodnění.
Rada MČ po projednání zřizuje:
• pro období 2018–2022 jako poradní orgány RMČ Praha-Ďáblice násle-
dující komise:
• kulturní ve složení: Marie Rabušicová – předsedkyně komise, Mgr. Ilona
Blažková, MgA. Michaela Ničová – členky komise, Markéta Köhlerová –
tajemnice komise,
• sportovní ve složení: Michal Klímek – předseda komise, Michal Moš-
nička, Jiří Marušiak – členové komise,
• sociální ve složení: Mgr. Simona Dvořáková – předsedkyně komise,
Lydie Veselá, Tatjana Zapletalová, Jitka Koubková – členky komise,
Ing. Bronislava Lomozová – tajemnice komise.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• žádost ZŠ o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru od společnosti České teplo, s.r.o. ve výši 25 000 Kč; schválila přijetí
tohoto daru, který bude použit jako finanční zdroj pro uspořádání 
31. ročníku akce Jarní petrklíč;
• informaci o průběhu úklidu sněhu na území MČ po sněžení v neděli 
3. a v pondělí 4. února; uložila Odboru vnitřní správy vyvolat jednání
s dodavatelem (Pražské služby a.s.) a jeho subdodavatelem pro oblast
MČ Ďáblice (Prostor, a.s.) o nápravě postupů během úklidu sněhu
z komunikací a chodníků a požadovat smluvní kompenzaci za nesplněné
termíny a kvalitu úklidu ve dnech 4. – 8. 2. 2019.
Informace radních a pro radní:
• Ing. Tumpach reagoval na rozhodnutí RMČ vlastním návrhem. Schvále-
ním vyvěšení Vlajky pro Tibet chce Rada symbolicky podpořit výzvu spolku
Lungta. 
• Rozpočtové opatření č.1/2019. 
• Plán kulturních akcí.
• Projekt „Pastvina Ďáblice“ – příprava odvolání MČ. 

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

3. veřejné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice 13. 2. 2019
Kontrola zápisu ZMČ č. 2/2018. Zápis byl schválen.
V rámci volného mikrofonu vystoupili: pan Jelínek, pan Mošnička
a zastupitelé Ing. Rexa, Ing. Tumpach.
Kupní smlouva – Areál Ďáblice, s.r.o. Zastupitelstvo MČ po projed-
nání schválilo uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je odkup
pozemků o výměrách 101 m2, 19 m2, 130 m2 a 42 m2, vše za částku
1000 Kč.
Smlouva o investiční činnosti a vzájemné spolupráci se společ-
ností M Ďáblická. Zastupitelé MČ po projednání schválili uzavření
Dohody o investiční činnosti a vzájemné spolupráci při realizaci nového
obytného areálu – Obytný soubor Pod ďáblickou hvězdárnou.
Odejmutí pozemku ze svěřené správy MČ. Zastupitelé MČ po pro-
jednání vzali na vědomí žádost odboru evidence majetku MHMP o pro-
jednání odejmutí pozemku ze svěřené správy městské části; pověřili
starostu a) doplněním informací o celkové situaci v území a jednáním se
společností ATB-spol. s r.o. o narovnání vlastnických a uživatelských
vztahů v dané lokalitě, b) předložením nového návrhu postupu a podmí-
nek MČ zastupitelstvu MČ k novému projednání.
Dohoda o ukončení nájemního vztahu – Česká pošta – schvá-
lení kompenzace. Zastupitelstvo MČ po projednání souhlasilo s navý-
šením technického zhodnocení budovy č.p. 335/14 v Ďáblické ulici
a uzavřením smlouvy. 
Rozpočtové opatření č. 1/2019. Zastupitelé MČ po projednání schvá-
lili rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2019.
Směrnice č. 5/2019 – O zveřejňování dokumentů na webových
stránkách MČ Praha-Ďáblice. Po diskuzi se zastupiteli stáhl pan sta-
rosta Ing. Růžička tento bod z programu ZMČ.
Jednací řád ZMČ. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo Radou MČ
projednaný Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice.

Redakční rada Ďáblického zpravodaje – Zpráva o činnosti
redakční rady. Zastupitelé MČ vzali po projednání tuto zprávu 
na vědomí.
Výbory MČ. Po diskuzi se zastupiteli stáhl pan starosta Ing. Růžička
tento bod z programu ZMČ.
V diskuzi vystoupili Ing. Tumpach, Ing. Hrdlička, Ing. Růžička, Ing. Rexa,
pan Prokeš, Ing. Pěkný.
Informace radních a zastupitelů. Informovali: Ing. Růžička, 
Ing. Hrdlička, Ing. Rexa, Ing. Tumpach.

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

Mobilní rozhlas – rozesílání SMS zpráv
Vážení spoluobčané,
vzhledem ke zvýšenému zájmu o registraci do systému pro rozesílání SMS
zpráv a působením paní T. Dohnalové, která zejména seniorům zprostřed-
kovala formuláře, se počet zaregistrovaných osob zvýšil na 311 občanů,
což je o 11 více, než tomu bylo koncem roku 2018! Není to veliký posun,
ale děkuji všem za jejich snahu. Počty se začínají pomalu „hýbat“ správ-
ným směrem.
Na základě žádosti o zjednodušení pokynů se o to nyní pokusím.
Těm, kteří již jsou v systému uvedeni, ale nemáme od nich
potřebné souhlasy s užitím osobních údajů, zašleme počátkem
března jednu SMS zprávu, kterou je vyzveme k potvrzení
potřebného souhlasu k užití jejich osobních údajů:
• buď přímo v systému mobilního rozhlasu přístupného ze stránek
www.dablice.cz, sekce Jak si zařídit/Mobilní rozhlas,
• nebo potvrzením souhlasu podpisem a odevzdáním listu na Úřadě
městské části.
Noví zájemci o registraci mohou využít dva způsoby registrace:
• buď on-line www.dablice.mobilnirozhlas.cz,
• nebo vyplněním formuláře a podpisem souhlasu (2 strany!).
Formuláře jsou k vyzvednutí na Úřadě městské části, ke stažení 
na webových stránkách, jsou i v KC Vlna.
Připomínám, že registrace do systému je pro občany ZDARMA!
Budoucí užívání aplikace bude pro občany také zdarma.
Děkuji tímto všem za podněty a pomoc.

Jan Hrdlička, místostarosta

Ohlédnutí Úřadu MČ za rokem 2018
Stěhování úřadu
Vždy na začátku nového roku rekapitulujeme, co se nám povedlo v roce
předchozím, co se nestihlo dokončit a většina z nás si dává i nějaká před-
sevzetí do nového roku 2019. Stejné je to na Úřadu MČ. Pro všechny
zaměstnance asi na prvním místě bylo dokončení stavby budovy nové
radnice (obecního domu – nebo také multifunkčního domu)
a s tím spojené stěhování. Dokončení této rozsáhlé stavby se očeká-
valo s velkým napětím, honily se termíny, protože jsme si byli vědomi, že
pokud vše nestih-
neme včas, zkompli-
kuje nám to i volby,
které se už měly
konat v novém Obec-
ním domě Ďáblice. Na
stavbě se finišovalo
do noci, přes víkendy.
A začátkem září pro-
běhlo stěhování –
dalo by se říci „mete-
lesku blesku“. Veřejnost byla rovněž zvědavá, jak vypadá uvnitř budova
nového obecního domu a mohla si ji poprvé celou prohlédnout v rámci
sousedské slavnosti „Zažít Ďáblice jinak“, kdy se nový Obecní dům Ďáb-
lice oficiálně otevřel. V současné době se úřad v nových prostorách již
zabydlel, přestože jsme se v začátcích potýkali hlavně s instalací a převo-
dem techniky, počítačové sítě apod. V současnosti je budova, ale i vnitřní
vybavení na takové úrovni, že se tím může pochlubit málokterá velikostně
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srovnatelná městská část. Dovoluji si dnes tvrdit, že nyní máme jednu
z nejmodernějších radnic v širokém okolí a mohou nám ji závidět i velké
městské části. Myslím, že to nebude vypadat nadneseně, ale i zde se vypla-
tilo požádat o investiční dotaci. MČ obdržela z rezervy hlavního města
Prahy 31 200 000 Kč na výstavbu Obecního domu Ďáblice. V budově se již
naplno rozběhly služby lékařů – je zde ordinace dětského lékaře, praktic-
kého lékaře a lékaře specialisty. Během jara se připravuje ještě přestěho-
vání České pošty. V letošním roce se zaměříme ještě na úpravy okolí
budovy a doplnění techniky v sále.

Personální změny
Na Úřadu MČ proběhly také personální změny. Po odchodu
Ing. Lukavce do důchodu nastoupila na jeho místo na Odboru vnitřní
správy paní Ing. Ivana Krejzová, která je pověřena vedením odboru
vnitřní správy a prakticky zajišťuje agendu technickohospodářského pra-
covníka, např. potřebné úkony související se správou budov v majetku
MČ, připravuje výběrová řízení a vyřizuje další záležitosti související s pro-
vozem budov a majetku ve správě MČ. Rozšířila se i pracovní náplň paní
Kateřiny Dohnalové, která po vykonání zkoušky odborné způsobilosti
na úseku stavebním připravuje také plány údržby a revize dětských hřišť,
plán údržby zeleně, aktualizaci pasportů zeleně, chodníků. Po podané
výpovědi paní Moniky Forkové nastoupí na její místo v podatelně od 
1. 3. 2019 paní Eliška Keméň, která se v současné době již postupně ve
svém volném čase na novém místě zapracovává. Jsem ráda, že se nám na
úřadu stabilizoval tým zaměstnanců, s nimiž se dobře spolupracuje. Bez
nich by úřad nefungoval tak dobře, jak funguje, přestože jsou na ně kla-
deny stále větší nároky, co se týče odbornosti, znalosti legislativy apod.
Věřím, že i nadále budeme v nových prostorách vše zvládat k plné spoko-
jenosti ďáblických občanů.
Úřad MČ si v roce 2018 podal žádost o příspěvek na Úřad práce ČR
vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umís-
tění uchazečů o zaměstnání. Podařilo se uzavřít dohodu a tím jsme získali
jednoho pracovníka, kterého vídáte v ulicích. Stará se o úklid veřejného
prostranství. Tato dohoda je uzavřena do konce května 2019 a chtěli
bychom v podobné spolupráci pokračovat i nadále.

Úkoly
Minulý rok byl pro nás, jak už bylo v úvodu řečeno, pracovně velmi
náročný. Pro vaši představu uvádím následující informace. Bylo zpraco-
váno více než 30 výběrových řízení. Uzavřeno bylo i velké množství smluv
(cca 160) a objednávek (cca 450). V současné době jsme připraveni i na
soutěžení elektronickou formou podle zákona o veřejných zakázkách na
Profilu zadavatele. 
Do nového roku nevstupujeme s žádnými velkými a přehnanými předse -
vzetími – rádi bychom našim občanům i nadále poskytovali služby
a zachovali servis, který nám legislativa umožňuje, na takové úrovni, aby
byli s našimi službami spokojeni.

Renata Henych, tajemnice

Příspěvek za svoz komunálního odpadu 
za 2. pololetí roku 2018
Zastupitelstvo MČ usnesením č. 078/12/ZMČ dne 12. 12. 2012 schválilo
vyplácení příspěvku za odvoz komunálního odpadu za rok 2018 ve výši
poplatkové povinnosti za 2. pololetí 2018 pro bytová družstva, spole-
čenství vlastníků, pronajímatele bytových domů.
Tyto subjekty si mohou zažádat o proplacení poplatkové povinnosti za
2.pol. 2018 na Úřadě MČ Ďáblice na základě žádosti s předložením
dokladů o zaplacení poplatku a vlastnického práva k nemovitosti
v období 1. 3. – 30. 4. 2019.
Pro občany, jejichž údaje (trvalé bydliště občana na území obce Ďáblice
a zároveň smlouva stejného občana na svoz odpadu u Pražských služeb)
jsou totožné s údaji u správce poplatku (Magistrát hl. města Prahy), 
MČ uhradila v listopadu 2018 poplatek za 2. pololetí 2018 ve výši
692 928 Kč, a to bezhotovostně přímo na účet správce poplatku.

Miroslava Koubová, finanční odbor ÚMČ

Veřejné studny v Ďáblicích
Z pohledu možného vývoje klimatu a řešení případných havarijních situací
v zásobování vodou považujeme za důležité znát stav a možnosti využití
vlastních zdrojů vody na území Ďáblic. Začali jsme tím, že jsme v průběhu
října a listopadu 2018 přistoupili k prvnímu orientačnímu monitoringu
veřejně přístupných studní s provedením základních zaměření hladin
a rozborů vody. Byly tak prověřeny tyto studny:
1. Vnitroblok Ďáblická x Kostelecká x Legionářů čp. 88/51
2. U Parkánu čp.765/6 v garáži hasičské zbrojnice
3. Roh Kokořínské čp.58/2 a Květnové
4. Na Ďáblické před domem čp.70/22
5. Pod domem K Ovčínu čp. 11/46
Dá se říci, že výsledky jsou do jisté míry příjemným překvapením jednak
tím, že v době relativně suchého období je ve studnách dostatek vody
a jednak tím, že přes to, že tyto studny nebyly pravděpodobně minimálně
20 let řádně vyčištěny, je kvalita vody přiměřeně okolnostem dobrá.
V závěru odborného posouzení
je konstatováno, že všechny
studny představují velmi cenné
zdroje poměrně kvalitní pod-
zemní vody, ač jsou některé
nepříliš vhodně situovány.
V každém případě je vhodné
tyto studny uchovat, eliminovat
možnosti zhoršení jakosti vod
a chránit je pro víceúčelové
využití v budoucnu.
V dalším období se chceme zamyslet nad případnými možnostmi využí-
vání těchto zdrojů po jejich vyčištění a případných úpravách zajištujících
udržení kvality vody v nich obsažené. Hledáme informace o výskytu
možných, případně dnes veřejně využitelných zdrojů vody v Ďáblicích,
zejména v areálu a okolí bývalé Prefy. Není vyloučeno, že se zde dnes
nacházejí zakryté, či zasypané studny, které by se daly velmi výhodně
využít například pro zpříjemnění prostředí kolem nového Obecního domu 
Ďáblice a jako užitkové zdroje vody pro zalévání.

hloubka výška vodní hloubka a) fyzikálně-chemické ukazatele
studna č. studny/ml hladiny/ml vody/m/ b) bakteriologické ukazatele
1 9,2 1,6 7,6 a) hraniční chloridy a vodivost,

beze stop dusičnanů, dusitanů,
železa, manganu, b) zjištěna
přítomnost koliformních bakterií

2 4,1 2,85 1,25 a) hraniční dusičnanny a vodivost,
jinak vyhovuje, b) zjištěna přítomnost 
koliformních bakterií

3 5,6 3,45 2,15 a) z hlediska vyhlášky MZd č.252/
2004 Sb. vyhohuje všem ukazatelům, 
b) zjištěna přítomnost koliformních
bakterií

4 11,0 7,0 4,0 a) nevyhovuje v ukazatelích barva,
zákal, železo, mangan, b) zjištěna
přítomnost koliformních bakterií,
enterokoků a dalších mokroorganismů

5 24,0 19,5 4,5 a) nevyhovuje v ukazatelích barva,
zákal, železo, mangan, b) zjištěna
přítomnost koliformních bakterií,
enterokoků a dalších mokroorganismů

Tomáš Dvořák. Zpracováno s využitím zprávy PRAHA-ĎÁBLICE 
studny – rekognoskace a kontrola kvality podzemní vody – 

Geologická služba 11/2018 – RNDr. Miloš Mikolanda.

Redakce obdržela „Otevřený dopis sousedům“, který je reakcí pana
Tomáše Pazdery na diskusi ohledně multifunkční haly v prosincovém ĎZ.
Na žádost SK Ďáblice, který nechce neustále zatěžovat naše čtenáře, 
je tento dopis uveřejněn na https://dablice.cz/domains/dablice.cz/
co-se-do-zpravodaje-neveslo. Dále je možné si ho přečíst na nástěnce 
MČ (Obecní dům Ďáblice) a SK Ďáblice.



Ďáblický kulturní kalendář 
na rok 2019 
Milí čtenáři Ďáblického zpravodaje,
nový rok má za sebou svůj první měsíc. Zpod sněhové přikrývky se
probouzí i ďáblický kulturní a společenský život. V minulém roce se
slavnostně otevřela nová budova Úřadu městské části, s ní také nový
kulturní sál a před námi stála výzva – naplánovat pro vás akce 
a aktivity nejen v něm, ale také v našem komunitním centru Vlna. 
A to samozřejmě tak, aby si každý z vás našel něco svému srdci blíz-
kého. Jsme rády, že vám můžeme nastínit, co vás tedy v Ďáblicích 
po celý rok čeká.

Akce napříč rokem pro všechny generace
Jak je již v Ďáblicích zvykem, připravily kulturní, sociální a sportovní
komise naší městské části již tradiční komunitní akce – Čarodějnice
(letos podruhé obohaceny o divadélko u KC Vlna), jarní bojovku pro
děti, oslavu Dne dětí na hřišti SK Ďáblice, akci Zažít město jinak,
oslavu svátku Sv. Martina s lampionovým průvodem, Mikulášskou
nadílku a samozřejmě Masopust, který nás čeká jako první.
Březen ve znamení Masopustu i výročního plesu
První březnovou sobotu se budeme veselit při Masopustu. Čeká nás
již tradiční odpolední průvod masek a zabíjačkové hody před KC Vlna.
K pořádné veselici patří i ples! Klub fotbalistů SK Ďáblice, který v letošním
roce oslaví zároveň sto let od svého založení, vás srdečně zve na 
10. ročník Plesu fotbalistů, který se koná tutéž sobotu v sokolovně.

A co bude tedy nového? 
Akce v sále Obecního domu Ďáblice
Z toho, co můžeme v tuto chvíli prozradit, jsou to zajímavá divadelní
představení, ať už v podání Vilmy Cibulkové, která se již v květnu
představí spolu s Kateřinou Hrachovcovou v komorním dramatu
Gedeonův uzel, nebo Jaroslava Duška a jeho improvizačního divadla
Vizita, které připravujeme na podzim. Z hudební scény k nám pak ještě
do prázdnin zavítá divadlo Semafor, na podzim se přeneseme do
sladké Francie díky úžas-
nému hlasu šansoniérky
Radky Fišarové. Těsně
před adventem nás čeká
jedna opravdová hudební
lahůdka – 
Hradišťan & Jiří Pavlica, tak
se těšte!
I milovníci tance si přijdou
na své – v průběhu roku
připravujeme několik tematicky laděných tančíren. První z nich,
ve staropražském duchu, plánujeme už na duben a doufáme, že se
nebudete stydět a dorazíte v hojném počtu. Neboť jak praví klasik:
„Tanec, stejně tak jako jiná umění, nám pomáhá být lepším!“

Komorní koncerty, přednášky, film i divadlo 
v Komunitním centru Vlna
Prostor komunitního centra Vlna je vynikající multifunkční scénou, která
se z kavárny promění v koncertní nebo divadelní jeviště, klubové kino či
přednáškovou místnost. Některé akce vlněnému prostoru vyloženě sluší,
a tak pro velký úspěch budeme v červnu opět hostit skvělé jazzové

uskupení The Masters v čele s Terezou Krippnerovou a další kon-
certy budou následovat. Po celý rok pro vás chystáme oblíbené besedy
s cestovatelskou tématikou, divadelní představení pro dětské
diváky, nově i přednášky s psychologickým zaměřením určené
zejména rodičům. I letos vás zveme do filmového klubu, který uvede jak
zajímavé dokumentární
filmy, tak digitálně zrestau-
rované snímky z Národního
filmového archivu jako
Trnkův Špalíček, Případ pro
začínajícího kata scénáristy
a režiséra Pavla Juráčka
nebo hvězdně obsazené
české sci-fi z 60. let Ikarie
XB 1.
Můžete se těšit i na besedy s literáty a cestovatelské přednášky, které
budeme pořádat ve spolupráci s Obecní knihovnou Ďáblice.
Samozřejmostí se již stala květnová Férová snídaně, burza rostlin, pravi-
delné burzy oblečení, Pub Quiz, tematické dílny pro děti a taneční večírky.
Nezapomínáme ani na významné dny jako MDŽ, Den Země, Noc kostelů,
Den seniorů, Dušičky či první adventní neděle.

Nebude chybět 
ani letní festival
v zahradě
Na druhý červnový víkend
chystáme další ročník
rodinného festivalu Pupík,
který se postará o aktivní
odpoledne v zahradě plné
her a pohybových aktivit,
hudby a divadla pro děti i jejich rodiče a prarodiče.

Kurzy vzdělávání, tvořivosti i pohybu
V OD Ke Kinu, Obecní knihovně či v KC Vlna najdete kurzy pro všechny
generace. Nabízíme kurz keramiky, rukodělnou dílnu či výtvarný kurz pro
děti, protáhnout se můžete u pilates nebo jógy – ať už seniorské, pro
dospělé či pro děti. Harmonizovat své ženské tělo při intimní józe či břiš-
ních tancích, nejen sedavá zaměstnání ocení cvičení pro zdravá záda. 
Pro starší je pak určen kurz trénování paměti či rehabilitační cvičení.
Podrobný přehled kurzů a rozvrh naleznete na webových stránkách 
KC Vlna.

Kdy a kde se dozvíte podrobné informace?
Zůstaňte věrni Ďáblickému zpravodaji, kde budeme postupně uveřejňovat
termíny jednotlivých akcí a zajímavé články, které se událostí budou
týkat. A pokud vám náhodou Zpravodaj „uteče“, sledujte novinky na
facebookových stránkách KC Vlna Ďáblice či na webových stránkách
dablice.cz a vlna.dablice.cz.

Kulturu tvoříme společně
Rádi bychom, abyste se na nás obrátili s vašimi náměty nebo nápady na
program, který byste rádi v Ďáblicích viděli a zažili. Napište nám! Adresa
pro zasílání vašich podnětů je kulturadablice@gmail.com
Děkujeme a těšíme se na společná setkávání napříč rokem!

Míša Ničová a Lucka Sandrová, foto Pavel Veselý
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Podpora seniorů v Ďáblicích 
Sociální komise
Rozpočet sociální komise byl pro rok 2019 navýšen na 190 000 Kč.
Díky tomu jsou finančně zajištěny všechny kurzy, které byly v minulém
roce financovány z grantu OPPPR (rehabilitační cvičení, jóga, zdravá
záda, trénink paměti, kurz PC, keramika, rukodělná dílna). Dále jsou
v rozpočtu naplánovány dva výlety pro seniory, čtyři posezení s hudbou
pro seniory (tři menší a jedno větší – vánoční), vítání občánků a třikrát
do roka slavnostní gratulace jubilantům. I v letošním roce lze získat pří-
spěvek na plavání či v případě nemohoucích seniorek/seniorů příspěvek
na taxi pro návštěvu lékaře nebo úřadu. (Přesné informace o tom, kdo
může o příspěvek zažádat, poskytuje úřad MČ). Rozpočet pamatuje
menší částkou i na naše spoluobčany bez střechy nad hlavou.
Projekt dotovaných obědů, který ve zkušebním provozu probíhal od
října do prosince minulého roku, byl pozastaven a Rada MČ nyní vyhod-
nocuje, zda bude tento projekt v letošním roce pokračovat.

Klub seniorů
Ve středu 6. února schválila Rada MČ žádost Klubu seniorů Ďáblice
o neinvestiční dotaci ve výši 49 000 Kč. Učinila tak i přesto, že v roz-
počtu MČ na rok 2019 byla pro tyto účely vyčleněna pouze částka ve
výši 30 000 Kč. Rada však chtěla aktivity Klubu seniorů, jehož členská
základna se neustále rozrůstá a jehož aktivity jsou čím dál tím pestřejší
a navštěvovanější, podpořit maximální možnou částkou. Seniorky
a senioři se díky této neinvestiční dotaci mohou těšit například na kurzy
vaření, pletení, háčkování, na přednášky, tematické vycházky, setkání se
zajímavými osobnostmi, na soutěže, na příspěvek na návštěvu divadla
a na další zajímavé akce. K těm patří například posezení s hudbou,
která se budou konat čtyřikrát do roka (první již 8. 3. k příležitosti oslav
MDŽ). Tato posezení budou společně pořádat Klub seniorů a sociální
komise MČ.
Rada MČ Klub seniorů podpořila ještě i tím, že mu na rozdíl od jiných
neziskových sdružení poskytla prostory klubovny v OD Ke Kinu zdarma.
Při plánovaném využití prostor 24 hodin měsíčně by celková výše roč-
ního nájemného činila 28 800 Kč.
Fungování Klubu seniorů je tedy pro tento rok finančně zajištěno a nezbývá
než popřát jeho členkám a členům Klubu seniorů, aby se jim v jejich pro-
spěšné činnosti i nadále dařilo. Těšíme se na další spolupráci s nimi.

Simona Dvořáková, radní MČ

A nakonec ještě výzva
Pokud byste si, milí senioři či milé seniorky, chtěli zahrát
stolní tenis, v pátek dopoledne máte v OD Ke Kinu možnost.
Přijďte se podívat a můžete se domluvit. 
Každý pátek od 9.30 do 10.30 hodin.

Gratulace jubilantům
Občanům Ďáblic, kteří se v letošním roce dožívají 75, 80, 85, 90
a více let, nově poblahopřejeme a malý dárek předáme za přítomnosti
pana starosty ve Vlně nebo v sále nového Obecního domu Ďáblice.
První slavnostní gratulace jubilantům se bude konat v pondělí
18. března od 16:00 hodin.
Jubilanty, kteří se nebudou moci na tuto událost dostavit, navštíví
členky sociální komise osobně u nich doma.
Potřebné údaje o jubilantovi můžete poslat e-mailem na adresu 
socialni.komise@dablice.cz, nahlásit telefonicky na tel. 283 910 723
nebo odevzdat v podatelně úřadu MČ.

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

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

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

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

V obecní knihovně
Jen pár kroků od komunitního centra Vlna se nachází obecní knihovna. 
Je sice menší, nemůže konkurovat té hojně navštěvované na Ládví, 
ale svou náplní, a hlavně přístupem paní knihovnice, určitě ano.
I když vlastníme s manželem rozsáhlou knihovnu, ráda tu naši obecní
navštěvuji. Paní knihovnice umí doporučit čtenářům knížku „ušitou na
míru“, tedy podle vkusu čtenáře. Mluvím za sebe, ale opravdu se málokdy
stane, že by se mi doporučený titul nelíbil. Stává se také, že doporučí
knihu autora, který se teprve mnohem později stane populárním a vyhle-
dávaným, jako tomu bylo v případě Fredrika Backmana, Simona Mawera
nebo Aleny Mornštajnové a Jiřího Hájíčka. I můj manžel, knihomol, někdy
žasne nad schopností paní knihovnice objevit titul, který jemu z hledáčku
dobrých knih unikne.
Nejde jen o knížky pro dospělé, část prostoru v knihovně je určena dětem
a jsem moc ráda, že postupně do knihovny nacházejí cestu i rodiče se
svými malými ratolestmi. Věřím, že při avizovaném čtení pohádkové
babičky během měsíce února v rámci projektu Česko čte dětem, bude
plná dětí.
V knihovně se uskutečnilo několik besed se známými autory, zavítal
k nám na autorské čtení pan Jiří Hájíček (Selské baroko, Rybí krev, Deš-
ťová hůl), tamtéž je možné navštěvovat kurzy pro zlepšení počítačové
gramotnosti. Paní knihovnice organizuje besedy se zajímavými lidmi
a podílí se i na akcích pořádaných městskou částí a komunitním centrem
Vlna. Věnuje se ráda těm nejmenším čtenářům, kteří k ní zavítají a že to
s nimi umí, mohu potvrdit návštěvami se svým pravnoučkem.
Do malé oázy kultury, klidu a úsměvů se uchyluji často a patří za to můj
dík paní Tatjaně Zapletalové, která tu milou a příjemnou atmosféru pro
návštěvníky vytváří. Přeji jí hodně spokojených čtenářů, velkých i malých,
protože pro ni to není jen práce pro obec na dohodu o činnosti, ale život
naplňující poslání.

S úctou Táňa Dohnalová

Obdarovala jsem občany Ďáblic
Nedávno jsem naší ďáblické knihovně věnovala křeslo, stolek a proutěný
stojan na květiny. Milí čtenáři, užijte si je, ať si ještě více vychutnáte
pohodu naší knihovny. Do knihovny jsem věnovala ke 40 knihám
o zdravé životosprávě, o metodách sebezkvalitňování a o duchovním roz-
voji. Část je z pozůstalosti mé tchýně Kamily Stroblové, která dlouhodobě
v Ďáblicích vedla cvičení jógy, část je z mojí knihovny. K tomu všemu jsem
přidala několik ročníků Meduňky. Zájemcům o tuto literaturu přeji, ať jim
poslouží.

Milada Stroblová



Ďáblický slavíček 
aneb školní kolo 
Jarního petrklíče
Vážení rodiče a děti.
Tak máme za sebou školní kolo pěvecké
a instrumentální soutěže Ďáblický slavíček.
Všem soutěžícím děkujeme za čas, který 
věnovali přípravě a za odvahu a nasazení při
vystupování.
Gratulace pak patří těm, kteří se umístili ve 
zlatém pásmu ve své kategorii a už teď držíme
palce postupujícím do dalšího kola Jarní petr-
klíč, které se bude konat 21. 3. 2019 v kultur-
ním domě Krakov v Bohnicích.
Ráda bych touto cestou ještě poděkovala všem,
kteří se na přípravě a realizaci školního kola
podíleli. Velký dík tedy patří RNDr. Zbyňku Ble-
chovi z katedry hudební výchovy Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy, který byl naším 
vzácným hostem a předsedou poroty.
Dále bych ráda poděkovala Mgr. Jitce Stokla-
sové a paní vychovatelce Barboře Zezulové,
DiS., za účast v porotě. Emě Šoferové, DiS.,
a paní učitelce Hv Veronice Pařízkové za
hudební doprovod. Paním kuchařkám za pří-
pravu vynikajícího občerstvení. Paní vychova-
telce Aleně Votavové za zajištění diplomů. Všem
vychovatelům ŠD za péči o děti ve ŠD v osla-
bení a v neposlední řadě panu řediteli
Mgr. Josefu Buchalovi za podporu realizace
školního kola.

Markéta Skalová

Projekt EDISON 
na naší škole 
měl velký úspěch
V neděli 3. února večer rodiče žáků naší školy
už netrpělivě čekali na osm studentů z různých
koutů světa, aby je přivítali a odvezli si je domů.
Patří jim velké poděkování za to, jak se jich ujali
a jak se o ně starali. 
V pondělí ráno pak přijeli do školy Joao z Brazí-
lie, Aigul z Ruska, Kamila z Ukrajiny, Cole
z Číny, Faisal z Indonésie, Chloe
z Taiwanu, Magda z Gruzie
a Maria z Chile a s pomocí star-
ších žáků, kteří ovládají anglič-
tinu na úrovni bezvadně, se celý
týden představovali v různých
třídách v různých hodinách.
Dozvěděli jsme se toho opravdu
hodně. 
Už víme bezpečně, že se v Bra-
zílii mluví portugalsky a někteří
z nás mají recept na kakaové
kuličky, které jsme mohli
i ochutnat. Joao se činil. Krásná Aigul nás učila
azbuku i různé hry a ukázala nám mnoho zají-
mavých věcí z jejich velké země. Kamila nám
vysvětlila, že modrá barva na jejich vlajce zna-
mená nebe a žlutá lány polí a my už to nikdy
nespleteme, protože nebe je přece nahoře.
Naučila nás také anglickou písničku. 
O Číně už také víme o něco víc a umíme zahnat
zlého čínského draka – podle legendy totiž stačí

petardy. Faisal z Indonésie nás naučil kromě
jiného i pár jazykolamů – indonéský: kaki kakek
kakak ku kaku kaku a anglický: she sells seas-
hells by the seashore, ale tak rychle jako on to
nikdo říct neumí. A pamatujete si, co to zna-
mená? Chloe nám vyprávěla o Taiwanu, a když
mluvila o počasí, tak říkala, že mají jen dvě
roční období – horko a míň horko. Byla ráda, že
mohla poprvé na vlastní oči vidět sníh. Magda
nás přiměla, abychom víc mluvili o sobě
a o Česku a křehká kráska z Chile měla tak

hezké prezentace, že někteří z nás se už
pomalu chystají tuto zemi navštívit.
Při loučení to vypadalo, že se i tento 2. ročník
vydařil. I na slzy došlo. Starší žáci získali další
motivaci pro studium nejen anglického jazyka
a ti mladší viděli, kolik úsilí ještě musí vynaložit,
aby dosáhli na úroveň bezvadně. Záleží jen na
nás, jestli budeme chtít a uspořádáme i 3. ročník.

Zdeňka Rumlová
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Postní doba
Popeleční středou 6. března začíná čtyřiceti-
denní postní doba, přípravná doba na Veliko-
noce. Vede nás k uvědomění si, co je v našem
životě skutečně důležité. Může být i příležitostí,
abychom se odpoutali od věcí nadbytečných
a pomíjivých a hledali to, co je stálé a podstatné.
Symbolikou Popeleční středy je popel 
(z proutků kočiček předešlého roku) – znak
pomíjivosti a konečnosti našeho pozemského
života. Toto vědomí nám dává širší perspektivu
pro prožívání každodennosti našeho života
a vede nás k vděčnosti za něj.

„Neukládejte si poklady na zemi, kde je
ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají
a kradou. Ukládejte si poklady v nebi,
kde je neničí mol ani rez a kde je zloději
nevykopávají a nekradou. Neboť kde je
tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ 

Matoušovo evangelium 6. kp
Způsobů, jak prožít postní dobu, je mnoho, jed-
ním z nich může být Autopůst (prověření
vlastní mobility), ke kterému vyzývá každoročně
Česká křesťanská environmentální síť. V životě
lidí má dnes osobní auto mimořádnou roli.
Používá se, aniž by se uvažovalo, zda je jeho
užití racionální. Na ohled vůči životnímu pro-

střední se zcela zapomíná. Což přijmout postní
dobu jako výzvu ponechat auto doma nebo
jeho užívání výrazně omezit. Možná by to zna-
menalo radost z pěší procházky, z jízdy na kole
nebo příležitost k četbě ve veřejném dopravním
prostředku. Na webových stránkách
www.autopust.cz je možné si kalkulačkou
spočítat skutečnou rychlost (pomalost) 
našeho auta.
Ve čtvrtek 7. března v 18 hodin si v komu-
nitním centru Vlna připomeneme Popeleční
středu a význam postní doby duchovním slovem
a písněmi.

Renata Wesleyová
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Info z SK Ďáblice
100 let SK Ďáblice 
1919–2019. Jak budeme 
oslavovat toto jubileum?
Oslavy máme rozdělené do tří etap. 
Začínáme 2. 3. 2019 již tradičním plesem, 
v létě bude velká slavnost 22. – 23. 6. 2019
a na podzim plánujeme předvánoční setkání
vedení, trenérů, vedoucích a všech podporova-
telů. Prosíme všechny, kteří mají doma nějaké
fotografie, dokumenty vážící se k historii klubu
(v případě potřeby ofotíme a vrátíme), 
aby se spojili se sekretářem oddílu panem 
Sládkem (mail: ales.sladek@seznam.cz, 
tel: 603 532 621). Děkujeme.

Máme nový traktor – 
jmenuje se Myšák
Po mnoha letech hledání v bazarech a objíždění
téměř celé republiky jsme nakonec koupili
úplně nový komunální stroj, traktor Solis 26. 
Optimální stroj s výkonem 26 koní, tříválcem
Mitsubishi, pohonem 4x4, hmotností 1200 kg,
zadním vývodem, trojzávěsem, předním závě-
sem pro různá příslušenství včetně zadní
a přední hydrauliky. Traktor má na poměry
komunálního stroje i velmi slušnou kabinu.

Cena naší konfigurace vyšla na 436 641 Kč.
Výhodou nového stroje je jednoduchost stroje,
homologace, technický průkaz, a tím možnost
mít SPZ, která umožňuje i jízdu na komunika-
cích. Zatím máme k traktoru následující 
příslušenství:
1. radlici na odklízení sněhu na UMT 
v areálu SK i na hřišti u Vlny;
2. kartáč na vyčesávání UMT, která se má pravi-
delně vyčesávat, ale my jsme to téměř nedělali
– nebyl stroj – teď můžeme;
3. válec na válcování travnatého hřiště, když je
bahnitý a mokrý terén.
V budoucnu bychom chtěli koupit rozmetadlo
jak na hnojivo, tak i na doplňování granulátu 
na UMT. Traktor lze samozřejmě využít k dalším
mnoha činnostem a nabídka nástaveb a příslu-
šenství je velmi bohatá, včetně možnosti zapůj-

čení. SK nabídl využití tohoto stroje v budoucnu
i pro MČ s tím, že vedení obce odsouhlasilo do
rozpočtu na rok 2019 částku 100 tis. Kč na pří-
padné dokoupení dalšího příslušenství, které by
pomohlo Ďáblicím, např. sekačky na trávu nebo
kartáče na zametání chodníků atd. Toto jen na
doplnění, neboť v minulém Zpravodaji zazněla
na toto téma nesprávná informace.

Díky panu Michkovi 
jsme mohli koupit 
defibrilátor
Zjednodušeně je možné napsat,
že defibrilátor je lékařský přístroj
používaný v případě srdeční zástavy. Prostřed-
nictvím tohoto přístroje je možné dodat kontro-
lovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace,
který může obnovit normální srdeční rytmus.
Bez tohoto zásahu nastává nevyhnutelně smrt.
Na použití tohoto přístroje budou vyškoleni tre-
néři, vedoucí týmu, správce a další panem Sme-
tanou – profi záchranářem. Velmi si vážíme
daru pana Vladimíra Michka na nákup tohoto
přístroje. Umístění přístroje je označené tímto
obrázkem, který tedy bude i v našem areálu,
konkrétně v rozhlasovně.

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice, 
foto Pavel Veselý

Shrnutí roku
2018 a plány 
na rok letošní 
V polovině ledna proběhla na již částečně zre-
konstruované hasičské zbrojnici výroční valná
hromada, kde jsme shrnuli události, které se
udály v minulém roce. Jednotce se podařilo 
částečně obnovit vozový park o velkokapacitní
cisternu CAS 32 T815 (r.v.1984) bezúplatným
převodem od MČ Praha 11. Již dosluhující 
CAS 32 T148 (r.v.1975) byla za symbolickou
cenu odprodána do Středočeského kraje sboru
Spomyšl. V průběhu roku se nám podařilo rozší-
řit řady sboru o několik členů. V roce 2018 jsme
vyjeli k 59 událostem (z toho k pěti do Středoče-
ského kraje). Svůj první rok strávil ve funkci sta-
rosty SDH Petr Kohout, jemuž se podařilo získat
nemalé sponzorské dary pro naše děti, které se

účastnily pravidelných schůzek i soutěží. 
Velitel jednotky SDH Pavel Krejčí dostal od
Městského sdružení hasičů medaili a ocenění za
deset let u SDH. V průběhu roku se nám poda-
řilo získat finanční prostředky z Magistrátu hl. m.
Prahy na rekonstrukci hasičské zbrojnice, která
započala začátkem října. Předmětem rekon-
strukce bylo zejména vyhloubení prostřední
garáže pro prvovýjezdové vozidlo. 
Dále se podařilo opravit propadlý povrch dvora,
opravit prasklé vodovodní potrubí ve zdech,
vymalovat, vybavit jednotlivé místnosti k pobytu,
školení a odpočinku a postavit nový plot.
Plány na letošní rok jsou velmi podobné rokům
předcházejícím. Zejména udržet fungující krou-
žek mladých hasičů, dobrou akceschopnost jed-
notky, spolupořádání kulturních akcí a soutěží,
spolupracovat s místní základní a mateřskou
školou a pokusit se obměnit naše prvovýjez-
dové vozidlo LIAZ z roku 1990, které má svá

nejlepší léta za sebou. Každoročně nám narůstá
počet výjezdů s tímto vozidlem a jeho stav
tomu již odpovídá.
Rádi bychom vás pozvali na akce, které budeme
pořádat nebo se na nich podílet.
V průběhu jara se bude v naší zbrojnici konat
Den otevřených dveří. Prohlédnout si budete
moct hlavně nově zrekonstruované prostory,
vyzkoušet si práci hasičů a pro děti bude připra-
vena lezecká stěna a soutěže.
3. dubna od 17 hodin – Den otevřených
dveří – představení zrekonstruované hasičské
zbrojnice
13. dubna od 12 hodin – Soutěž O pohár
starosty Ďáblic na louce pod zastávkou 
Květnová
30. dubna od 17 hodin – Pálení 
čarodějnic na louce pod zastávkou Květnová

Tomáš Kubíček, foto Pavel Veselý

Traktor v plné práci při odklízení hřiště u Vlny.



Zajímá mě program vítěze
voleb na letošní rok
Dne 7. února tohoto roku jsem na webu Svo-
bodné univerzum vyslechla rozhovor Martiny
Kociánové s Václavem Cílkem. Byl to jeden ze
seriálu rozhovorů s lidmi, kteří vnímají, že pravda
života rádoby vyspělých států je jiná, než je nám
předstírána politiky a médii. Stálý ekonomický
růst je nepřirozený, nakupujeme, co nepotřebu-
jeme, za peníze, které nemáme, velké plochy
zeměkoule vysychají, případná válka mezi státy
se odehraje útoky na jiné cíle, než tomu bylo za
minulých světových válek. Vývoj evropské spo-
lečnosti směřuje k tomu, že se dostane do limit-
ního stavu. Václav Cílek sděluje, že v některých
zemích jsou vydávány brožurky s návody, jak se
chovat v čase black outu. Je na politicích států
a politicích měst, jak čtou realitu, a na co se ve
svém konání pro lidi zaměřují.

V Ďáblicích můžeme vnímat například vývoj
růstu počtu aut projíždějících po Cínovecké. Kdy
nastane limitní stav? Až pojedeme 1 hodinu
v koloně do Globusu nakoupit? Při cestě do
práce ve vnitřní Praze se k metru Ládví nejrych-
leji dostaneme na kole? Proto se ptám: Jaký má
STAN pro ďáblické obyvatele konkrétní program
na letošní rok? Jaké velké úkoly si dává na celé
období 4 let?
Nyní se připravuje výstavba sportovní haly.
Developeři budou dál v Ďáblicích stavět, i přes-
tože ďáblická splašková kanalizace je nedosta-
tečná. Mohou v dolní části obce opět vyvěrat
fekálie z kanálů a záchodů, jako to již bylo
v minulosti? Ďáblice jsou sice část Prahy, ale na
našem katastru je zemědělská půda. Pro
období krize je to fantastická devíza. Zajímá se
zemědělský inženýr Miloš Růžička o to, zda by
tato půda v době krize mohla být využívána
k obživě Ďáblic? Dalším nárůstem zástavby při-

bude nejen aut, přibude i dešťovky, která se při
záplavovém dešti ve větším proudu povalí spolu
s vodou z polí, která je nedostatečně vsakována
díky letitému hospodaření bez kravského hnoje,
bez hluboké orby. Voda se povalí rozpadajícím
se historickým jádrem Ďáblic, poškodí majetek
obyvatel a firem.
V Ďáblicích žijí občané, kteří chtějí vědět, jak
STAN bude dbát o zlepšování života občanů.
Čekáme, že nás radní a vedoucí komisí (zastupi-
telé ze STAN) budou často věcně, srozumitelně
informovat.

Milada Stroblová

Vážená paní Stroblová, velice rád Vás progra-
mem provedu. Je uveřejněn na stránkách
našeho hnutí. Jelikož nechceme, aby se přímo
ze stránek Ďáblického zpravodaje stala reklama
jednotlivých politických hnutí, prosím, zašlete mi
na Vás spojení a rád Vám program zašlu. 

Jan Hrdlička

Z pera zastupitele 
• Omlouvám se (zejména p. Hrdličkovi) za
nepřesnost uvedenou v minulém čísle zpravo-
daje. Abych „nemátl ostatní“ uvádím, že za
100 000 Kč MČ nepořizuje traktor (ten si
v SK již pořídili a lze si ho prohlédnout na jejich
webových stránkách), ale nástavbu 
pro sekání trávy.
• Koncem ledna jsme se s kolegy zúčastnili 
diskuzního setkání o pražském vnějším
okruhu. Proběhlo shrnutí aktuální situace
a následné doporučení zástupců spolků k orga-
nizovanosti, šíření peticí, angažovanosti, kontak-
tování politiků a osvětě mezi lidmi.
• Z pražského magistrátu jsme získali výňatek
ze studie z r. 2008, dle které magistrát 
zamítl stavbu protihlukové clony podél 

Cínovecké z důvodu malé účinnosti. Naše 
studie z r. 2018 (dostupná na webových strán-
kách MČ) účinnost takové stěny predikuje. 
Bude tedy třeba najít oboustranně prospěšný
kompromis.
• Policie České republiky na základě dopravně
bezpečnostních analýz a vlastních vytipovaných
rizikových lokalit bude provádět v rámci akce
SPEED MARATHON měření rychlosti. Víte
o úseku, kde řidiči porušují předpisy? Máte
možnost zapojit se do výběru míst, kde budou
policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost na
našich ulicích. Cílem těchto preventivních akcí
je především snížit dopravní nehodovost a zvý-
šit bezpečnost na pozemních komunikacích.
Vaše tipy můžete do 28. 2. zaznamenat na
internetové stránce www.bezpecnecesty.cz/
speedmarathon.

• Poslední dobou se stává, že na dotazy směřo-
vané na radnici nepřichází žádná reakce. 
V souladu s volebním programem Volby 2010
reagujeme na každý dotaz a nabízíme, že vaše
otázky předložíme na zasedání zastupitelstva.
Své otázky můžete zasílat na mail 
dotazy.dablice@seznam.cz nebo 
na tel. č. 723709431. Také zavádíme 
Evidenci nezodpovězených dotazů 
(on-line zde: 1url.cz/@otazky).
• Pirátská strana, hnutí Praha Sobě a koalice
TOP 09 a Starostové a nezávislí ve spolupráci
s KDU-ČSL ve vedení hl. m. Prahy přijali spo-
lečné Programové prohlášení (dostupné zde
1url.cz/@prohlaseni). Témata, která se více
dotýkají Ďáblic, shrnuji v následujícím odkazu:
1url.cz/@HMP_Dablice.

Martin Tumpach, zastupitel

Jak jsem se jako občan
zúčastnil zastupitelstva
V lednovém čísle Ďáblického zpravodaje se
objevil článek „Postřehy z prosincového veřej-
ného zasedání zastupitelstva“ od pana Tumpa-
cha, minulého místostarosty a stávajícího
opozičního zastupitele, obsahující výtku
k mému chování na zastupitelstvu. 
Z textu článku ještě vyplynulo spojení mé osoby
s oddílem SK Ďáblice, a že k chování došlo po
projednání dotace pro tento klub. Dovoluji si
toto upřesnit a vysvětlit. V prosinci 2018 jsem
na zastupitelstvo nepřišel jako správce SK Ďáb-
lice (prosím nezatahovat SK Ďáblice do politic-
kých bojů, nezaslouží si to), ale jako občan,
který v této obci žije 50 let, má ji rád
a v posledních letech jí ve volném čase
pomáhá. 
Dorazil jsem na základě informace „z Ďáblic“,
že redakce Ďáblického zpravodaje v čele s šéf-
redaktorkou je pod tlakem, došlo i prý na oso-
čení z cenzury ze strany opozice vedené panem
Rexou a za této situace zpravodaj končí. Z toho
důvodu jsem dorazil na toto zastupitelstvo,
abych zjistil, jak se bude dále vyvíjet situace

kolem zpravodaje. Osobně si totiž myslím, že
náš Ďáblický zpravodaj je velmi kvalitní a určitě
bych ho chtěl hájit před tím, aby další dobrá
práce v Ďáblicích byla rozbourána. Poté, co pan
zastupitel Rexa sám sebe navrhl do redakční
rady, zastupitelé vyhlásili přestávku, neboť
podle reakcí zastupitelů panoval ohledně
tohoto návrhu určitý nesoulad, kam že se to
pan Rexa chce najmenovat. 
Omlouvám se za případnou nepřesnost, ale
takto jsem to z jednání a reakcí zastupitelů
pochopil. V této přestávce a ze znalosti pro mne
nepřijatelných jiných aktivit pana Rexy v Ďábli-
cích jsem nevydržel a směrem k zadním řadám
sálu, kde seděli zástupci redakce, jsem řekl svůj
názor na toto samojmenování. V tomto názoru
zaznělo pravděpodobně i něco, co na zastupi-
telstvo nepatří. Za toto se omlouvám. Obdivuji
pana starostu Růžičku, s jakým klidem a rozva-
hou brání a argumentuje všem výpadům opo-
zice. Osobně jsem na zastupitelstvu, i jako
úplný laik, zaznamenal několik nesmyslných
návrhů a přešlapů ze strany opozice, ale o těch
jsem se v článku opozičního zastupitele nic
nedočetl.

Jaroslav Vodák, již 50 let občan Ďáblic
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Chodci na vozovce
V poslední době (v řádu měsíců až let) se
stále častěji setkávám s tím, že se ve vozovce
vyskytují chodci. Ne osamělí, ale i celé rodiny,
nebo matky s kočárky. Ptal jsem se jedné
takové skupiny matek a na mou otázku, proč
nejdou po chodníku, jsem se dozvěděl pouhé
nadávky... Možná by pomohlo zveřejnit 
tyto fotky... 

Pozn.: na úřad MČ zaslal fotografie pan
Dušek s prosbou o jejich zveřejnění – tímto
vyhovujeme, protože pohyb chodců ve
vozovce je mimo komunikace označené 
jako obytné zóny riskantní.

Jan Hrdlička
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Komunální odpad – 
velkoobjemové kontejnery  
březen–červen 2019
den datum od–do stanoviště
sobota 23. března 9–13 hodin Květnová x Na Znělci

Na Terase
Na Blatech

6. dubna 8–16 hodin Koníčkovo náměstí
Mannerova
Legionářů

27. dubna 9–13 hodin Květnová x Na Znělci
Na Terase
Na Blatech

25. května 8–16 hodin Koníčkovo náměstí
Mannerova
Legionářů

Velkoobjemový odpad z domácností, bioodpad i nebezpečný odpad je možné
ukládat CELOROČNĚ do sběrného dvora v areálu ďáblické skládky, 
Ďáblická ulice.
Otevírací doba v zimních měsících po–pá 8:30–17 hodin, v létě do 18 hodin.
Soboty celoročně 8:30–15 hodin.
Odvoz velkoobjemového odpadu je financován Magistrátem hl. m. Prahy
a MČ Praha-Ďáblice (1/2:1/2)

Bioodpad – velkoobjemové kontejnery
březen – červen 2019

Kontejnery jsou určeny pro bioodpad ze zahrádek – větve, listí, spadané
ovoce. Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů vhazovali pouze 
biologický odpad.
Odvoz bioodpadu je financován Magistrátem hl. m. Prahy 
a MČ Praha-Ďáblice (poměr 1/3 : 2/3)

den datum od stanoviště do stanoviště do
sobota 30. března od 9 hodin Květnová 553/52 do naplnění, max do 12 h. Na Blatech do naplnění, max do 11 h.

6. dubna od 9 hodin Květnová 553/52 do naplnění, max do 11 h. Chřibská do naplnění, max do 12 h.
13. dubna od 9 hodin Květnová 553/52 do naplnění, max do 11 h. Chřibská do naplnění, max do 11 h.
20. dubna od 9 hodin Květnová 553/52 do naplnění, max do 11 h. Chřibská do naplnění, max do 12 h.
27. dubna od 9 hodin Květnová 553/52 do naplnění, max do 11 h. Chřibská do naplnění, max do 12 h.
4. května od 9 hodin Květnová 553/52 do naplnění, max do 11 h. Chřibská do naplnění, max do 12 h.

11. května od 9 hodin Květnová 553/52 do naplnění, max do 11 h. Chřibská do naplnění, max do 12 h.
18. května od 9 hodin Květnová 553/52 do naplnění, max do 11 h. Chřibská do naplnění, max do 12 h.
25. května od 9 hodin Květnová 553/52 do naplnění, max do 12 h. Na Blatech do naplnění, max do 11 h.

1. června od 9 hodin Květnová 553/52 do naplnění, max do 11 h. Chřibská do naplnění, max do 12 h.
8. června od 9 hodin Květnová 553/52 do naplnění, max do 11 h. Chřibská do naplnění, max do 11 h.

15. června od 9 hodin Květnová 553/52 do naplnění, max do 11 h. Chřibská do naplnění, max do 12 h.
22. června od 9 hodin Květnová 553/52 do naplnění, max do 11 h. Chřibská do naplnění, max do 11 h.
29. června od 9 hodin Květnová 553/52 do naplnění, max do 11 h. Chřibská do naplnění, max do 11 h.

Nebezpečný odpad – mobilní sběr 2019
den datum od–do stanoviště
úterý 23. dubna 16:30–16:50 Květnová 553/52

17–17:20 Šenovská 300/31 x U Spojů
17:30–17:50 U Prefy vedle č.p. 771/25
18–18:20 Kostelecká 753/54 x Legionářů

sobota 20. července 9:30–9:50 před č.p. Květnová 553/52
10–10:20 Šenovská 300/31 x U Spojů
10:30–10:50 U Prefy vedle č.p. 771/25
11–11:20 Kostelecká 753/54 x Legionářů

úterý 24. září 16:30–16:50 před č.p. Květnová 553/52
17–17:20 Šenovská 300/31 x U Spojů
17:30–17:50 U Prefy vedle č.p. 771/25
18–18:20 Kostelecká 753/54 x Legionářů

úterý 15. října 16:30–16:50 před č.p. Květnová 553/52
17–17:20 Šenovská 300/31 x U Spojů
17:30–17:50 U Prefy vedle č.p. 771/25
18–18:20 Kostelecká 753/54 x Legionářů

V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady:
NEBEZPEČNÉ: zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, baterie
a akumulátory, léčiva, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty
obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), jedlý olej a tuk (v uzavřených
PET lahvích). OSTATNÍ: kapalné nebezpečné odpady musí být předány
v pevně uzavřených nádobách!
NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení atd.
Mobilní sběr nebezpečného odpadu je financován Magistrátem hl. m. Prahy

Oddíl dětí a mládeže: přípravka čtvrtek 15–16, ostatní pondělí 
15.30–17, středa a čtvrtek 16–17.30 hodin.
Rekreační oddíl: pondělí 17–21 hodin.
Registrovaný oddíl přijímá nové hráče výkonnosti okresní 
a krajské úrovně – muže i ženy.
24. února 14.30 Grand Prix CST Ďáblice – série turnajů ve stolním
tenisu pro rekreační hráče – další termíny 3., 10., 17., 24., 30. 3.
28. února 10.00 Senior Cup Ďáblice (turnaj dvouher stolního 
tenisu pro hráče 65+)
16. března 10.00 Jarní střelecké závody (střelba ze vzduchovky 
na terč)
23. března 19.00 Ples stolních tenistů (s kapelou Byzoni)
6. dubna 17.00 Aprílové diskohrátky (diskotéka se soutěžemi 
pro děti a od 20.00 pro dospělé)
Více na: www.centrumdablice.cz

Základní škola a mateřská škola, Praha-Ďáblice
Městská část Praha-Ďáblice ~ PORG Libeň, Praha 8

Městská část Praha 8
vás srdečně zvou na

31. ročník hudebního festivalu 
malých a mladých muzikantů

Jarní petrklíč 2019.
Akce se koná tradičně první jarní čtvrtek 

21. března 2019 od 9.30 do cca 19 hodin 
v Kulturním domě Krakov, 

Těšínská 600/4, Praha 8 – Bohnice.

Podrobnosti o akci na www.jarnipetrklic.cz



úterý 26. února od 17 hodin Masopustní rukodělná dílna 
Vstupné - ZDARMA. Bude vybírán dobrovolný příspěvek na materiál.

sobota 2. březen od 14 hodin
od 13 hodin

Ďáblický masopust
Dílnička pro děti - příprava masek. Vstupné - ZDARMA.

středa 6. března od 18 hodin Beseda se spisovatelkou Věrou Noskovou. Vstupné - ZDARMA.
Pořádáme ve spolupráci s Obecní knihovnou Ďáblice.

čtvrtek 7. března od 18 hodin Popeleční středa a půst - S paní farářkou Wesleyovou si připomeneme význam popeleční 
středy a postní doby. Vstupné - ZDARMA.

pátek 8. března od 16 hodin
od 19 hodin

Vlna ženám - beauty okénko pro dámy i dívky
Diskotéka nejen pro ženy - vyvenčete svou polovičku a vyvětrejte jí sukně! Vstupné - 50 Kč/osobu.

sobota 9. března od 16 hodin Pinocchio - divadýlko pro děti
Někdy se může splnit i ten nejnesplnitelnější sen, který můžete mít, ale cesta k  němu bývá dlouhá 
jako Pinocchiův nos. Loutková pohádka v podání Divadla Toy Machine. Vstupné - 40 Kč/osobu.

úterý 12. března od 18 hodin Trénink paměti pro seniory 
Cena za dvouhodinový kurz, který se koná v OD Ke Kinu, je 60 Kč/osobu.

čtvrtek 14. března od 19 hodin Sultanát Omán (promítání a vyprávění Jana Hrdličky)
Vstupné - DOBROVOLNÉ.

čtvrtek 21. března od 18 hodin Filmový klub - Špalíček  Vstupné - 50 Kč/osobu.
První loutkový film Jiřího Trnky z roku 1947 zobrazuje zvyky a tradice po staletí dodržované na českém 
venkově. Snímek oceněný mj. Zlatou medailí na MFF v Benátkách uvádíme v nové digitálně zrestauro-
vané podobě.

pátek 22. března od 14 hodin Jarní ďáblická burza  Registrace - ZDARMA na email: vlnadablice@gmail.com. 
Potřebujete uvolnit doma místo, věci se příliš hromadí, nebo hledáte jarní výbavu pro děti? Přijďte na 
naši jarní burzu! Tentokrát je jen odpolední, tak ať ji nezmeškáte!

pondělí 25. března od 18 hodin Psychologické zastavení (nejen) pro rodiče  Vstupné - ZDARMA.
Jak se vypořádat se sourozeneckou rivalitou a přežít? První z řady přednášek MUDr. Markéty Fialové.

úterý 26. března od 17 hodin Rukodělná dílna - Brož z filcu  OD Ke Kinu.
Více informací o kurzu a registrace na emailu: vevor@seznam.cz.

úterý 9. dubna od 18 hodin Trénink paměti pro seniory 
Cena za dvouhodinový kurz, který se koná v OD Ke Kinu, je 60 Kč/osobu.

čtvrtek 11. dubna od 18 hodin Cestovatelská beseda - Po hranici Nisa - Odra  Vstupné - DOBROVOLNÉ.
O 688 km na kole s babičkou a dědou po hranici Nisy a Odry nám bude vyprávět Filip Martínek.

pátek 12. dubna od 19 hodin Staropražská tancovačka  Vstupné - 150 Kč, studenti, ZTP, senioři 100 Kč.
Kapela Pardálové to rozbalí jako za časů staré Prahy v novém sále Obecního domu Ďáblice.
Tak to přijďte roztočit, ďábličtí pardálové!

sobota 13. dubna od 16 hodin Ošklivé kačátko - divadýlko pro děti
Známý příběh o malém ptáčátku, které bylo hodně jiné než ostatní, vám představí Divadlo U staré 
herečky. Vstupné - 40 Kč/osobu.

úterý 16. dubna od 17 hodin Rukodělná dílna - Balzám na rty  OD Ke Kinu.
Více informací o kurzu a registrace na emailu: vevor@seznam.cz.

úterý 23. dubna od 18 hodin Psychologické zastavení (nejen) pro rodiče  Vstupné - ZDARMA.
Tentokrát na téma sladění pracovního a rodinného života.

pátek 12. dpá
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Pohádková babička
V rámci projektu Celé Česko čte dětem zveme do dětského oddělení 
Obecní knihovny rodiče či prarodiče spolu s dětmi předškolního věku.
Kdy: od 5. února každé úterý vždy od 15.30. Kde: Obecní knihovna Ďáblice
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Ďáblický kalendář 
každé úterý od 5. února od 15.30 hodin – Celé Česko čte dětem
(předčítání pohádek) – obecní knihovna

26. února od 17 hodin – Masopustní rukodělná dílna – KC Vlna

2. března od 13 hodin – Dílnička pro děti (příprava masek) – KC Vlna

2. března od 14 hodin – Masopust – sraz před Obecním domem 

2. března od 19 hodin – Ples fotbalistů – sokolovna 
a Balounova restaurace Na Růžku

6. března od 18 hodin – Beseda se spisovatelkou 
Věrou Noskovou – KC Vlna

7. března od 18 hodin – Popeleční středa a půst
(duchovní slovo a písně) – KC Vlna

8. března od 15 hodin – Jarní posezení s hudbou – sál Obecního
domu Ďáblice

8. března od 16 hodin – Vlna ženám (beauty okénko pro dámy i dívky)
– KC Vlna

8. března od 19 hodin – Diskotéka nejen pro ženy – KC Vlna

9. března od 16 hodin – Pinocchio (divadýlko pro děti) – KC Vlna

12. března od 18 hodin – Trénink paměti (kurz pro seniory) – 
OD Ke Kinu

14. března od 19 hodin – Sultanát Omán 
(promítání a vyprávění Jana Hrdličky) – KC Vlna

21. března od 9.30 hodin – Jarní petrklíč 2019 
(hudební festival malých a mladých muzikantů) – KD Krakov

21. března od 18 hodin – Špalíček 
(filmový klub – film Jiřího Trnky) – KC Vlna

22. března od 14 hodin – Jarní ďáblická burza – KC Vlna

25. března od 18 hodin – Psychologické zastavení (nejen) 
pro rodiče (téma: sourozenecká rivalita) – KC Vlna

26. března od 17 hodin – Rukodělná dílna (brož z filcu) – OD Ke Kinu

3. dubna od 17 hodin – Den otevřených dveří
(představení zrekonstruované hasičské zbrojnice) – ul. U Parkánu

11. dubna od 18 hodin – Po hranici Nisa – Odra 
(cestovatelská beseda Filipa Martínka a prarodičů) – KC Vlna

12. dubna od 19 hodin – Staropražská tancovačka – 
sál Obecního domu Ďáblice

13. dubna od 12 hodin – Požární útok trochu jinak (2. ročník hasič-
ské soutěže O pohár starosty Ďáblic) – louka pod zastávkou Květnová

13. dubna od 16 hodin – Ošklivé kačátko (divadlo pro děti) – KC Vlna

16. dubna od 17 hodin – Rukodělná dílna (balzám na rty) – OD Ke Kinu

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

Program na únor a březen
Únor: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21, 
čtvrtek 13.30–15.30, 19–21, sobota 10–14, 14–16 hodin.
Březen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, úterý 13.30–15.30, 
středa 13.30–15.30, 19.30–21.30, čtvrtek 13.30–15.30, 19.30–21.30,
sobota 10–12, 14–16, 19.30–21.30 hodin.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pon-
dělí od 18.30 hodin:
25. 2. Milan Halousek: Projekt Apollo: opravdu jsme byli na Měsíci?
11. 3. Ing. Václav Přibáň: Jarní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
18. 3. Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.: Fenomén temné hmoty.
25. 3. Mgr. Jiřina Pokorná: Island.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin:
4. 3. APOLLO 15, APOLLO 16

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Únor: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, pondělí 4. a 11. 20–21, 
středa, čtvrtek 19–21, sobota 11–12, 14–16 hodin za jasného počasí! 
Přístupné bez objednání.
Březen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, pondělí 4. a 11. 20–21, 
středa, čtvrtek, sobota 19.30–21.30, sobota 11–12, 14–16 hodin 
za jasného počasí! Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce). 
Venuše – dopoledne (březen).
Noční obloha: Měsíc – od 8. do 20. 2., nejlépe okolo 12. 2. (první čtvrt),
od 11. do 21. 3., nejlépe okolo 14. 3. (první čtvrt). Mars – po oba měsíce
za dobrých podmínek. Uran – v únoru za dobrých podmínek. Dvojhvězdy,
vícenásobné soustavy – po oba měsíce. Hvězdokupy, galaxie – za bezmě-
síčných večerů po oba měsíce.
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohléd-
nout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit
astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky aj.).

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu a ve čtvrtek 18–19 (únor), 18.30–19.30 (březen) mohou
hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20
osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy
nebo promítání filmů (záleží na počasí).

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 objednávky na č. 283 910 644.

Zveme rodiče dětí narozených v roce 2018 a 2019 na 

slavnostní přivítání 
nových občánků Ďáblic,
které se uskuteční 21. května v 16 hod. Místo konání bude upřesněno.
Přihlásit se můžete do 26. 4. e-mailem na: socialni.komise@dablice.cz
nebo osobně v podatelně úřadu naší městské části. Do přihlášky, 
prosíme, uveďte jméno dítěte, datum narození, adresu trvalého 
bydliště a kontakt na rodiče. Podmínkou účasti na této slavnosti 
je trvalé bydliště dítěte na území Ďáblic. Těšíme se na setkání s Vámi! 

Členky sociální komise MČ Praha-Ďáblice



 

Rodinný vůz
Renault CLIO Grandtour

Stylové a praktické kombi
Zavazadlový prostor 443 l, rádio, klimatizace
Cena od

Renault doporučuje

AUTOAVANT Družstvo, Ďáblická 2, Praha 8

Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Více u prodejců Renault. Renault CLIO/CLIO Grandtour: kombinovaná spotřeba 
4,0–5,2 (l/100 km), emise CO2 104–118 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných 
pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Cena vozu je vázána při dodání vozu na protiúčet a při využití financování od RCI Financial services s.r.o. v 

Tel.: +420 286 001 121, Mob: +420 606 611 901 
www.autoavant.cz

231 900 Kč



 POLO 
za POLOvinu.

www.volkswagen.cz

Úrok 0 % p. a. 

až na dva roky.
Polovinu vozu zaplatíte hned a druhou 
polovinu můžete financovat bez úroků! 

Užijte si i další výhody: garance úrokové sazby a ceny pojištění po celou dobu 
financování, možnost kdykoliv zdarma předčasně splatit, prodloužit, zkrátit, vložit 
mimořádnou splátku, nastavit poslední zvýšenou splátku nebo převést na jinou osobu. 

Pozor, tato nabídka financování na Volkswagen Polo platí 
jen do 30. 4. 2019 nebo do odvolání. 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Polo: 3,7−6,2 l/100 km, 88−141 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha-Prosek
Liberecká 12, 182 00 Praha 8, tel.: 286 001 711, www.porsche-prosek.cz, e-mail: vw.prosek@porsche.cz


