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O čem jednala rada městské části
60. jednání dne 13. 2. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• snížení nájemného v lékárně v Obecním domě na 60 % původní částky
od 1. 3. 2017;
• nabídku společnosti L + L rekonstrukce a stavitelství s.r.o. na opravu
bytu č. 3 v ulici Ďáblická č. p. 160 ve výši 209.921 Kč s DPH jako cenově
nejvýhodnější;
• členy hodnotící komise k veřejné zakázce „Letní a zimní údržba 
MČ Praha – Ďáblice“;
• ukončení pojistné smlouvy s ČSOB, a to ke dni 15. 4. 2017;
• odpisový plán MČ Praha – Ďáblice k 1. 1. 2017.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000 Kč základní organizaci
Českého svazu ochránců přírody na podporu její činnosti;
• s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000 Kč Sdružení dobrovol-
ných hasičů Praha – Ďáblice na podporu kroužku mladých hasičů;
• se zprávou hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku
a závazků MČ Praha – Ďáblice k 31. 12. 2016; s vyřazením movitých
předmětů v souladu s písemnými protokoly ústřední likvidační komise MČ
Praha – Ďáblice, a to dle rekapitulace uložené ve složce inventura 2016;
v návaznosti na to rada souhlasila se způsobem vypořádání movitých věcí
(dle schválení ULK), uvedeném pro příslušná inventarizační místa.
Rada MČ si vyhradila právo:
• schvalovat čerpání finančních prostředků z Investičního fondu 
a Rezervního fondu ZŠ a MŠ.
Informace:
• pan starosta radě oznámil, že předsedkyně komise životního prostředí
a dopravy paní Ing. Alena Marušiaková rezignovala na svou funkci, ale
nadále zůstane její členkou.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ

Poplatek ze psů
Finanční odbor Úřadu městské části Praha – Ďáblice upozorňuje chova-
tele psů na povinnost úhrady místního poplatku ze psa, který je stanoven
obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 23/2003.
Splatnost poplatku na rok 2017 je do 31. března 2017.
Pokud nebudou poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné
výši, vyměří městská část poplatek platebním výměrem v souladu se
zákonem č.565/1990 Sb. o místních poplatcích. Poplatky nezaplacené
(neodvedené) včas nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Držitelé psů mají možnost zaplatit roční poplatek přímo na účet Městské
části Praha – Ďáblice číslo 501 855 998/6000. Jako variabilní číslo
uveďte číslo 1341... (za tečky dosaďte číslo známky psa), a popř. do
poznámky jméno majitele psa. Druhá možnost úhrady poplatku je
v pokladně ÚMČ Praha – Ďáblice v úředních hodinách.
Veškeré informace mohou držitelé psů získat v pokladně ÚMČ, 
popř. na telefonním čísle 283 910 723-5 u paní Moniky Forkové.

Miroslava Koubová, Finanční odbor ÚMČ

Příspěvek za svoz komunálního
odpadu za 2. pololetí roku 2016
Zastupitelstvo MČ na základě usnesení č. 078/12/ZMČ ze dne 12. 12.
2012 schválilo vyplácení příspěvku za odvoz komunálního odpadu za rok
2016 ve výši poplatkové povinnosti za 2. pololetí 2016 pro bytová druž-
stva, společenství vlastníků, pronajímatele bytových domů.

Tyto subjekty si mohou zažádat o proplacení poplatkové povinnosti za 
2. pol. 2016 na Úřadě MČ Ďáblice na základě žádosti s předložením
dokladů o zaplacení poplatku a vlastnického práva k nemovitosti
v období od 1. 3. – 30. 4. 2017.
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 výši poplatku za 2. pololetí 2016 bezhotovostně přímo na
účet správce poplatku.
Z rozpočtu MČ Ďáblice roku 2016 byl bezhotovostním převodem za
občany s trvalým bydlištěm na území obce Ďáblice uhrazen poplatek 
ve výši 702.503 Kč přímo správci poplatku (MHMP) v 11/2016.

Miroslava Koubová, finanční odbor ÚMČ
Něco se děje
V souvislosti se zněním pietní sirény za zesnulého hasiče, který se
smrtelně zranil při hašení požáru lakovny ve Zvoli u Prahy, se na náš úřad
i na tísňovou linku policie obraceli lidé se žádostí o informace ke zvuko-
vému znamení. Jednalo se o uctění památky hasiče Jana Odermatta,
jehož rodině tímto vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Jsem rád, že znamení k hromadným informacím nejsou lidem lhostejná.
Jak tedy poznat, kdy se jedná o krizovou situaci nebo přímé ohrožení?
V první řadě doporučuji registrovat se do naší bezplatné služby Mobilní
rozhlas (https://prahadablice.mobilnirozhlas.cz), případně osobně
na radnici. V případě, že funguje dodávka elektrické energie, informujeme
občany využívající službu Mobilního rozhlasu (nejen) o krizových situacích
SMS zprávou. Dále doporučuji pořídit si malé přenosné rádio na tužkové
baterie. Cena takového rádia začíná na 100 korunách a nároky na skla-
dovací prostory jsou minimální. Je třeba myslet i na zásobu baterií, ide-
álně uloženou mimo rádio. V případě, že by odstávka elektrické energie
byla delší než 24 hodin, prvotní informaci o situaci se pravděpodobně
dozvíte z vysílání rádia, kde jsou vysílací studia a zařízení na událost
tohoto typu připravená. Ve spolupráci s ďáblickými dobrovolnými hasiči
bychom se snažili zřídit prvotní krizové informační centrum i na ďáblické
radnici.
Nyní něco málo ke zvuku sirén. Oby-
vatelstvo je v případě hrozby nebo
vzniku mimořádné události varo-
váno prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento
signál má tvar kolísavého tónu po dobu 140 vteřin a může
zaznít třikrát po sobě v tříminutových intervalech. Po tomto sig-
nálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdě-
lují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již
nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. V Praze
je oproti jiným městům tísňová informace odvysílána i v prostorech sta-
nic metra. U koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro
vysílání hlasové informace (jedná se především o elektronické sirény), 
lze živým vstupem podat informaci o nastalé mimořádné události. Méně
časté jsou signály „požární poplach“, kterým se mohou svolávat jednotky
dobrovolných hasičů. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem
sirény po dobu 1 minuty. Každou první středu v měsíci probíhá zkouška
sirén nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund. Zkouška se obvykle
neprovádí např. při již vyhlášeném krizovém stavu nebo mimořádné udá-
losti. Mezi kompetence generálního ředitele hasičů patří vyhlásit „pietní
sirénu“ na uctění památky obětí. Tomuto pietnímu houkání nepředchází
žádné hlášení, ani je nenásleduje, je to jako držení minuty ticha.
Pokud si nejste jisti významem signálu sirén, kontaktujte nejbližší úřad
pro více informací. V Ďáblicích lze úřad kontaktovat na tel. lince 
283 910 723-724. Závěrem přeji, abychom ve zvuku sirén výstražný 
signál nikdy nemuseli rozpoznávat.

Martin Tumpach, místostarosta



Zveme rodiče dětí narozených 
v roce 2016 a 2017 na 
SLAVNOSTNÍ 

PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH
OBČÁNKŮ ĎÁBLIC

které se uskuteční 
24. května v 15:30 hodin
v Obecním domě v ulici Ke Kinu 7.

Přihlásit se můžete do 28. dubna
e-mailem na adrese socialni.komise@dablice.cz 

nebo osobně v podatelně úřadu MČ. 
Do přihlášky, prosíme, uveďte 

jméno dítěte, datum narození, adresu trvalého 
bydliště dítěte a kontakt na rodiče. 
Podmínkou účasti na této slavnosti 

je trvalé bydliště dítěte na území Ďáblic. 
Těšíme se na setkání s Vámi! 

Sociální komise MČ Praha Ďáblice.

Setkání ďáblických patriotů
„Sliby se maj plnit nejen o Vánocích“... a proto zveme ďáblické seniory, pamětníky i přátele 
Ďáblického zpravodaje na předvelikonoční setkání, které se uskuteční v úterý 11. 4. 2017 
v místní knihovně od 16.30 hodin. Blížící se Velikonoce vám zpříjemníme malým pohoštěním.
Vážení senioři, vzpomínejte, otvírejte alba s fotografiemi. V neformální atmosféře si budeme povídat
o historii, životě, Zpravodaji... Společně si minulé doby připomeneme i s pomocí ďáblických kronik
a možná, že i nějaké informace uvedeme na pravou míru. Jsou zváni nejen všichni rodáci-senioři,
ale též všichni, které dějiny i současnost Ďáblic zajímají. Redakce ĎZ
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Z pera místostarosty
• Do kontejnerového stání na rohu ulic Hřenské a Květnové, nedaleko
restaurace Květnová, byl umístěn kontejner na drobný kovový odpad.
O využití kontejneru na kov detailněji
pojednává článek Jak třídit kov
v Ďáblicích v únorovém čísle ĎZ.
• Ministerstvo kultury poslalo návrh
na zařazení velkého Ďáblického hřbi-
tova mezi Národní kulturní památky,
vláda ji památkou 20. 2. 2017 vláda
návrh schválila.
• Technická správa komunikací zapo-
čala s projektovou přípravou úpravy dopravního řešení před školou v ulici
U Parkánu. Jednotlivé kroky přípravy projektu jsou naší městskou částí
připomínkovány nejen s ohledem na bezpečnost chodců, ale i s ohledem
na citlivé zasazení úpravy do památkové zóny.
• V mnoha případech stížností fungujeme pouze jako prostředníci mezi
občany a kompetentním orgánem, což není příliš efektivní. Proto vítám
snahu hl. m. Prahy zřídit jednotné místo pro sběr podnětů občanů,
s doménou zmente.to, kam bude možnost zasílat návrhy, stížnosti
i pochvaly pracovníkům magistrátu i jeho podřízeným organizacím
v oblasti dopravy.

Martin Tumpach, zástupce starosty, foto autor

Velkoobjemové kontejnery
Vážení občané, i v letošním roce budou pro vás z prostředků Magistrátu
hl. m. Prahy přistaveny velkoobjemové kontejnery (VOK) na objemný
odpad z domácností. Poprvé letos tomu bude v sobotu dne 25. března
v době od 12 do 16 hodin v lokalitách: Květnová x Na Znělci, 
Na Blatech x U Červeného Mlýnku, Na Terase.
Další termíny budou 13. května, 9. září a 25. listopadu.
VOK–BIO budou opět přistavovány v ulici Chřibská, a to každou sobotu
od 22. dubna do 10. června, od 2. září do 18. listopadu, 
vždy mezi 13 – 16 hodinou.
Dále připomínáme permanentní možnost využití kontejneru 
na bioodpad v areálu skládky Ďáblice.

Provozovatelem je společnost FCC Česká republika, s.r.o., sběrné dvory
slouží bezplatně pro obyvatele hlavního města Prahy, kteří obsluze zaří-
zení prokáží své bydliště na území Prahy.
Otvírací doba bude od 27. března ve všední dny od 8.30 do 18 hodin,
v sobotu od 8.30 do 15 hodin. V neděli a ve svátky je zařízení uzavřeno.
Kontakt na sběrný dvůr je 283 911 111, 
www.fcc-group.eu/cs/Ceska-republika/Sluzby/Sberne-
dvory/Praha-a-stredni-Cechy/SD-Dablicka-Praha-8.html.

Je třídění důležité?
Zajímá Vás, zda má třídění odpadů smysl?
Opravdu chráníme tříděním odpadů životní pro-
středí? A jak vlastně?
Už více než 70% obyvatel České republiky
aktivně třídí odpad. Každá česká domácnost za
jeden rok průměrně vytřídí skoro 46 kilogramů
papíru, 27 kilogramů plastů a 28 kilogramů skla.
Dohromady se tak podařilo recyklovat 76 % cel-
kové produkce obalových materiálů. Česká republika se tak v recyklaci
řadí mezi nejúspěšnější státy EU.
Podle posledních studií se tříděním a recyklací odpadů podařilo snížit 
produkci skleníkových plynů o skoro 
1 milion t CO2 ekv. a navíc uspořit tolik energie, kolik v průměru spotře-
buje za rok 260 tis. domácností (lze přirovnat ke všem domácnostem 
jednoho kraje).
Recyklát pak při výrobě nových výrobků nahrazuje přírodní zdroje, které
se tak nemusejí vytěžit. Například celková míra recyklace papírových
obalů dosáhla 90 %. Vytřídilo se skoro 500 tis. tun papíru, díky čemuž
nebylo v lese zbytečně pokáceno 1 950 000 stromů. 1 tuna vytříděného
papíru totiž dokáže uspořit až 2 tuny dřeva. Třeba takové noviny se tisk-
nou na papír, který je až z 98 % recyklovaný.
Výrobky vyrobené z odpadů nacházíme všude kolem nás: výrobky ze skla,
alobal, plastové nádoby, zahradní nábytek, sešity apod.
Pokud se více zajímáte o třídění odpadů a výrobcích, které z odpadů 
vznikají, navštivte web: www.jaktridit.cz.

Alžběta Škodová, ekocentrum Koniklec



Ze zápisníku starosty

Poděkování panu Michalovi Traurigovi
Po cca třech letech velmi profesionální práce pro Ďáblice
opouští MČ Praha – Ďáblice z funkce tajemníka úřadu 
RNDr. Michal Traurig. Po celou tu dobu byl velkou oporou jak mně, tak
celé radě i zastupitelstvu naší městské části. Pomohl mi dokončit reorga-
nizaci ÚMČ a podstatným způsobem zvýšit kvalitu služeb úřadu nabíze-
ných občanům, zastupitelům a spolupracujícím organizacím. 
Pan Traurig odchází na vlastní žádost a opouští oblast státní správy
a samosprávy. Minimálně na přechodnou dobu ale zůstává naším 
externím spolupracovníkem. Rád bych mu ještě touto veřejnou cestou
poděkoval za zajímavou spolupráci a popřál mu v dalším 
pracovním i osobním životě jen vše dobré. DĚKUJEME!

Přístavba a přestavba školy 
pokračuje – bezpečně a potichu
Stavba pokračuje, a to při zachování
maximálního hygienického (hluk, prach)
a bezpečnostního standardu. A to i přesto,
že práce souběžně probíhají nejen na vlastní
přístavbě, ale i uvnitř stávající budovy. Posuďte
to, prosím, při návštěvě školy sami. Náš sta-
vební dozor Ing. J. Dytrych nebo vedení školy
vám takovou kontrolu v případě zájmu umožní
a vybaví vás potřebnými informacemi.

Příklad okamžitého zaslepení chodby při přestavbě místností 
západního přízemí budovy školy.

Podařilo se: z nejistých pokusů
se stává tradice velkých akcí
V Ďáblicích proběhlo v posledních týdnech
několik úspěšných akcí. Některé nás s pří-
chodem jara ještě čekají a já jsem rád, že
společenský život naší ďáblické
komunity nabývá na velikosti, kva-
litě i pestrosti. Není to tak dávno, co
jedinou hojně navštěvovanou akcí byl
Dětský den na hřišti – jeho tradice je již
několik desítek let (i já se ho účastnil už
jako malý školák). Tradičními se dále staly
Čarodějnice a nenapodobitelný ples
ďáblických fotbalistů. 

S velkými rozpaky jsem ale psal první koncept pouliční slavnosti Zažít
Ďáblice jinak a kývl Simoně Dvořákové na myšlenku zkusit i u nás 

připravit slavnost Masopustu. A vida – Zažít Ďáblice jinak proběhne
letos již potřetí a po letošním druhém a velmi povedeném Masopustu již
můžeme říci, že máme tradici pěti velkých akcí! Je příjemným zjiště-
ním a odměnou, že i při tak velké nabídce zábavy a poučení
hlavního města dává tolik lidí přednost vzájemnému soused-
skému setkání. 
Brzo nás čeká Velká jarní bojovka, ta nám roste před očima snad
stejně jako naše děti, které se akce účastní – bude to šestá velká akce?
Velké poděkování ale patří všem, kteří stojí za řadou méně nápadných
akcí, jako jsou různá pravidelná cvičení, vítání občánků, besedy, setkání
seniorů, dílna „Šikovné ruce“ nebo zcela nově dílna věnovaná základům
aromaterapie (v rámci zcela nového „Dámského klubu“). Hned na první
pokus byla kapacita akce obsazena a připravuje se její pokračování.
A to jsem se ještě nezmínil o spolku Parkán, který byl založen poměrně
nedávno, ale jeho výsledky jsou obdivuhodné, viditelné a jsou již také
novou tradicí života Ďáblic.

Modré parkovací zóny v Praze 8 i v celé Praze – 
stále živé téma 
Jak jsem slíbil nespokojeným spoluobčanům – řidičům, s několikaměsíč-
ním odstupem a sbíráním zkušeností jsem se vrátil k problému modrých
parkovacích zón. Základním požadavkem se jeví naplnění práva každého
Pražana zajistit si povolení k parkování ve všech lokalitách Prahy, které si
vybere a které jsou pro jeho osobní i pracovní život důležité. 
Toto téma jsem otevřel také na pravidelném jednání starostů sdružených
ve Svazu městských částí hl. m. Prahy. Výsledkem je písemné stanovisko
MČ adresované paní primátorce. Kompletní stanovisko naleznete na
webu dablice.cz. Návrhy na úpravy režimu parkovacích zón na úrovni
Prahy očekáváme koncem tohoto roku.

Miloš Růžička, starosta
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Rok se s rokem sešel
Je tomu rok, kdy jsem byl zastupitelstvem zvolen do funkce místostarosty.
Znamenalo to pro mě opustit dosavadní zaměstnání, ve kterém jsem byl
spokojen, zvyknout si na nové prostředí i novou pracovní náplň. Nicméně
chopit se této funkce pro mě bylo velkou osobní i profesní výzvou. Jistou
výhodou pro mě byla zkušenost se správou veřejných prostranství
i s komunikací s úřady. Měl jsem tak rámcovou představu toho, co mě
čeká. I po roce ale výkon funkce místostarosty nezačíná postrádat překva-
pení, zcela nové situace a neobvyklá jednání. Kontaktuje a navštěvuje
mne celá paleta typů lidí, od těch konstruktivních, hledajících možnosti,
po ukřičené hulváty. Mou pracovnou prošli bezdomovci i jednatelé vel-
kých developerských firem. Podnikatelé i maminky na mateřské... Cítím se
být zástupcem všech a dle svých možností vždy nabídnout pomoc. Hledal
jsem řešení problémů od zapomenuté nabíječky na starý mobil jedné
ďáblické babičky, přes mrtvého kohouta zavěšeného na kříži u ďáblické
hvězdárny, po optimalizaci celkové dopravní koncepce v Ďáblicích (kde je
stále prostor pro zlepšení). Na spoustu problémů nemám a ani nemůžu

mít instantní řešení. I tak na ně nerezignuji a vymýšlím cesty a řešení
v dlouhodobějším časovém horizontu. Pak mi udělá radost každý opra-
vený výtluk, dopravní či stavební změna protlačená přes všechny připo-
mínkující subjekty, optimalizovaný systém, nově zavedená služba, každý
obyvatel Ďáblic s úsměvem na tváři...
Větší část mé práce je běžná úřednická agenda spojená s vydáváním sta-
novisek, tu k tomu, tu k něčemu jinému. Zde mi bývají oporou i odborné
komise složené právě z vás, Ďábličáků (a zde je prostor i pro další aktivní
lidi, kterým nejsou Ďáblice lhostejné). Dostávám se i mimo radnici při
vyjednávání na úřadech a institucích, účastech na kontrolních dnech
a prohlídkách nebo při prověřování podnětů vznesených na úřad. 
V tu chvíli mi věrným pomocníkem bývá černá koloběžka.
Děkuji všem za důvěru i za shovívavost v případech, kdy řešení problému
trvá o něco déle, nebo v krajním případě není v našich silách. Bohužel
nastávají i situace, kdy jsou sdělené potřeby obyvatel Ďáblic vyloženě pro-
tichůdné. Věřte, že celý tým z naší radnice dělá všechno pro to, abyste se
zde cítili spokojeně.

Martin Tumpach, místostarosta

Masopust – účastníci na střeše auta i Vlny.



Ďáblický Masopust
A zase bylo veselo! Ještě v pátek „by psa nevyhnal“, ale v sobotu 
25. února nám počasí ukázalo svoji přívětivější tvář. Ranní sluníčko dávalo
tušit, že letošní masopustní průvod přiláká úctyhodné množství návštěv-
níků. A tak se také stalo. Ve dvě hodiny po poledni se u našeho úřadu
sešlo mnoho ďáblických sousedů, kteří se přišli podívat na zahájení již dru-
hého ročníku Masopustu v Ďáblicích. Přihlížející byli odměněni výbornými
koláči a tentokrát nechyběla ani basa piva, po které se jen zaprášilo. Když
pak náš pan starosta vydal souhlas s průchodem průvodu obcí, vypuklo to
pravé masopustní veselí. Masky se pustily do tance, ke kterému vyhrával
hudební soubor Ďáblík, a všichni sklidili zasloužený potlesk. Průvod pak
pokračoval již tradičně na Koníčkovo náměstí a dále ulicí Čenkovská, kde
si majitelka jednoho z domů zatančila s medvědem. Konečná zastávka
byla tentokrát u komunitního centra Vlna. Kdo chtěl,
mohl usednout k nachystaným stolům a dopřát si ty
pravé masopustní hody, které letos připravila firma
Globus. Ve třech stáncích nám nabídli výborné jitrnice
a jelítka, pečená vepřová kolena, klobásky a další
zabijačkové speciality. Někdo si dal „do nosu“ hned
na místě, další si zakoupili masové pochoutky domů.
Viděli jsme děsuplné představení souboje Smrtky
s Laufrem (vede masopustní průvod), k velké radosti
dětí nechyběli poníci a letos přibyly i kozičky. Kejklíři
s dětmi točili na tyči talíře, my dospělí jsme se zapos-
louchali do staročeských písní, které bravurně hrála a zpívala
kapela Švejk Band. To nejlepší na celé akci však bylo, že jsme se
opět po dlouhé zimě sešli se známými a přáteli na jednom
místě a užili si společně krásné sobotní odpoledne. 
Od 17. hodiny pokračoval Masopust maškarním bálem
v ďáblické sokolovně, ale to už je zase jiný příběh. 
Tak za rok zase na viděnou!
A velké poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci 
této akce, i těm, kteří přišli v maskách. 

Jana Ouředníčková

Fotografie Pavla Veselého najdete nejen zde, ale i na:
http://dablice.cz/fotogalerie-z-dablic.
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Novinky z Vlny 
Koncem února vybrala Rada MČ nového provo-
zovatele Komunitního centra Ďáblice – VLNA.
V průběhu března tedy postupně přechází pro-
voz Vlny z jednoho provozovatele na druhého.
Vlna tak nějaký čas funguje v jakémsi „provi-
zorním“ režimu, což může být občas spojeno
s jistými omezeními. Prosíme vás tedy o shoví-
vavost, kdybyste třeba zrovna ve Vlně nenašli
to, pro co jste tam šli. Věřte, že nové provozova-
telky (představíme v příštím Zpravodaji) pro nás
od 1. dubna připravují NOVOU VLNU!

Dámský klub
Úterý 4. dubna od 18.30 hodin
beseda s Marie-Claude
Marie-Claude je Kanaďanka, která i s rodinou
přijela na rok do České republiky a bydlí u nás
v Ďáblicích. Popovídá nám o tom, proč si vybrali
právě Českou republiku, jak se jim tady líbí, 
co je zde překvapilo, s jakými problémy se 
potýkají...
Marie-Claude bude mluvit anglicky, případně
francouzsky, společně budeme podle potřeby
tlumočit do češtiny.

Večer s přednáškou či besedou
Úterý 28. března od 19 hodin 
Indie. Martin Tumpach se
s námi tentokrát podělí
o zážitky z Indie: 
o putování Himalájemi,
o čajových plantážích Dar-
jeelingu, o posvátných
vodách Gangy, ale
i o tom, jaké to je něko-
lik dní vyhlížet z vrcholu
hory záchranný vrtulník.

Pondělí 10. dubna od 19.30 hodin
Vietnam daleký i blízký – nejen přírodověd-
nýma očima Martina Smrčka.
Všichni ho tak trochu známe prostřednictvím
vietnamských spoluobčanů, málokdo však měl
možnost spatřit Vietnam na vlastní oči a pro-
zkoumat na vlastní pěst s batohem na zádech
jako manželé Smrčkovi. Prodírali se zbytky tro-
pických pralesů, honili se za vzácnými opeřenci,

navštívili císařské město Hue i moderní metro-
poli Saigon, plavili se legendární pohádkovou
zátokou Ha Long, ochutnávali věhlasnou viet-
namskou "pouliční kuchyni" a uskakovali před
nekonečnými proudy statisíců motorek.
Pokud vás zajímá, jak to ve Vietnamu
vypadá dnes, těšíme se na vás!

Sobotní dopoledne pro děti
Sobota 25. března od 10 do 12 hodin
Dopoledne plné deskových her
Přijďte si zahrát nejrůznější deskové hry, řešit
hlavolamy, zkrátka užít si spoustu zábavy.

Sobotní dopoledne 
pro tatínky s dětmi
Sobota 1. dubna od 10 do 12 hodin
Aprílový žertík
Přijďte si vyrobit aprílový žertík, kterým můžete
napálit celou rodinu.

Miniklub
Úterý 21. 3., 4. 4., 18. 4. 
od 10 do 12 hodin
Prvních 30-40 minut je pro děti připravena
řízená aktivita – cvičení, zpívání, básničky
a výtvarné tvoření. Poté následuje „volná
zábava“, kdy si děti mohou pohrát a maminky
popovídat.
Dále nabízíme cvičení na zdravá záda s hlí-
dáním dětí – čtvrtek od 10 do 11 hodin
v Obecním domě.
Maminky, máte-li zájem, prosím, hlaste se na
dvorak.sim@seznam.cz.

Zaplať básní
Úterý 21. března od 15 do 18 hodin
Světový den poezie je určen na 21. března a při
této příležitosti bychom rádi podpořili meziná-
rodní projekt Zaplať básní, jehož smyslem je
alespoň na jeden den v roce otevřít v lidech
cestu k poetice a nemateriálním hodnotám.
Návštěvníci Vlny si možná budou připadat jako
za starých dobrých časů, kdy kavárny byly inspi-
rativním centrem života i tvorby nejvýznamněj-
ších umělců světa. Budou mít jedinečnou

příležitost uplatnit svou kreativitu a zaplatit
kávu nebo čaj vlastní básní. Básně budou
následně zveřejněny na Facebooku.

Výstava kreseb Vladimíra Urbánka 
Sobota 1. dubna od 15 do 18 hodin
Autor žijící v Ďáblicích se věnuje tvorbě obrazů
a kreseb dokumentujících především historii
československého a českého vojenského a civil-
ního letectví od dob jejich vzniku, přes 2. světo-
vou válku až do současnosti. Kromě letecké
tématiky se věnuje také automobilové a moto-
cyklové tvorbě. Výstava bude převážně věno-
vána obrazům z historie 311. československé
bombardovací perutě. 
www.aviationart.cz

Příměstské tábory ve Vlně
I letos se budou v Ďáblicích konat příměstské
tábory Vědecké léto organizované společností
Věda nás baví. Vypsány jsou zatím níže uve-
dené turnusy. Zda se skutečně zrealizují
všechny, se v květnu rozhodne podle jejich
obsazenosti.
10. – 14. 7.; 17. – 21. 7.; 14. – 19. 8.; 
21. – 26. 8.; 28. 8. – 1. 9.
Více informací naleznete 
na www.vedanasbavi.cz.

Termíny a časy jednotlivých aktivit se
mohou měnit, sledujte proto webové
stránky Vlny: http://vlna.dablice.cz
Máte-li nějaký nápad na přednášku,
besedu, aktivitu, kroužek, který byste
chtěli ve Vlně mít, nebo znáte-li někoho,
kdo by mohl ve Vlně něco nabídnout,
napište na dvorak.sim@seznam.cz.
Stejně tak, pokud byste chtěli pomoci při
organizování výše uvedených či jiných
aktivit.
Budeme rádi za každou pomocnou ruku!

Simona Dvořáková, Kulturní komise



Novinka 
pro seniory z Ďáblic 
KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA PO PRAZE
Přichází jaro a my bychom rádi pozvali naše
ďáblické seniory na malou komentovanou pro-
cházku s průvodcem po krásách našeho hlav-
ního města, která se bude konat v sobotu 
8. dubna 2017. Délka procházky je 
120 minut a je speciálně navržena pro seniory
tak, aby tempo bylo mírné a trasa nenáročná 
na terén. Začátek procházky je v 10 hodin
u Prašné brány.

Trasa vede přes Staroměstské náměstí ke Kar-
lovu mostu. Řekli byste si – klasika. My vás ale
povedeme uličkami a zákoutími, které pro vás
možná budou překvapením. Nejznámější místa
však nemineme, nebojte se. Uvidíte Prašnou
bránu a Obecní dům, Ungelt, Staroměstské
náměstí s radnicí a orlojem, Týnský chrám, 
Karlův most... A protože je Praha nejen perlou
architektury, ale hlavně místem, kde žila celá
řada vynikajících osobností, uslyšíte zajímavé
příběhy ze života některých z nich. A pro 
zpestření a oddychový čas se dozvíme i něco
málo o zakletých duších popravených 27 čes-
kých pánů, o žebravém kostlivci z Ovocného
trhu i pověst o Turkovi z Ungeltu.
Zájemci o tuto procházku po Praze se mohou
hlásit jako obvykle v podatelně úřadu MČ
u paní Forkové (tel. 283 910 723). Kapacita
skupiny je maximálně 30 osob. Sraz 
účastníků bude v 8.45 hodin na zastávce
Květnová. Pojedeme společně MHD, autobus
103 jede v 8.53 hodin. Kdo by chtěl, může do
tohoto autobusu nastoupit na jiné zastávce
nebo se dostavit rovnou k Prašné bráně na
desátou hodinu, kdy začíná naše procházka.

Jana Kohoutová, sociální komise
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Srdečně zveme 
ďáblické seniory 
na Jarní posezení se zpěvem 
a muzikou
v pátek 21. dubna od 15 do 17 hodin 
v jídelně základní školy U Parkánu 17.

Můžete se těšit na hudební vystoupení dětí ze školy, 
zpěv písní v doprovodu Tria Rosti Tvrdíka 
a malé občerstvení. Budeme rádi, když svou účast 
předem potvrdíte v podatelně úřadu naší MČ 
na tel. č. 283 910 724.

Na setkání s Vámi se těší členky sociální komise

Druhé putování 
s Martinem Tumpachem
Když jsme se v úterý 31. 1. 2017 v podvečer-
ních hodinách sešli před Vlnou na druhou ces-
topisnou přednášku, bylo jasné, že tentokrát
bude sál praskat ve švech. Během chvilky byly
obsazeny téměř všechny volné židle, které měli
v komunitním centru k dispozici, a to včetně
těch z kavárny. A pak jsme se již se zaujetím
zaposlouchali do vyprávění o putování po hor-
naté Gruzii a části Kurdistánu na území Iráku,
které podnikl s přáteli v roce 2010.
Názvy všech míst, které navštívili, si nepamatuji,
ale asi nikdy nezapomenu na téměř neuvěři-
telné historky, které během cesty zažili a které
v našich zeměpisných šířkách nejsou běžné.
Například když po sestupu do údolí v pohranič-
ním pásmu se sousedním Ruskem narazili na
vojenskou jednotku, oddávající se v nekoneč-
ných a ničím nerušených dnech služby nefor-
málním činnostem. Po spatření skupiny
cestovatelů v panice rychle oblékali uniformy
a věšeli na stožár oficiální vlajku Gruzie. A pak
po důkladné kontrole dokladů všechny pohostili
ze svých vojenských zásob, nabídli přístřeší

k odpočinku a při odchodu z tábora vyslali jed-
noho z posádky jako doprovod nebezpečným
terénem.
S laskavostí a pohostinností místních obyvatel
se setkávali vlastně v průběhu celé cesty.
Irák byl v roce 2010 ještě bezpečnou oblastí
a i zde měli možnost využít přívětivosti místních
obyvatel, kteří se s turisty z naší země asi příliš
často nesetkají. Přespání na chodníku naproti
vojenské základně jim zajistilo bezpečí i v noč-
ních hodinách, naproti tomu pobyt v soukromé
sirné lázni, vybudované v podzemí, poskytl una-
veným cestovatelům zaslouženou regeneraci po
namáhavé cestě.
Nákup potravin u místního obchodníka, který
odmítl peníze, nebo pozvání na oběd a zajištění
odvozu zdarma na vzdálené místo od místního
podnikatele asi nejen mě přesvědčilo o tom, že
máme o obyvatelích těchto zemí možná trochu
zkreslené představy. A tak můžeme Martinu
Tumpachovi jen tiše závidět, že měl možnost se
na svých cestách setkat s takovými úžasnými
lidmi. Na konci přednášky sklidil zasloužený
potlesk a myslím, že jsme všichni odcházeli
domů s pocitem krásně stráveného večera.

Jana Ouředníčková

Sociální komise vás zve na dvouhodinovou 
aktivační lekci nejen pro osoby 50+

Trénuj hlavu, trénuj tělo,
aby zdraví vydrželo
Člověk zůstává mladým, pokud je ještě 
schopen učit se, získávat nové vlastnosti 
a snášet odlišné názory ostatních. 

Marie Ebner-Eschenbachová, 
hraběnka Dubská

KDY: v pátek 24. 3. 2017 od 16–18 hod. 
Sraz účastníků od 15.50 hodin.
KDE: Obecní dům, Ke Kinu 7, sál v 1. patře
PROGRAM: Zábavné aktivační cvičení 
těla a mysli.
CO S SEBOU: Tužku, pohodlné oblečení 
a dobrou náladu.
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Ďáblický slavíček 2017
Sedím nad fotkami z pěvecké a instrumentální
přehlídky Ďáblický slavíček, která se konala
první únorovou středu v naší škole. Nechávám
si v uších doznívat melodie, které během toho
odpoledne od dětí zazněly. Musím se přiznat, že
to bylo moc příjemné odpoledne. Bylo fajn
nejen vidět známé tváře, které se účastnily
předešlých ročníků a slyšet jejich příjemný zpěv,
ale i poznat nové talenty z kategorie instrumen-
tální. Hlavně bylo na některých vidět, a to mi
připadá na účastnících obdivuhodné a výji-
mečné, že se snažili překonat trému a ostych,
který asi přirozeně většina z nás při veřejném
vystoupení má.

Když se děti přihlašovaly na Slavíčka, měli jsme
všichni velkou radost, protože se nám sešlo 
70 dětí, které se chtěly ostatním představit
v jiné rovině, než se děje běžně ve škole nebo
v družině. Přišly všem (i sobě) ukázat, že umí
zabojovat a prodat, co v nich je.
Že přítomné děti mají blízko k muzice, dokázala
jedna z přestávek, kdy za klavírního doprovodu
paní učitelky Jitky Stoklasové děti zpívaly jed-
notným sborem. A nejen děti. Přidal se k nám
i pan ředitel.
Děti hodnotila porota, které předsedal vzácný
host RNDr. Zbyněk Blecha. Dalšími členy poroty
byly paní učitelka Hv Pavla Krylová, paní vycho-
vatelka Barbora Zezulová a paní vychovatelka
Magdaléna Bínová. Porotci byli velice akční,
pohotoví a hlavně sehraní.
K tomu, abychom se všichni cítili příjemně
a uvolněně, přispěly paní kuchařky naší školy,
které pro děti a porotu napekly vynikající
záviny, po kterých se hned při první příležitosti

doslova zaprášilo. Paní kuchařky myslely i na
potřebný přísun tekutin, takže jsme měli mož-
nost osvěžit se i teplým čajem.
Všichni účastníci přehlídky dostali na závěr
diplomy, které připravila paní vychovatelka
Alena Votavová, a sladké balíčky, za které zase
patří dík Spolku Parkán. Děti, které se umístily
ve zlatém a stříbrném pásmu, dostávaly ještě
k diplomu a sladké odměně dřevěného Sla-
víčka.
Letošní čtvrtý ročník Ďáblického slavíčka byl po
organizační stránce jiný, než tomu bylo v přede-
šlých ročnících. Děti, které se přehlídky ne-
účastnily, zůstávaly ve svých třídách ŠD. Proto
patří dík i všem paním vychovatelkám a panu
vychovateli, kteří se (v oslabeném počtu)
o nesoutěžní děti postarali.
A protože byl tentokrát Ďáblický slavíček před-
kolem Jarního petrklíče (dětský hudební festival
pro muzicírující z mnoha koutů naší vlasti),
budou dva soutěžící z každé kategorie, kteří se
umístili ve zlatém pásmu, reprezentovat naši
školu v Jarním petrklíči. Držíme palce.

Za ďáblickou školu Markéta Skalová, 
vychovatelka školní družiny

Doprava u Motýlků
V únoru a v březnu máme v naší třídě dopravní
týdny. To znamená, že dětem vysvětlujeme, jak
se chovat například na přechodu pro chodce,
když svítí semafor červeně nebo zeleně,
a hlavně poznávat dopravní značky. Naučili
jsme se také tísňové linky na policii, hasiče
a záchranáře. Děti si nanečisto vyzkoušely kri-
zové situace, aby, i když jsou malé, byly schopny
v jejich případě přivolat pomoc. Nejvíce je však
bavilo hrát si na improvizovaném dopravním
hřišti na auta, autobusy a chodce, prostě jsme
si dopravní situaci, jak to asi vypadá v silničním
provozu, vytvořili u nás ve třídě. Takovouto hra-
vou formou se děti učí nejen jak se správně
chovat jako chodci, ale i jako cyklisté na kole.
Velice nás překvapily svou znalostí dopravních
značek. Na závěr jsme si v rámci výtvarné čin-
nosti vytvořili semafory a naučili se několik
nových básniček.

Za ďáblickou školu Jana Kohoutová, 
učitelka MŠ – třída Motýlků

Bobování na kopci Ládví
Tato zima byla opravdu velmi studená, napadlo
hodně sněhu, proto jsme se s našimi Beruškami
vypravili na kopec Ládví.
Hned po svačince se děti teple oblékly, nasadily
čepice, šály a rukavice. Paní učitelky vzaly boby
pro všechny děti a šlo se. Když jsme dorazili na
kopec, už byl obsazený nejen jinou mateřskou
školou, ale i rodiči, kteří se vypravili se svými
dětmi, aby si také užili zimních radovánek. Paní
učitelky musely nejdříve děti poučit o tom, jak
mají bezpečně jezdit a na co mají dávat velký
pozor. A konečně – děti si mohly vzít boby
a vozit se z kopce dolů. Nadšeně vybíhaly
nahoru, aby si jízdu vychutnaly a co nejvíce
užily. Po necelé hodině dovádění na sněhu jsme
byli všichni promrzlí a byl čas na poslední jízdu.
Dětem se ani trochu nechtělo zpět do mateřské
školy, ale paní kuchařky na nás čekaly s obě-
dem, tak jsme se museli pomalu vracet.
Vrátili jsme se zmáčeni a unaveni, ale šťastni, 
že se nám dopoledne tak krásně vydařilo a že si
to děti tak bezvadně užily.
Teď už se jen společně těšíme na další 
radovánky.

Za ďáblickou školu Aranka Hanousková 
a Markéta Rendlová, učitelky MŠ, třída Berušek

ZŠ a MŠ v Praze 8 – Ďáblicích hledá 
učitelku/e MŠ (do června 2017), asistenta
pedagoga MŠ, na občasnou výpomoc pracov-
níky do kuchyně a na úklid. Vhodné i pro
seniory. Nabídky s životopisem zasílejte: 
kancelar@skoladablice.cz, 
případně telefonujte: 725 096 341. 
Nabídka platí do 14. 3. 2017.

UKA�, CO UMÍ�
pátek 17. 3. 2017
15.00 - 18.00 hod.

Základní �kola a mate ská �kola,
Praha 8 - áblice, U Parkánu 17

po ádá

výtvarnou dílnu

Tentokrát nás n co nového nau í samotné d ti
se svými rodi i.

V�ichni jste srde n zváni.

www.skoladablice.cz

v jídeln �koly



Diary of a Local Foreigner
aneb Deník místního cizince
Přinášíme pravidelný text ďáblického občana
a učitele angličtiny ze zdejší školy Tamáse Bes-
skó, který nás ve svých anglicky psaných fejeto-
nech seznamuje se svou životní cestou a zážitky
nejen z Ďáblic. Český překlad článku naleznete
na www.dablice.cz/denik-mistniho-cizince.

We quite often have visitors from Hungary as
Prague is a popular destination, it is beautiful,
not really far from Budapest, can be reached in
a six-hours’ drive by car (the D1 highway is get-
ting better and better). There are some cheap
bus lines as well, if you are alright with sitting
7-8 hours and the same applies to trains if you
buy the tickets well in advance. Furthermore,

going out in Prague is really cheaper than
Budapest. Beer and food is great. Some people
even come to see us and spend some time with
our family too . So after walking around the
city visiting all the compulsory places, museums
and sites, we always sit down in a restaurant or
pub. (Some friends even skip the sightseeing
part and begin with the pub). Beer is excellent
compared to what you can get in Budapest. It
is always great fun to me to see when my Hun-
garian friends meet Czech cuisine for the first
time. Almost everyone instantly falls in love
with “nakládaný hermelín”. I am sure after
exporting Czech beer all over the world, next
step should be this wonderful starter. I have fri-
ends who love it so much that they already do
it for themselves, homemade in Budapest.
Some guests like tasting it in different pubs and

talk about the differences while Drinking beer
of course. Sadly, we have nothing like this in
Hungary and I am pretty sure “nakládaný her-
melín” will rule my country too (Czech beer is
everywhere in Budapest already). The other,
somewhat less popular and strange starter eve-
rybody tastes is “utopenec”. Especially when
they understand the meaning of the word. My
friends find it interesting though and eat those
slimy pieces of meat with the unique brown
bread it is usually served with. I mean the
bread, which is absolutely ordinary in all Czech
pubs and restaurants. You take it for granted,
but that standard Czech bread is special for my
Hungarian friends (we have white bread
mainly). When we travel to Budapest, we need
to take some loaves with us. After these star-
ters, soups are usually not that popular (we
have our goulash and anyway who feels like
eating soup with all the beer around) but many
friends are surprised to find all the different
mushrooms from the forest in their bowls. They
are not that widespread in Hungary. Next
month I will try to explain what Hungarians
think of all the main courses and desserts they
can have in Prague.
As usual, feel free to send your feedback, 
or question or just say hello here: 
zpravodajbess@gmail.com

Základní �kola a mate ská �kola,
Praha 8 - áblice, U Parkánu 17

VELIKONO NÍ
TVO ENÍ

po ádá
pro d ti a rodi e
v jídeln �koly

pátek 7. 4. 2017
15.00 - 18.00 hod.

P ij te si spole n s námi vyrobit velikono ní dekoraci,
nau it se nové techniky zdobení vají ek.

ekají na vás dal�í tvo ivá p ekvapení.

www.skoladablice.cz
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Ďáblický uličník – 7. část

Koníčkovo náměstí
Pražský uličník popisuje historii pojmenování
tohoto ďáblického náměstí takto: „Václav Koní-
ček byl pražský měšťan, který v době třicetileté
války zakoupil v Ďáblicích pozemky, jeho rod
v nich pak sídlil skoro 350 let a získal též Čer-
vený mlýn na Ďáblickém potoce. V roce 1950
byl původní bezejmenný souběh několika ulic
(vchody domů vedly do nich) pojmenován snad
současně s přejmenováním původní Pražské sil-
nice (viz Ďáblická) na náměstí Rudé armády. Po
připojení Ďáblic k Praze v r. 1968 se název stal
duplicitním, takže bylo náměstí přejmenováno
na Rudé náměstí. Své současné jméno dostalo
v r. 1991.“1

V gruntovních knihách Ďáblic2, které jsou
k dispozici v Archivu hlavního města Prahy
a které uvádějí jména držitelů statků a chalup
s nejstarším odkazem na r. 1584, se jméno
Koníček objevuje poprvé v r. 1789. V gruntovní
knize č. 3 je Tomáš Koníček uveden jako hospo-
dář Červeného mlýna (No. 31), smlouvou 
z 18. května 1795 dostal mlýn a polnosti do
emfyteutického (dědičného) nájmu. Je zajímavé,
že Tomáš Koníček vlastnil mezi lety 
1770 – 1797 Bílý mlýn, který stával na Ďáblic-
kém potoce v místech, kde dnes z čakovického
náměstí směřuje silnice k Třeboradicím (jmenuje
se Bělomlýnská).3 Dalšími držiteli Červeného
mlýna byl od r. 1797 František Koníček, ve sta-
bilním katastru z r. 18414 je pak uveden mlynář
Václav Koníček. Od r. 1806 vlastnil rod Koníčků
v Ďáblicích i hospodářství s č. p. 43 na dnešní
Ďáblické ulici (jako držitelé jsou uvedeni
v r. 1806 Jan Koníček a Tomáš Koníček,
v r. 1842 pak Kateřina Koníčková). Ovšem rodo-
vým mlýnem Koníčků byl od poloviny 18. století
až do r. 1957 tzv. Koníčkův mlýn v Újezdu
u Průhonic – Tomáš Koníček jej koupil r. 1776
od svého bratra Jakuba.5

Podle ďáblické kroniky6 se plenární zasedání
MNV konané 19. dubna 1946 usneslo přejme-
novat Prokopovo náměstí na náměstí Rudé
armády. V „Rozpočtu na zřízení ulic v r. 1931 –
1932“ od ďáblického stavitele Antonína
Jiráska7 je již toto náměstí uvedeno. Můžeme se
tedy domnívat, že náměstí bylo původně pojme-
nováno Prokopovo, podle Prokopa Holého,
vůdce radikálního křídla husitů, již v r. 1922 po
vzniku tzv. Velké Prahy, nebo během 20. let
minulého století.

Kostelecká
Ves Ďáblice vznikla zřejmě někdy v 11. století
kolem tvrze na křižovatce cest – jedna vedla na
sever k Mělníku, druhá, dnešní Kostelecká, na
východ přes Čakovice do Čelákovic a Staré
Boleslavi. Silnice jsou znázorněny i na mapě
I. vojenského mapování (josefské) kolem
r. 17808. V rukopisu Popis Karlínského okresu
z roku 1872 najdeme v 8. archu zmínku
o okresní Ďáblické silnici a její odbočce východ-
ním směrem: „Vyjma těchto císařských silnic

jest ještě mnoho jiných okresních, z nichž násle-
dující důležitosti požívají. ... 7) Odvětví od
Ďáblické k Čelákovicům.“9

Cestě jako spojnici mezi Ďáblicemi a Čakovi-
cemi se ještě před oficiálním pojmenováním ulic
říkalo Čakovická. Název jí zůstal i v letech 1922
– 1971, v r. 1971 byla pojmenovaná podle
města Kostelce nad Labem, ležícího severně od
Prahy na Mělnicku (srovnej Brigádnická a Byš-
kovická, ĎZ 10/2016, str. 10).10

Kostelec nad Labem leží na levém břehu řeky
Labe, obývaném už v dávném věku. Historické
vykopávky svědčí o osídlení již v době kamenné
a bronzové. Kostelec byl založen pravděpo-
dobně Přemyslem Otakarem II. v druhé polo-
vině 13. století při brodu přes Labe, původně
zřejmě ve formě vodní tvrze s kostelíkem na
návrší. Od návrší se osada rozrůstala dál kolem
všech labských ramen. K názvu Kostelec bylo
během doby přidáno „na Labi“, potom Labský
a nakonec byl přijat název Kostelec nad Labem.
Malé městečko patřící kdysi i královně Elišce
Přemyslovně se stalo věnným městem českých
královen. V roce 1586 byl Kostelec nad Labem
připojen k panství brandýskému11 12.
V Kostelci se vlévá do Labe Mratínský potok,
jehož horní tok od pramene až po soutok s Tře-
boradickým potokem je někdy označován jako
potok Ďáblický, nebo podle historického mlýna
jako Červenomlýnský. Potok pramení v severní
části Ďáblic a teče směrem k severu rovinatou
zemědělskou krajinou středního Polabí. Jeho
celková délka je asi 15 kilometrů. Pro Ďáblice je
významné, že takřka celý jejich katastr je
odvodňován právě touto vodotečí. Kvalita vody
na horním toku Mratínského potoka se výrazně
zlepšila po vybudování splaškové kanalizace

v Ďáblicích v letech 1991 – 199513. Ovšem
v Kostelci nad Labem je potok silně znečištěn
kanály, které sem ústí. Kostelec nemá čističku,
a tak Mratínský potok zde vypadá spíš jako
kanalizační stoka. Za Kostelcem potok ústí do
Mlýnského potoka a po pár stovkách metrů
vtéká do Labe.14

Jana Rexová

1/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník 1. díl,
str. 365
2/ Archiv hl. města Prahy, Sbírka rukopisů z let 1618–
1879 pro Ďáblice, Sign. 2894 – Gruntovní kniha č. 2
(1618–1792), Sign. 5123 – Gruntovní kniha č. 3 (1789–
1823), Sign. 5124 – Gruntovní kniha č. 4 (1806–1845),
Sign. 5131 Gruntovní kniha č. 5 (1845–1869)
3/ Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách III. – Praha
a okolí, s. 83 – 86, Praha 2001
4/ http://archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/KRM/
KRM076018410/KRM076018410_index.html
5/ Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách III. – Praha
a okolí, s. 119 – 123, Praha 2001
6/ Kronika Ďáblic 1945-1947, str. 38, Archiv HMP, http://
katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=AE2F180
B2C8911E6BA7C5453800BAE0C&scan=38#scan37
7/ SOA Praha-východ, Číslo fondu:187, Název fondu:
Archiv obce Ďáblice
8/ http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=
500&lang=cs&z_width=800&z_newwin=0&map_root=
1vm&map_region=ce&map_list=c108
9/ http://landscapes.hiu.cas.cz/praha/okres_
karlinsky.php 8. arch, 2. odstavec
10/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 
1. díl, str. 361
11/ http://www.ludviksalvator.cz/vystava/panel001/
image/image001.jpg
12/ Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku, 2. díl, str. 88-93
13/ http://www.osprodablice.cz/d-529-mratinsky-potok-
a-ohrozeni-jeho-prameniste.html
14/ http://www.raft.cz/Clanek-Mratinsky-
potok.aspx?ID_clanku=1495
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Kubistický hřbitov v Praze 8
Zeď hřbitova, kterou míjíme při cestě od konečné tramvají do našich sta-
rých Ďáblic, je na řadě míst rozebírána. Upoutá nás černé sukno, které ji
kryje. Hřbitov dotýkající se hranice našeho katastru se začal renovovat. 
Je druhým největším hřbitovem Prahy. Kdykoli procházím okolo, vždy mě
znovu osloví hlavní vstupní brána svými jednoduchými krásnými tvary.
Tento architektonický sloh počátku 20. století, který rozvinula řada
tvůrců, dostal název odvozený od jednoho z užívaných tvarů: kubismus.
Podívala jsem se do Wikipedie, abych se o architektuře hřbitova dozvě-
děla více. Tvůrcem tohoto díla je ing. architekt Vlastislav Hofman. Vystu-
doval České vysoké učení technické, pozemní stavitelství. Ve svém životě
se souběžně s architektonickou prací zabýval i volnou výtvarnou tvorbou.
Maloval, dělal grafiku, byl velmi plodným scénografem. Navrhoval i náby-
tek. Podílel se na vzniku a činnosti výtvarných iniciativ, jako byl Spolek
výtvarníků (Filla, Gočár, Gutfreund, Janák, Hofman, Kysela, Kratochvíl,
Šíma a Špála), později Tvrdošíjní (J. Čapek, Hofman, Špála, Zrzavý). S Vác-
lavem Špálou nějaký čas bydlel, své práce spolu i vystavovali. Na praž-
ském magistrátě zastával funkci vrchního stavebního revidenta. Je
spoluautorem několika pražských mostů. Jeho projekt hřbitova v Ďábli-
cích byl realizován mezi léty 1912 až 1914. Toto dílo patří k významným
artefaktům tohoto architektonického slohu. Z dalších připomenu ještě
kubistický dům U Černé Matky Boží od Josefa Gočára v Celetné ulici.
V osmdesátých letech minulého století proběhla úprava ulice Ďáblické
v místech podél zdi hřbitova. Silnice byla zvednuta o cca 25 cm. S úpra-
vou vozovky došlo též ke zvýšení chodníku a trávníku až k hřbitovní zdi.
Touto úpravou se dolní část díla dostala pod zem a zeď ztratila svoji
původní výtvarnou celistvost. Současná renovace zdi hřbitova probíhá za

dohledu památkářů. Domnívám se, že rekonstrukce proběhne v souladu
s projektem pana architekta Hofmana a po dokončení prací uvidíme dílo
ve své originální celistvosti. Oceňuji i práci architekta, který dle mě citlivě
dotvořil Hofmanovo dílo druhou vstupní branou u konečné tramvají
v době nepříliš vzdálené.
21. února informoval ministra kultury o aktuálním zápisu řady výtvarných
děl mezi národní kulturní památky. Mezi nimi byl i kubistický hřbitov
v Ďáblicích. Vychutnala jsem si příjemný pocit, který ve mně tato zpráva
vyvolala.

Milada Stroblová

Představujeme Piaf House
Donedávna byla rodinná výrobna dortů v Hřenské ulici č. 1, umístěná
v budově nedaleko zastávky MHD, téměř utajená. Brzy ji však zviditelní
nový billboard nade dveřmi, který zcela jistě nepřehlédnete. Výroba netra-
dičních domácích dortů z těch nejlepších ingrediencí zde probíhá již od
roku 2015 a podle slov jednatele firmy pana Vahagna Ayvazyana, naroze-
ného v daleké Arménii, jsou při jejich ruční výrobě používány jen naturální
suroviny bez použití konzervačních látek. Tedy žádné předem připravené
směsi, ale tradiční mouka, čerstvá vejce, máslo, ořechy, med a další. Asi
nejoblíbenějším dortem je Napoleon, kterému se také říká dort tisíce
vrstev. Křehké listové těsto bohatě proložené lehkým krémem je chuťový

zážitek i pro ty největší labužníky. Veškerý sortiment domácích dortů je
vyráběn podle starých rodinných receptů babičky a maminky, proto jsou
dorty pana Ayvazyana tak jedinečné a ochutnat je můžete jen ve vybra-
ných podnicích v Praze. Přes velkou oblibu současného sortimentu u stá-
lých zákazníků uvažuje majitel firmy o budoucím rozšíření nabídky
o nejpopulárnější sladkosti z dalších exotických zemí a kontinentů. Dorty
si můžete objednat a vyzvednout osobně na provozovně v Hřenské, nebo
přes objednávkový formulář na webové adrese. V případě zájmu vám při-
vezou dort až domů zdarma. Na závěr pan Ayvazyan slíbil, že některý
z dortů budeme moci ochutnat na jedné z budoucích obecních akcí. 
A my mu přejeme hodně spokojených zákazníků.

Jana Ouředníčková
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Akumulace a využívání
srážkové vody
V minulosti jsme měli možnost používat sud
u střešního svodu s výklopným odtokem a zalé-
váním přilehlé zahrádky konví, později i bývalou
žumpu s „automatizací“ zalévání přes ponorné
čerpadlo.
U současné nemovitosti jsme zvolili nádrž
o objemu 40 m3 s domovní vodárnou a vnějším
i vnitřním rozvodem dešťové vody. Později jsme
doplnili hladinoměr.
Díky dostatečnému objemu nádrže a hladino-
měru dokážeme pohodlně regulovat spotřebu
dešťové vody zejména velkorysostí zalévání
zahrady tak, aby v nádrži zůstával prázdný pro-
stor 10 m3 pro návalovou srážku, resp. aby hla-
dina v nádrži neklesla na úroveň usazovacího
prostoru. Tím, že je sací koš asi 0,5 m ode dna
nádrže, usazovací prostor činí přibližně 5 m3.
Co se týče údržby, tak 1x do roka kontrolujeme
síta na střeše domu, 2x do roka
kontrolujeme/čistíme gajgry. I když doposud
nedošlo k znečištění/zanesení/ucpání přívodu
do WC, jak bývalo obvyklé při splachování pit-
nou vodou zejména po havárii obecního vodo-
vodu, přeci je rozumné občas odsát ponorným
čerpadlem případné nečistoty usazené na dně
nádrže.

I když naše nádrž – 1 cm silná ocelová cisterna
z bývalého železničního vagonu a její osazování
dvěma jeřáby může vyvolat obavy/úsměv, dnes
už je možné vybrat si z bohaté nabídky různých
pevných lehkých nádrží s komplexním řešením
hospodárného nakládání s dešťovou vodou.

Čím větší je objem nádrže, tím je nakládání
s dešťovou vodou pohodlnější.
Je zřejmé, že zejména u stávajících domů se
obtížně hledá prostor pro 11 m dlouhou cis-
ternu. V případě omezeného prostoru bych
doporučil následující postupné kompromisy:
1. na úkor usazovacího prostoru posílit filtraci
a související údržbu (více viz [1]),
2. na úkor návalového prostoru doplnit oddě-
lený* vsakovací prostor a přepad nádrže
do vsakování,
3. na úkor zmenšení provozního prostoru
zajistit doplňování nádrže pitnou vodou v době
sucha, aby i po vyčerpání nádrže fungovalo
splachování toalet. Určitě nemíchat/nepřepínat
okruh dešťové a pitné vody!!!
S ohledem na pozitivní zkušenosti akumulaci
a využívání dešťové vody vřele doporučuji všem
sousedům, kteří s ní zvažují do budoucna hos-
podárněji nakládat.

Radimír Rexa
* Nádrž se chová jako loď. Když je podmáčená, 
může vyplavat na povrch.

Literatura:
[1] TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami,
odvětvová technická norma vodního hospodářství,
3/2013.

Redakce Zpravodaje přivítá příspěvky
občanů o praktických zkušenostech
s hospodárným nakládáním s dešťovou
vodou.

Pozvánka na besedu
Odvodnění Ďáblic a hospodárné naklá-
dání s dešťovou vodou, která se uskuteční
ve středu 19. 4. 2017 v 17 hodin. Kromě
odborníků, dodavatelů, resp. sousedů, kteří se
od prosince 2016 k uvedenému tématu na
stránkách Ďáblického zpravodaje postupně
vyjadřují, účast přislíbil i Jakub Hrbek – ředitel
Odboru řízení Národních programů Státního
fondu životního prostředí, s informacemi
k dotaci s pracovním názvem „Modrá
úspora/DEŠŤOVKA“ určené fyzickým osobám. 
Více na www.dablice.cz

Radimír Rexa, KVI

Průzkum kanalizace
kouřem
V souvislosti s přetěžováním čerpacích stanic
odpadních vod a pobočných čistíren odpadních
vod provádí akciová společnost Pražské vodo-
vody a kanalizace, a.s. systematický průzkum
splaškových stok kanalizace pro veřejnou

potřebu, kanalizačních přípojek a vnitřní kanali-
zace jednotlivých nemovitostí na území hl. m.
Prahy. Kontrola je zaměřena jak na těsnost
splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, tak
i na kontrolu, zda nedochází k neoprávněnému
vtoku srážkových vod do splaškové kanalizace.
Oddílná splašková kanalizace je dimenzována
na odtok splaškových odpadních vod od pře-
dem daného počtu obyvatel v oblasti. V návrhu
se počítá s tzv. ekvivalentním obyvatelem –
návrhová denní spotřeba vody na jednu osobu
je 190 l/EO.den (zahrnuje specifickou spotřebu
vody 160 l/EO.den a specifické množství balast-
ních vod 30 l/EO.den).
Výsledkem je návrh dimenze potrubí, ve kterém
se nepočítá s odváděním srážkových vod. Z uve-
deného je patrné, že i přes naddimenzování
návrhu potrubí o rezervu nemůže oddílná splaš-
ková kanalizace odvést současně jak splaškový,
tak i srážkový odtok. Vždyť srážkový odtok
z oblasti obvykle dosahuje řádově vyšších hod-
not než samotný odtok splaškový!
Podnět k průzkumu zaměřeného na přetěžování
kanalizace přichází nejen od vlastníka nebo
správce kanalizace, ale vzniká i interně vyhod-
nocením dat přicházejících z čerpacích stanic
odpadních vod, pobočných čistíren a srážko-
měrů.
Již z naměřených údajů lze odvodit, zda je zaří-
zení přetěžováno podzemními vodami, nebo
zda jde o odtok atmosférických srážek z odka-
nalizované oblasti. V první fázi snižování vtoku
srážkových vod do splaškové kanalizace jsou
pečlivě vybrány ventilační poklopy vstupních
šachet, které jsou v průlehu komunikace,
a může nimi srážková voda volně vtékat do
kanalizace. V těchto místech se výjimečně
vymění ventilační víka poklopů za neventilační.
Je žádoucí tyto povrchové vody zasakovat na
místě, eventuálně odvádět do oddílné srážkové
kanalizace. Výrazně se tak omezí zatěžovaní
splaškové kanalizace srážkovými vodami.
Průzkum kanalizačních přípojek jednotlivých
nemovitostí je prováděn tzv. kouřovou meto-
dou. Tímto způsobem lze provést kontrolu
správnosti napojení dešťových vod bez účasti
majitele nemovitosti, aniž by docházelo
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k poškození či zásahu do jeho majetku. Metoda
je založena na stopování zdravotně nezávadné
umělé mlhy vháněné do oddílné splaškové
kanalizace. Mlha je produkována výrobníkem
mlhy a pomocí výkonného ventilátoru je vhá-
něna vstupní šachtou do stoky splaškové kana-
lizace a tím i do kanalizačních přípojek
připojených nemovitostí. Pokud je do kanali-
zační přípojky na splaškové kanalizaci
nesprávně napojeno i srážkové odvodnění
z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či dvor-
ních vpustích. Tyto jevy jsou v průběhu zkoušky
vyhodnocovány a dokumentovány technickými
pracovníky na místě a slouží jako podklady pro
pozdější jednání s majiteli objektů, kteří jsou
vyzýváni k nápravě závadného stavu.
Majitelům objektů se zjištěnými závadami
v odkanalizování samozřejmě hrozí postih.
Vypouštění balastních (srážkových, drenážních)
vod splaškovou kanalizační přípojkou nebo
odvádění srážkových vod z nemovitosti do
splaškové kanalizační přípojky se dle § 32 odst.
4 písm. b), d) a f) zákona č. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, hodnotí jako přestupek (citace zákona:

„Fyzická osoba se jako odběratel dopustí pře-
stupku tím, že b) nezajistí, aby kanalizační pří-
pojka byla provedena jako vodotěsná, d)
neoprávněně vypouští odpadní vody do kanali-
zace (§ 10 odst. 2), f) odvádí odpadní vody
v rozporu s kanalizačním řádem nebo smlouvou
o odvádění odpadních vod.“). Za tyto přestupky
lze dle § 32 odst. 7 písm. b) a c) zákona
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu udělit odběrateli pokutu
do výše 200 000 Kč.
Celkem bylo v povodí oddílné splaškové kanali-
zace v oblasti Praha – Ďáblice kouřovou zkouš-
kou zjištěno 29 objektů se závadami
v odvodnění – odvádění srážkových vod splaš-
kovou kanalizační přípojkou. Ve všech přípa-
dech společnost PVK, a.s. vyzvala vlastníky
jednotlivých nemovitostí k nápravě závadného
stavu. Současně bylo na vstupních šachtách
splaškové kanalizace ve třech etapách vymě-
něno 43 ventilačních poklopů za neventilační
typy pro omezení vtoku povrchových vod do
splaškové kanalizace.

Daniel Hrdý, PVK, a.s.,
foto Martin Tumpach

Podzemní vsakování
Z Generelu odvodnění Praha-sever a jeho zasa-
kovací mapy je zřejmé, že pro zasakování jsou
v Ďáblicích jak podmíněně vhodná území, tak
i území nevhodná. Pro řešení detailních návrhů
zasakování je nutný hydrogeologický průzkum
zaměřený na stanovení úrovně hladiny podzem-
ních vod, případně vsakovací zkouška zaměřená
na stanovení koeficientu vsaku [1].
Na základě vstupních parametrů (kv – koefi -
cient vsaku, Ared – redukovaný půdorysný prů-
mět odvodňované plochy, Avsak – vsakovací
plocha (dno VZ) a další) projektant (autorizo-
vaný inženýr pro stavby vodního hospodářství)
navrhne vsakovací zařízení (dále jen VZ) splňu-
jící příslušnou normu [2]. 
K předběžnému výpočtu retenčního objemu VZ
(Vvz) a doby prázdnění VZ (Tpr) poslouží jedno-
duchý program [3], dle kterého např. pro stře-
chu domu s Ared = 100 [m2], koeficient vsaku
kv = 10-6 [m.s-1] a vsakovací plochu Avsak =
20 [m2] vychází retenční objem Vvz = 5,6 m3

a doba prázdnění Tpr = 6,5 dne.

Jiří Abrahám, autorizovaný inženýr 
pro stavby vodního hospodářství

Poznámky: 
1. Nesplnění podmínky Tpr ≤ 3 dny [3] u vsakování slou-
žícího jako bezpečnostní přepad z akumulační nádrže by
mělo být obhajitelné.
2. Když je VZ vyplněno propustným štěrkovitým materiá-
lem zrnitosti 16/32, jeho celkový objem (W) se dle [2]
navýší na W = Vvz/0,3.
3. Uvedený program lze použít i v případě regulovaného
odtoku povoleného správcem dešťové kanalizace.

Okap

Čerpadlo (vodárna)

Šachta s filtrem

Odvzdušnění

Vsakovací galerie
Geotextilie

Nádrž

Čerpadlo

NÁVRATNOST INVESTICE DO 10 LET    

www.vodacz.com

ČISTÁ VODA BEZ STAROSTÍ

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU „RAINY“

CO S DEŠŤOVOU VODOU? MŮŽETE S NÍ HOSPODAŘIT!

Žluté (podmíněně vhodné) a červené (nevhodné).

Zdroje:
[1] Generel odvodnění Praha-sever, Hydroprojekt, Praha,
10/2007.
[2] ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod,
2/2012.
[3] www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/vsakovani-
a-retence/dimenzovani-vsakovaciho-zarizeni.html
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Kalendář akcí
11. března od 9.30 hodin – Tajné zprávy, šifry, kryptografie…
(určeno pro děti od 8 let) – KC Vlna

17. března od 15 hodin – Ukaž, co umíš – výtvarná dílna – jídelna ZŠ
U Parkánu

17. března od 19.30 hodin – Ples fotbalistů – Centrum Ďáblice –
sokolovna

21. března od 15 hodin – Burza knih – knihovna MČ

21. března od 15 do 18 hodin – Zaplať básní – KC Vlna

23. března od 9.30 hodin – Jarní petrklíč 2017 – Kulturní dům 
Krakov, Praha 8 – Bohnice

24. března od 16 hodin – Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví
vydrželo – Obecní dům

25. března od 10 hodin – Dopoledne s deskovými hrami – KC Vlna

25. března od 19 hodin – Ples stolních tenistů – Centrum Ďáblice –
sokolovna

28. března od 19 hodin – Cestopisná přednáška o Indii 
s Martinem Tumpachem – KC Vlna

1. dubna od 10 hodin – Aprílové dopoledne pro tatínky 
s dětmi – KC Vlna

1. dubna od 15 do 18 – Výstava kreseb Vladimíra Urbánka – 
KC Vlna

4. dubna od 18.30 hodin – Dámský klub – beseda s Marie-Claude
– KC Vlna

7. dubna od 15 hodin – Velikonoční tvoření – jídelna ZŠ U Parkánu

8. dubna od 10 hodin – Pirátská bojovka pro děti – start na horním
hřišti na Květnové

8. dubna od 10 hodin – Komentovaná procházka po Praze – 
start u Prašné brány, Praha 1

10. dubna od 19.30 hodin – Cestopisná přednáška o Vietnamu
dalekém i blízkém s Martinem Smrčkem – KC Vlna

11. dubna od 16.30 hodin – Předvelikonoční setkání nejen
s pamětníky – knihovna MČ

19. dubna od 17 hodin – beseda Odvodnění Ďáblic a hospodárné
nakládání s dešťovou vodou

21. dubna od 15 hodin – Jarní posezení se zpěvem a muzikou –
jídelna ZŠ U Parkánu

každé druhé úterý od 7. 3. 10–12 hodin – Miniklub – KC Vlna

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

Program na březen a duben 2017
Otevírací doba
Březen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19.30–21.30, čtvrtek
13.30–15.30, 19.30–21.30, neděle 14–16 hodin.
Duben: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 20.30–22.30, čtvrtek
13.30–15,30, 20.30–22.30, neděle 14–16 hodin. Velikonoční prázdniny
čtvrtek 13. dubna 10-12, 13.30-15.30; neděle 16. a pondělí 17. dubna
zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
13. 3. Ing. Václav Přibáň: Jarní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
20. 3. Ing. Karel Dohnal: Západní Evropa z letadla 2009 – hrady, zámky,
přírodní krásy.
10. 4. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů 2016.
24. 4. Mgr. Karel Drábek: Lomy trochu jinak pohledem geologa.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí od
18.30 hodin:
6. a 27. 3. APOLLO 15, APOLLO 16.
3. 4. Den Země (pásmo přírodopisných filmů).

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Březen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30; středa, čtvrtek 19.30–21.30,
neděle 14–16 hodin. V pondělí 6. a 27. 3. 20-21 za jasného počasí. 
Přístupné bez objednání.
Duben: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20.30–22.30,
neděle 14–16 hodin. V pondělí 3. 4. 20-21 za jasného počasí. Přístupné
bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce).
Noční obloha: Měsíc – od 1. do 14. 3., nejlépe okolo 5. 3; od 1. do 12.
4., nejlépe okolo 3. 4. Merkur – na konci března. Jupiter – po celý duben,
7. 4. opozice se Sluncem. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po oba
měsíce. Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů 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
V první polovině března ve středu a ve čtvrtek 18.30-19.30 hodin;
v dubnu vždy ve středu a ve čtvrtek 19.30 – 20.30 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 19. 3. v 10.15 – Měsíc u krejčího.
Neděle 23. 4. v 10.15 – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Za jasného počasí 11–12 pozorování Slunce.
Velikonoční prázdniny čtvrtek 13. dubna 10-12, 13.30-15.30.
10.15 O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka)
11-12, 13.30-15.30 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.

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice,
Městská část Praha-Ďáblice, PORG Libeň, 
Praha 8 – Městská část Praha 8 vás srdečně zvou 
na 29. ročník hudebního festivalu malých a mladých muzikantů

Jarní petrklíč 2017
Akce se koná pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze pana profesora Michala Nedělky
první jarní čtvrtek 23. března 2017 od 9.30 do cca 19 hodin 
v Kulturním domě Krakov, Těšínská 600/4, Praha 8 – Bohnice. 
Podrobnosti o akci na www.jarnipetrklic.cz.

Program festivalu
Malý sál – 9.30 mladší zpěváci, 12.40 starší zpěváci,
15.00 starší instrumentalisté.
Velký sál– 9.45 malé sbory-soubory, 12.40 mladší instrumentalisté,
15.15 velké sbory-soubory.
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Renault doporučuje

Renault MEGANE
Technologií k úspěchu

Nový

Nabídka platí od 20. 2. 2017 do 31. 3. 2017. Uvedená cena platí pro Nový MEGANE v provedení 5dveřový hatchback při využití bonusu za výkup starého vozu. Smluvní záruka Renault 5 let / 100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními 
podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nový Renault MEGANE: spotřeba 3,4–8,7 (l/100 km), emise CO2 95–144 (g/km); Nový MEGANE Grandtour: spotřeba 3,4–8,7 (l/100 km), emise CO2 95–144 (g/km); Nový MEGANE GrandCoupé: spotřeba 
3,4–8,7 (l/100 km), emise CO2 95–144 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

renault.cz

Od 

319 900 Kč
5 let záruka




