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Ze zápisníku starosty
Dalších 6 milionů Kč do zvýšení kvality 
ďáblické školy a školky
S napětím jsem očekával výsledek našich vyjednávání
a následného hlasování Rady a Zastupitelstva hlavního
města Prahy. Praha totiž ve svém rozpočtu uvolnila ½ miliardy Kč pro
investice městských částí. Požadavků (i když ne vždy zcela oprávněných)
bylo za 2 miliardy, a o to
více jsem rád, že Ďáblice
opět uspěly. Pro potřeby
naší školy a školky
máme tedy nyní
k dispozici 6 mil. Kč.
Prioritou bude zejména 
plné obnovení venkovního
zázemí školy s hřištěm,
cesty, opravy a modernizace
technologií v areálu školky. Současně se snažíme získat účelovou finanční
dotaci Ministerstva školství pro vybudování specializované učebny
fyziky/chemie.

Ďáblická hasičárna nejen láká nové zájemce, její tým patří
v současné době k těm nejužitečnějším v Praze.
Mám radost, že parta ďáblických hasičů se rozrůstá. Přibývá dětí i dospě-
lých. Přibývá kvalitní techniky, vybavení, ale také akcí, a hlavně „ostrých“
zásahů. Naši hasiči pomáhají nejen v Ďáblicích a nejbližším okolí, ale po

celé Praze. Vzpomínám –
ještě před osmi lety náš
sbor a jednotka téměř
neexistovaly, nyní je „pět-
ková“ jednotka nejlepším
týmem Prahy co do počtu
výjezdů a jsou i bezva
parta.
O tom všem jste se mohli
přesvědčit také na Dni ote-

vřených dveří v ďáblické hasičské zbrojnici. Věděl jsem, že je akce velmi
dobře připravena a bude pro návštěvníky atraktivní, přesto mne množství
návštěvníků překvapilo. Tato akce spolu s netradičním závodem hasič-
ských jednotek, které jsem měl tu čest podpořit, byly skvělým začátkem
sezony 2019. Děkuji všem organizátorům za obětavost a skvělou
práci – jmenovitě za všechny Pavlovi Krejčímu (velitel jednotky)
s přítelkyní a Petrovi Kohoutovi (starosta SDH) s manželkou.

Nová pobočka pošty již v polovině května
Asi jste si většina z vás, při procházení náměstím a kolem dolního rohu
Obecního domu, již všimli čilého pracovního ruchu uvnitř prostor při ulici
Mannerova/Prácheňská. Snad již s konečnou platností skončí všemožné
„zaručené“ zprávy o tom,
jak s těmito prostorami
naložíme. Takže: všechny
potřebné detaily dohod
mezi Českou poštou, s.p.
a naší městskou částí jsou
dojednány, po vzájemné
dohodě je podepsána výpo-
věď z pronájmu našich pro-
stor (stávající pobočka
pošty na ulici Ďáblická) a současně je podepsána nová smlouva 
o pronájmu prostor ve východním bloku nového Obecního domu. 
Počátkem dubna započaly práce na montáži přepážek 
České pošty v nových prostorách multifunkčního Obecního

domu Ďáblice. Dle sdělení pracovníků České pošty by měl být
provoz ďáblické pobočky na nové adrese zahájen v pondělí 
13. 5. 2019 v 7:30 hod.

První ďáblický nabídkový katalog krátkodobých pronájmů 
prostor v našich obecních domech (Vlna, Ke Kinu, radnice)
Naše městská část si postupně na jednom místě vybudovala zázemí
mnoha služeb, které nám může řada městských částí a srovnatelných obcí
„závidět“: školka, knihovna, optika, oční ordinace, komunitní centrum
s kavárnou, hřištěm a parkem, lékárna, ordinace lékařů a fyzioterapeutů,
pečovatelská služba, hudební zkušebna s posilovnou, kadeřnictví, multi-
funkční obecní sál,
radnice a pošta. Za
takový výčet se
rozhodně nemu-
síme stydět a snad
již můžeme tvrdit,
že centrum nebo-li
náměstí obce již
opravdu vzniká. Organizace služeb občanům a nabídka našich prostor
pro krátkodobé využití je již taková, že pro možné zájemce z řad jednot-
livců, organizací a firem z celé Prahy a okolí vznikl historicky první
nabídkový katalog pronájmů a doplňkových služeb. Vedle kon-
taktů a základních charakteristik nabízí k pronájmu prostory KC Vlna, 
sál OD Ke Kinu a nový sál Obecního domu Ďáblice v různých úpravách:
základní úprava, úprava na školení, stolová úprava, divadelní a hudební
úprava, individuální nastavení a doplňkové využití přilehlých prostor
(foyer, atrium, bar).

Probíhá rekonstrukce OD Ke Kinu
Plán oprav a stavebních úprav starého obecního domu nebyly odloženy,
pokračují, jen zatím nejsou okem viditelné. Máme za sebou geodetické
zaměření budovy, stavební průzkumy a statickou prověrku všech částí
budovy. Je vybrán projektant, který nyní zpracovává projektovou doku-
mentaci. Letošní rok je vyhrazen přípravě dokumentace, vyběhávání 
razítek a výběrovému řízení na stavitele. O důležitých či zajímavých
momentech této akce vás budeme průběžně informovat.

Bude ďáblická skládka ještě vyšší než doposud nebo ne? Zájem
společnosti FCC Česká republika, s.r.o. (dříve A.S.A.) na další
navážení odpadků do výšky na stávajícím, již zrekultivovaném
tělese skládky stále trvá.
Společnost FCC oslovila naši městskou část s nabídkou finančních kom-
penzací a stažení žaloby (viz mnohé články ve zpravodajích minulých let),
pokud nebudeme bránit opětovnému (kolikátému již?) otevření sklád-
kování do výšky na stávajícím tělese skládky. Celá věc bude projednána
jak v Radě městské části,
tak na jednání zastupitel-
stva dne 24. 4. 2019.
Prvním krokem k povolení
takového skládkování bude
posuzování vlivu tohoto
záměru na životní prostředí
v gesci Ministerstva život-
ního prostředí (podle
zákona 100/ 2001 Sb.).
O podrobnostech a našem postupu budeme informovat v dalších číslech
Zpravodaje.

Vážení spoluobčané, milí sousedé, přeji všem 
mnoho radosti, zdraví a životní síly, která k nám 
po zimě přichází a tak krásně probouzí 
nejen ďáblickou přírodu.

Miloš Růžička, starosta MČ

Duben / Ďáblický zpravodaj periodický tisk územního samosprávného celku vydává Rada MČ Praha-Ďáblice, Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8-Ďáblice, 
tel.: 283 910 723–724, e-mail: posta@dablice.cz, www.dablice.cz. Registrováno pod číslem MÚ-63/91. Adresa pro vaše příspěvky: zpravodaj@dablice.cz
Foto na titulní straně: Pavel Veselý. Za obsah čísla odpovídá Rada MČ Praha-Ďáblice, za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory vydavatele. 
Objednávky inzerce na: zpravodaj@dablice.cz. Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit, případně nepřijmout k otištění. Do tisku připravili Hana Macháňová 
a Jan Bouček (grafická úprava). Tisk: Ofsetová tiskárna SWL, náklad: 1 550 ks. Toto číslo vychází 18. dubna 2019. Uzávěrka příštího čísla je 28. dubna 2019.
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Povodňový plán Ďáblice – 
aktuální informace, duben 2019
Zpracování tzv. digitálního povodňového plánu pro městskou část Praha-
Ďáblice je nyní organizováno na úrovni magistrátu. Díky této aktivitě
budou mít Ďáblice počátkem roku 2020 k dispozici kompletní povodňový
plán včetně požadovaných příloh.
V posledních týdnech jsme za vydatné pomoci pana Prokeše zaslali první
připomínky na doplnění testovací verze a doplněná verze bude předlo-
žena k dalším kolům schvalovacího procesu správci vodního toku –
Povodí Labe, a dalším zúčastněným organizacím.
Již nyní ale můžeme poskytnout důležité informace zejména majitelům
dotčených objektů v oblasti Blata:
• záplavové území Mratínského potoka (viz grafický obrázek) může ohro-
žovat zejména 8 obytných domů v ulici Na Blatech a objekty v zahrádkář-
ské osadě u ulice Řepná;
• během května budou majitelé 8 dotčených objektů v ulici Na Blatech
informováni o důsledcích skutečnosti, že se jejich nemovitost nachází
v záplavovém území;
• kritickým faktorem pro výši hladiny vody v Mratínském potoce v oblasti
Blata je množství (mm) a intenzita (mm/hod.) dešťových srážek. Vzhledem
k délce toku nad dotčenou oblastí není možné určit předpokládané
stupně povodňové aktivity s dostatečným časovým předstihem např.
podle rychlosti vzestupu hladiny potoka;
• již v tomto roce bychom měli mít k dispozici odhad očekávaného
stupně povodňové aktivity na základě odhadů předpokládaného množ-
ství srážek z předpovědí ČHMÚ. Tento model budeme chtít zpřesnit
s ohledem na specifika ďáblického území a vlastností půdního podloží;
• hranice záplavového území Mratínského potoka bude ještě v roce 2019
přepočítána i s ohledem na vliv objektů na toku potoka, které významně
ovlivňují průtok a výšku hladiny a není jistota, zda-li jsou zahrnuty
v původním výpočtu;
• roli povodňové komise bude nadále vykonávat Rada MČ;
• vzhledem k faktu, že máme k dispozici zatím pouze testovací verzi
povodňového plánu, uveřejníme na webových stránkách jen výňatky
z plánu a základní grafické přílohy.
Současný rozsah záplavového území během průtoku tzv. „stoleté“ vody

s vyznačením aktivní zóny s tekoucí vodou (z podkladů Hydrosoft Veleslavín,
CUZK 2018).

Připravil Jan Hrdlička

Pozvánka na 4. veřejné zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Vážení spoluobčané, srdečně vás zvu na 4. veřejné zasedání
zastupitelstva naší městské části, které se bude konat 
24. 4. 2019 od 18 hodin v sále Obecního domu 
Ďáblice, Osinalická 1104/13.
Týden před zasedáním budete mít k dispozici podklady 
na webových stránkách www.dablice.cz – Samospráva –
Zastupitelstvo MČ –  Podklady k jednání, zápisy, záznamy
a usnesení z jednání. 
Rádi bychom vám tím umožnili nejen lepší informovanost, 
ale i větší zapojení do dění v naší obci.

Miloš Růžička, starosta MČ

O čem jednala rada městské části
10. jednání dne 27. 3. 2019

Rada MČ po projednání souhlasila:
• se scelováním a dělením pozemků v k.ú. Ďáblice zapsaných na LV 1429
dle návrhu parcelace, ve vlastnictví žadatele J.H. za podmínky, že nově
vybudovaná komunikace na pozemku A jako přístupová cesta k pozem-
kům D, C a B zůstane ve vlastnictví majitelů pozemků D, C a B, kteří
zajistí její vybudování, úklid, údržbu a odvodnění, a nebude předána 
do správy MČ Praha-Ďáblice;
• s uzavřením dohody o členství v jednotce Sboru dobrovolných hasičů
MČ Praha-Ďáblice mezi MČ a jednotlivými členy JSDH;
• s umístěním zahradního domku o velikosti 2,7x2,7 m, který bude slou-
žit na uložení zahradního náčiní a dětských hraček, na pozemku 
parc. č. 1073 (bývalá radnice);
• s postavením konstrukce pro 2 houpačky, umístěním klouzačky
a s vysypáním kruhu pískem, aby daný prostor mohl sloužit jako písko-
viště pro děti za podmínky dodržení všech hygienických a bezpečnostních
předpisů a zajištění (na zahradě bývalé radnice);
• s vystavením objednávky u společnosti Zámečnictví a kovářství na
instalaci nerezového informačního sloupu (plakátová plocha) za částku
50 000 Kč;
• s cenou za využití pozemku na akci „Pálení čarodějnic 2019“ ve výši
300 Kč/m2/den bez DPH;
• s cenou ve výši 200 Kč pro každého nájemce za následný úklid pro-
stranství po akci „Pálení čarodějnic 2019“;
• s vyhotovením PD u Ing. arch. Václava Škardy (Ateliér K2) na stavební
úpravy budovy ZŠ pro vybudování speciální učebny (fáze č. 4 – dokumen-
tace pro sloučené územní a stavební řízení, včetně získání stavebního
povolení) za částku 312 000 Kč bez DPH;
• s cenou vstupenek pro akce: Staropražská tancovačka 150 Kč/osoba,
zlevněné vstupné 100 Kč/osoba; Divadlo Semafor 300 Kč/osoba, 
zlevněné vstupné 150 Kč/osoba;
• po posouzení žádosti s plánovanou stavbou a uložením telekomunikač-
ního vedení (optického kabelu) pro společnost T-Mobile Czech Republic,
a.s., do pozemků v k. ú. Ďáblice a uzavřením smlouvy budoucí na zřízení
VB na akci: „Připojení bodů Ďáblice TMCZ 2019 Praha 8 – Ďáblice, 
Březiněves“.

Rada MČ po projednání schválila:
• finanční dar (na základě žádosti) pro Český svaz chovatelů – základní
organizace Praha 8 – Ďáblice ve výši 10 000 Kč;
• finanční dar (u příležitosti 90. výročí založení Českého svazu chovatelů
v Ďáblicích) pro Český svaz chovatelů – ZO Praha 8 – Ďáblice ve výši
40 000 Kč;
• program 4. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice (24. 4.);
• rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu MČ na rok 2019;
• prodloužení nájemní smlouvy paní J.K. do 15. 9. 2021;
• finanční dar (na základě žádosti) pro SK Ďáblice ve výši 20 000 Kč
u příležitosti jubilea 10. výročí pořádání plesu SK Ďáblice společně s MČ.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• žádost Pražského spolku ochránců zvířat, Útulek Kocour Felix, 
o příspěvek na odchyty a kastrace volně žijících koček.

Informace radních a pro radní:
• zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ pro školní rok 2019/2020 – kritéria 
pro přijímání dětí k předškolnímu a školnímu vzdělávání;
• projekt – pohyb osob bez přístřeší na katastru Ďáblic;
• dotované obědy pro seniory;
• participativní rozpočet – příprava;
• Ďáblická škola – odměňování v rámci projektu „Šablony 1“.

Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ
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Z ďáblických kronik: 
90 let základní organizace chovatelů 
V březnu 1929 sešla se hrstka chovatelů králíků z podnětu předsedy 
Littery v hotelu Veselý, aby založili spolek chovatelů čistokrevných králíků.
Od tohoto data nastala práce pro funkcionáře, neboť spolek se měl čile
k životu. Zúčastňoval se výstav a navázal písemný styk i se spřátelenými
spolky.
Spolek opatřuje členům zelenou píci, později s pomocí zemědělské
komise a jinak se stará o své členy. Po revoluci zůstalo 54 členů.
17. března 1929 se v hotelu „U Veselých“ konala ustavující valná hro-
mada spolku pěstitelů králíků. Předsedou byl zvolen Josef Littera, který
promluvil o účelu a výhodách ze spolku vyplývajících. Jako základ každý
člen složil 5 Kč, usneseno bylo platit příspěvky 2 Kč měsíčně. Dále byla
podána žádost o státní podporu a přihláška k českému odboru rady
zemědělské v Praze.
Na výborové schůzi spolku dne 6. dubna 1929 usneseno pěstovati
výhradně činčily. V době pozdější bude pro spolek koupen párek casto-
resců.
29. 6. 1929 schváleno zúčastnit se výstavy králíků na Žižkově. 
Na výstavu půjdou s hudbou ze spolku „Bratrstvo“.
14. 9. 1929 schváleno pořádat králičí hody. Všichni přítomní se zavázali, že
k tomuto účelu darují každý králíka. Kolega Palata daruje 2 kg vepřového
masa. Do cen darují kolegové Chottous a Pokorný po jednom živém králíku
hermelínu, Přáda 1 kus holubů, Liška kohouta. Kromě toho každý návštěv-
ník obdrží 1 kus mýdla Hellada a jeden balíček pracího prášku Šotek.
10. 10. 1931 spolek pěstitelů králíků v Ďáblicích se přestěhoval ze spol-
kové místnosti v hotelu U Veselých (příliš velká režie, příliš rušná) do res-
taurace U Jelínků.
30. 10. 1932 mimořádná valná hromada. Předsedou zvolen František
Novotný.
4. 4. 1934 jednáno o plemenné stanici. Usneseno pořádati jarní trh mláďat.
21. 4. 1934 jednáno o zemědělské radě.
23. 6. 1934 spolek v nové místnosti u Semeckých.
5. 10. 1935 Hamral doporučuje spolupráci se spolkem přátel zahrady.
29. 12. 1935 valná hromada u Srchů.
4. 7. 1936 po krupobití bude spolek žádat úhradu za škodu u komise
vyšetřující škodu.
5. 6. 1937 zřízen zvláštní nevyčerpatelný fond nazvaný „fond přítele
Novotného“. Fond má mít význam čistě chovatelský.
4. 9. 1937 k 20. výročí SSSR zapíše se spolek do pamětní knihy a daruje
10 Kč.
30. – 31. 10. 1937 se koná ustavující schůze okrsku pod Ládvím 
v restauraci u Srchů.
6. 3. 1938 okrsek pod Ládvím spojuje spolky Ďáblice, Čakovice, Kbely,
Kobylisy.
3. 9. 1939 slavnostní valná hromada u Srchů. Zástupci spolků: Sportovní
klub Ďáblice, spolek Svornost, společnost přátel zahrady v Ďáblicích,
hasičský sbor Ďáblice, Obec baráčníků Ďáblice, okrsek Podládevský,
Národní souručenství Ďáblice.
2. 3. 1940 se ruší fond přítele Novotného.
29. 12. 1940 změna spolkové místnosti u Srchů do nové do hostince 
„u Vernerů“.
22. 2. 1941 předseda Liška dostal přípis, že místní spolek králíkářů musí
přijmout chovatele holubů.
14. 11. 1942 u Vernera. Bude reorganizace spolku. Na základě nařízení
min. zemědělství a lesnictví smí býti v místě jeden spolek, který bude
sdružovati králíkáře, kožaře a drůbežnictví. Směrnice nejsou dosud vypra-
covány.
2. 6. 1945 na návrh předsedy Lázničky odhlasováno vepsat do pamětní
knihy článek jako upomínku na padlé členy: Brejcha Karel, Holeček Rudolf
a Wick Arnošt, kteří padli za svobodu v revolučních dnech 5. – 9. května
1945.
3. 11. 1945 členská schůze v restauraci u Koubů. Řídící učitel Čermák
jako stavební referent obce.
26. 12. 1946 pokladní hotovost 1. 1. 1946 byla na základě uložení
všech starých platidel na vázaný vklad žádná.
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11. 4. 1947 zpráva hospodáře: spolek má 56 členů. Ve spolku je 
139 chovných kusů, z toho 109 ramlic a 30 ramlíků od 46 členů.
17. 5. 1947 spolek obdržel diplom od Svazu přátel SSR jako kolektivní člen.
24.-25. 9. 1947 jubilejní výstava ve spolkové místnosti u Kukalů, záštitu
nad výstavou převzal MNV a AV NF.
10. 12. 1949 byl zakoupen tkalcovský stav.
4. 2. 1950 oznámeno, že holubářský spolek vstupuje do našeho spolku.
7. 1. 1951 výroční schůze u Kukalů. Průša oznámil, že odbor holubářský
čítá 73 členů.
22. – 23. 9. 1951 výstava u Srchů spojená s vystavením výrobků
z angorské vlny a kožešin.
2. 2. 1952 usneseno přihlásit nově se ustavující komisi chovatelů slepic
do ústředí.
8. 3. 1953 tkalcovský stav prodán Josefu Liškovi ml. za 5000 Kčs.
1. 9. 1962 stav členů v Ďáblicích: 31 králíkářů, 29 slepičářů, 16 pošt.
holubářů, 35 užitk. holubářů
Rok 2018 patřil k nejlepším v dosavadní historii ZO. Ďábličtí drůbežáři
získali několik čestných cen na místních výstavách. Chovatelé králíků při-
vezli navíc 2x čestnou cenu z celopražské výstavy. Holubáři získali 2x
čestnou cenu na středočeské krajské výstavě na rejdiče. Za moravské
pštrosy 2x čestnou cenu na celostátní speciální výstavě v Křenovicích
i v Lysé nad Labem. Dále máme tři uznané plemenné chovy na moravské
pštrosy. Na evropské výstavě v Dánsku jsme získali tituly Evropský šam-
pion a Mistr Evropy na čtyřčlennou kolekci moravských pštrosů modrých
černopruhých.
V současné době je v ZO Ďáblice registrováno 15 chovatelů.
6. – 8. 9. 2019 ZO bude pořádat tradiční výstavu králíků, holubů 
a drůbeže, kde předvede nové naděje našeho chovu.

Zpracovala Hana Macháňová, foto Pavel Veselý

Ekocentrum je tu pro každého
Tam, kde se snoubí ulice Kokořínská a Květnová s ulicemi Šenovská
a U Parkánu, stojí domeček se zahradou a garáží, který jsem kdysi za
honorář knížky Stopy v písku (75 000 Kč) koupil od pana Polcara.
Postupně jsem ho přenechal základní organizaci Českého svazu ochránců
přírody k využití jako Ekocentrum „Poznáním k ochraně“, jehož menší
část je biostanička terarijních živočichů, a hlavní sál objektu je více-
funkční klubovna sloužící k pravidelným setkáním (středa, čtvrtek) dvou
oddílů mládeže, přednáškám s projekcí z dataprojektoru pro veřejnost,
které nabízí Dny otevřených dveří – běžně každé pondělí, pokud se při-
hlásí nějaký zájemce na adresu jiri.hales@email.cz. Pro hromadné
návštěvy je možno sjednat i jiný termín.
Je možné jednak blízké setkání s gekonem, chameleonem, agamami vou-
satými, lékařským hadem Aeskulapovým, korálovkami, královským hrozný-
šem i s nejdelším světovým hadem krajtou mřížkovanou (Python
reticulatus). Je tu i úplně světlá krajta tmavá (Python bivittatus albino).
V projekčním sále je možno shlédnout některý z našich 20 videopro-
gramů – doporučujeme zejména Poznej a chraň naše plazy, Sopečná čin-
nost s přílohou Zatmění slunce a měsíce, dále Krasové jevy, Extrémní
biomy (korálový útes, tropický prales, poušť) a videoprůvodce po národ-
ních parcích Chorvatska a Černé Hory... Videoprogramy je možno shléd-
nout, nebo si zapůjčit na DVD disku.
Jinak slouží klubovna pravidelným schůzkám oddílů mládeže.
Klubovna je ovšem polyfunkční a dalekosáhle adaptabilní, v případě
potřeby se proměnila v noclehárnu hostů ze slovenského Zvazu ochran-
cov prírody a krajiny, nebo chorvatské delegace herpetologické společ-
nosti Hyla.
K Ekocentru patří také zahrada s bazénem, kde je možné se potápět
s příslušnou výbavou až ke dnu a při vynoření vyfouknout se šnorchlu
nateklou vodu; ale koupou se tu hlavně krajtičky a prohání se tu varan
drsnokrký (Varanus rudicollis).
Zatímco oddíl starší mládeže podniká kromě pravidelných schůzek také
náročnější víkendové akce, např. do Barrandienu za rozhraním siluru
a devonu, oddíl mladší mládeže se věnuje kromě péče o chovné živočichy
také rozmanité tvůrčí činnosti s přírodní tematikou.
Ale život Ekocentra není snadný; v roce 2017 se už nedařilo provizorně

opravovat střechu a bylo nutno vytvořit nad klubovnou nové zastřešení,
což nám umožnily příspěvky ÚMČ Praha 8, Praha 7 a ÚMČ Praha-Ďáb-
lice. Bylo to dražší, než co kdysi stál celý dům se zahradou a garáží, ale
bez toho by nám při dešti teklo do klubovny stropem.
Jakýsi nechutný sprejer potřísnil svými ohavnými výtvory naše infotabule
a fresky se zvířátky na vnějších stěnách objektu a jejich odstranění
a obnova fresek byla dosti náročná.
Nejhorší trvalé ohrožení představuje ovšem pravidelný vpád splaškové
kanalizace do záchoda, koupelny a i klubovny při letních přívalových deš-
tích. Tuto vodu by měla odvádět samostatná dešťová kanalizace, ale
v některých objektech nad naším Ekocentrem to není dodrženo a přibýva-
jící výstavba nás ohrožuje stále více. I když máme instalovanou zpětnou
klapku, často se ucpává a pak je nefunkční. Z počátku stačilo ucpat
záchodovou mísu betonovým špuntem, dešťový příval pak odezněl dříve,
než přetekla vana, která ucpat nejde. V loňském roce jsme ale zazname-
nali rekordní přetlak, kdy splašky přetekly nejen z vany, ale i v nejvýše
položeném odpadu z nástěnné vodovodní výlevky. Několik komisí, které
nás postupně přišly kontrolovat, konstatovalo vždy shodně, že závada
není u nás, nýbrž v tom, že je do kanalizačního potrubí svedena i voda
dešťová, která tam nepatří. Uskutečnil se i kouřový pokus, zjišťující, kde
jsou neoprávněné vstupy vody dešťové, ale obáváme se, že ke zjednání
účinné nápravy dosud nedošlo a tak se můžeme těšit, že se z Ekocentra
stane nakonec spíše retenční nádrž splaškových vod.

Jménem ZO ČSOP „Ochrana herpetofauny“ a Ekocentra 
„Poznáním k ochraně“ Jiří Haleš, předseda ZO
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Jarní petrklíč 2019
Pod jménem této vytrvalé květinky, otevírající
dveře k jaru, se ve čtvrtek 21. března, tedy
v první jarní den otevřely prostory kulturního
domu Krakov, aby již potřetí přivítaly účastníky
finále 31. ročníku hudební soutěže – festivalu
Jarní petrklíč. Setkávají se zde děti z 1. – 9. tříd
ze škol různého typu, které především rády
a s chutí muzicírují, tedy hrají či zpívají. Soutěž
probíhá v šesti kategoriích: pro instrumentalisty
mladší a starší, pro zpěváčky mladší a starší, pro
komorní sbory a soubory (do 5 členů) a pro
velké sbory a soubory (od 6 členů). Vystoupení
jsou omezena časovým limitem, u zpěváků pak
také repertoárem: žádné hity ani tzv. populár,
ale jen písně z nepřeberné studnice našeho
folklóru z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska. 
Historie soutěže sahá až do roku 1985. Letošní
ročník se konal pod záštitou místopředsedy
Senátu Parlamentu ČR J. Oberfalzera, děkana
PFUK profesora M. Nedělky, starosty MČ Praha
8 O. Grose a starosty MČ Praha-Ďáblice
ing. M. Růžičky. Festival má také celou řadu

podporovatelů a sponzorů, bez nichž by se dnes
již soutěž, které se ve finále účastní téměř 500
mladých hudebníků a zpěváků, neobešla. Mnozí
z nich pak předávají vítězům v jednotlivých
kategoriích „své“ ceny.
K nestorům Jarního petrklíče patří dlouholetý
předseda jedné z odborných porot Zbyněk 
Blecha z katedry hudební výchovy PedFUK. 
Zeptala jsem se ho, jak vzpomíná na
všechny ty ročníky a jak se Jarní petrklíč
za tu dobu proměnil? „Pana Buchala jsem
učil na fakultě, on už tehdy byl velký organizá-
tor a ‘otec‘ studijní skupiny. V mé výuce snad
nalezl zalíbení a pozval mne jako předsedu
poroty na některý z prvních ročníků. Asi jsem se
osvědčil a od té doby s Petrklíčem funguji.
Všude, kde se soutěž konala, to mělo důstojný
ráz a perfektní organizaci, a tak soutěž nabý-
vala na známosti a přijížděli účastníci z celých
Čech. Jedním z cílů bylo vést mládež ke zpěvu
a znalosti lidových písní, proto se také trvalo

výlučně na zpěvu bez elektronických nástrojů.
Úroveň soutěžících se lepší v tom smyslu, že
mají odborné vedení, bývají to dnes již žáci ZUŠ.
Někdy se ale právě důsledkem odborného
vedení ztrácí trochu ta lidovost a prostý, nevyu-
mělkovaný přednes. Jsou znát manýry a ambice
učitelů, což právě nechceme. Stačí správná arti-
kulace, čistá intonace a zdravý, nepoškozený
hlas, pro soutěž především přiměřený výběr

písní podle věku dítěte. Upozorňoval jsem
pedagogy i na to, že se příliš opakují některé
písně, že bohatství našich lidových písní je
nepřeberné. Cíl a účel Jarního petrklíče se
v průběhu let neproměnily, chceme zachovat
původní myšlenku, protože to činí tuto akci
u nás jedinečnou pro všechny děti. Ony totiž
zpívají rády!“
K benjamínkům v porotě patřila letos Marie
Buchalová, flétnistka a pedagožka, která do
poroty „odběhla od miminka“ ze své mateřské
dovolené. I jí jsem se ptala na dojmy,
které si ze svého „porotování“ odnáší:
„... je to soutěž, kde je velmi pestré složení
soutěžících. Různé nástroje, různý věk, různé
hudební vzdělání. Tím je tato soutěž velmi zají-
mavá a ojedinělá. Pro mne jako porotce tak
bylo náročnější porovnávat děti, které se věnují
hudebnímu nástroji nebo zpěvu na ZUŠ,
s dětmi, které se připravovaly pouze v rámci
hudební výchovy v základní škole. Já sama

vzpomínám s nostalgií na soutěžení, kdy jsem
jako žačka ZUŠ nervózně přešlapovala v záku-
lisí, čekala na svůj výstup a při vyhlašování si
hrdě šla pro diplom. V posledních deseti letech
se pohybuji na soutěžích jako učitelka a držím
palce svým žákům, aby se jim vše vydařilo.“
Premiérou byla soutěž také pro jednu z nových
moderátorek soutěže Simonu Sedlářovou. Jí
patřila otázka: Co vy a hudba? Jaké je to
moderovat malé umělce? „Nabídku mode-
rovat jsem přijala ráda, protože jsem sama
s pěveckým sborem, klavírem a později flétnou
vyrůstala velmi intenzivně až do svých 18 let.
A vím, jakou to chce disciplínu a pokoru několi-
krát týdně docházet do sboru a denně doma
cvičit na hudební nástroj. Dnes jsem své vědo-
mosti předala již své dceři, která je klavíristka 
7. ročníku ZUŠ, a mě baví vidět a slyšet to
muzicírování i z jiné pozice. Proto jsem se těšila,
co na Jarním petrklíči uslyším. Svou první zkuše-
nost v moderování jsem absolvovala v druhé
části soutěže v kategorii mladších instrumenta-
listů a prožívala s nimi tak jejich trému za klaví-
rem, při hře na flétnu, obdivovala jsem
vystoupení akordeonu a violoncella. Musím cel-
kově konstatovat, že láska dětí k hudbě pořád
nevymizela, že žáci všech věkových kategorií
stále usilují o ocenění, chodí do soutěží
a hlavně, že hudbu dělají stále s potěšením.“
Neméně důležití pro Jarní petrklíč jsou také ti,
kteří o něj „pečují“, tedy všichni ti v předsálí,
zákulisí, v šatnách, zvukařských kabinách, kteří
zapisují, vypisují, chystají, předávají, svolávají,
vyhlašují, občerstvují a jinak křísí, zkrátka orga-
nizátorské zázemí. Výčet všech by byl sáho-
dlouhý, bez rozdílu všem však patří velký díky
za jejich obrovské nasazení a výdrž. Díky jim
všem tu Jarní petrklíč zakořenil a nezbývá než
mu přát, aby vykvétal každým rokem k potěšení
všech muzicírujících i naslouchajících.

Blažena Lvová, foto Milan Poláček

Den učitelů ve II.B
Žáci druhé třídy si mohli na jeden den vyzkou-
šet, jaké je to být učitelem. Žáci se na svoji uči-
telskou roli pečlivě připravovali. Děti role učitelů
bavila, nejvíce ze všeho si užívaly psaní na
tabuli, sezení za učitelským stolem a opravo-
vání. Paní učitelka zase zasedla do školní lavice
a učila se s ostatními dětmi.
Všichni si den učitelů užili, ať učili, nebo se učili.

Julie Martasková, tř. učitelka II.B
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Den učitelů
Dne 28. 3. jsme v ďáblické škole oslavili Den
učitelů. Ve spolupráci se Spolkem Parkán si čle-
nové Školní žákovské rady a další ochotní spo-
lužáci přichystali pro učitele několik stanovišť,
jejichž jednotícím tématem byly smysly. Pro-
gram se odehrával ve dvoraně školy od 6.30
hodin takřka do 8.30 hodin. Členky spolku 

Parkán a žáci vítali přicházející pedagogy květi-
nou a pozváním na ochutnávku kávy a čaje
nebo něčeho sladkého. Bylo možné vyzkoušet si
čich, hmat, sluch, chuť a zrak. U stanoviště
s názvem zkouška čichu se učitelům zavázaly
oči a dávaly se jim k přičichnutí kořenky,
u zkoušky sluchu měli pedagogové za úkol

poznat písničku. Dále si učitelé mohli vyzkoušet
hmat na stanovištích, kde se zavázanýma očima
měli poskládat puzzle, nebo poznat materiál.
Mimořádně zajímavé bylo stanoviště, kde paní
učitelky a páni učitelé dostali slepeckou hůl
a jejich úkolem bylo projít se zavázanýma
očima určenou trasu s překážkami. Rychle zjis-
tili, že to není vůbec jednoduché.

Cílem tohoto programu bylo, abychom si uvě-
domili, jak jsou pro nás smysly důležité a jak
moc bychom byli limitováni, kdybychom
o některý z nich přišli. V neposlední řadě jsme
chtěli poukázat, jak obtížný život mají lidé, kteří
některý ze smyslů postrádají.
V 10 hodin se členové Školní žákovské rady roz-

dělili do skupinek a vydali se za svými vyučují-
cími do hodin, kde jim předali jménem všech
žáků drobný dárek, kterým byla propiska
s nápisem „Inspirujete nás... Děkujeme.“ Tuto
pozornost obdržely rovněž paní vychovatelky
a pan vychovatel ve školní družině a následně
paní učitelky v mateřské škole.
Myslíme si, že si naši učitelé svůj den užili
a z programu i dárku měli radost. 

Amélie Zítková, Valerie Ečerová, 7.B

Den učitelů 
ve znamení smyslů
Dne 28. 3. se konala oslava Dne učitelů
v ďáblické škole. Tuto akci organizoval Spolek
Parkán společně se Žákovskou radou a i letošní
rok můžeme pokládat za vydařený. Minulý rok
se spolu utkali učitelé a žáci v různých stolních
minihrách, jako jsou například kostky, karty,
double, záchod a další.
Žáci se do letošního poděkování svým učitelům
pustili s obdivuhodným elánem a vynalézavostí,
tentokrát si připravili ochutnávku pro různé
smysly, které museli učitelé při jednotlivých dis-
ciplínách zapojit. Všechny aktivity se odehrávaly
poslepu a učitelé (a samozřejmě i žáci) museli
např. skládat puzzle, navlékat korálky, poznávat
různé předměty a písmena, ochutnávat všelijaké
dobroty, určit podle čichu různá koření nebo
poslouchat a poznat hudební skladby. Nechy-
běla ani dráha, kterou učitelé museli poslepu za
pomoci slepecké hole projít. Jejich odvaze
musím vzdát hold, bylo obdivuhodné je po očku
sledovat, jak se dráhou proplétali. Obzvláště
dobrodružnou byla aktivita, při které měli uči-
telé „napíchnout oslovi ocas na správné
místo“.
Samozřejmě nechybělo ani občerstvení, které
žáci a jejich rodiče, pro tento den připravili. Sly-
šeli jsme množství pochval, zejména na čokolá-
dový dort s jahodami a šneky (z listového
těsta).
Učitelé i žáci odcházeli do tříd dobře naladěni.
Věříme, že tento den se celý nesl v příjemném
svátečním duchu.
Děkujeme všem, kdo k této sváteční atmosféře
přispěli.

Za Spolek Parkán Olga Kocúrková,
www.spolekparkan.cz
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Den otevřených 
dveří u hasičů 
Začátkem dubna proběhl v hasičské zbrojnici 
Den otevřených dveří pro širokou veřejnost.
Předchozí rok byla účast na této akci velmi slabá,
a tak jsme nevěděli, co letos očekávat. K našemu milému překvapení
dorazilo přes sto lidí. Na své si přišli malí i velcí. Na dvoře byla vystavena
hasičská vozidla. Za budovou byla pro děti připravena lezecká stěna s jiš-
těním a pro rodiče posezení u grilu. V garážích se mohli návštěvníci podí-
vat na šatny, zásahové oděvy, technické vybavení a na prostředky pro
práci na vodě. Nahoře byly k vidění nově zrekonstruované prostory jako
ložnice, kuchyň, klubovna a posilovna. Nezapomněli jsme ani na ty, kteří
si chtěli vyzkoušet práci hasičů. Jednu místnost jsme zatemnili a pustili do
ní technický kouř, který není zdraví škodlivý. Odvážlivci si místnost zkusili
projít, měli k tomu na zádech jako zátěž dýchací přístroj. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří přišli. Zejména pak místním občanům 
a zaměstnancům úřadu. Doufáme, že se Vám akce líbila. 
Budeme se těšit zase za rok.

Tomáš Kubíček, foto Jan Hrdlička

Požární sport
Dne 23. 3. jsme se se třemi staršími žáky zúčastnili halového poháru
v běhu na 60 m s překážkami v Jablonci nad Nisou.
Závod spočívá v překonání bariéry (o výšce 1,5 m), přeběhnutí kladiny
a následném zapojení hadic do rozdělovače.
I přesto, že nemáme dostatečné vybavení k tréninku, byly výsledky více
než skvělé. I při tak velkém počtu závodníků (250) nás od medailového
umístění dělilo necelých 5 vteřin.
Věřím, že se naše výkony budou stále zlepšovat.

Za kroužek mladých hasičů Viktor Jirků

Soutěž O pohár starosty Ďáblic
Druhou dubnovou sobotu se na louce u autobusové zastávky Květnová
konal 2. ročník soutěže Požární útok trochu jinak. Tento rok bylo přih-
lášeno 6 soutěžních družstev. Cílem útoku bylo zdolání všech překážek
v co nejlepším čase. Letos měli strojníci (řidiči) ještě samostatnou soutěž,
kdy měli za úkol s automobilem zastavit co nejblíže překážky a zároveň ji
nesměli shodit. Nutno podotknout, že vítězný pokus 8,5 cm od překážky
je úctyhodný a dokazuje, že někteří řidiči mají svá vozidla opravdu v paži.
Trať se skládala z několika překážek. Nejprve musel hasič pomocí sekery
vybourat dveře, následně přenést velkou pneumatiku přes kládu stromu,
natáhnout hadice k rozdělovači a odtud rozvinout útočné proudy.
Proudaři museli s hadicemi prolézt úzkým průlezem, přeskočit překážku,
vyběhnout kopec a shodit lahve v terči. Každé družstvo mělo dva pokusy
a započítával se lepší čas.
Pro děti byl připraven doprovodný program. Ukázku zde měla Policie
České republiky a Městská policie hl. m. Prahy. Svou návštěvou nás poctil
starosta Městského sdružení hasičů hlavního města Prahy pan Martin
Wagner, který předal poháry. Nejlepší čas mělo družstvo ze Satalic, druzí
skončili sousedé z Březiněvsi a na třetím místě místní Ďáblice.
Po skončení akce byl pro všechny zúčastněné sbory připraven táborák
a posezení u ohně.

Tomáš Kubíček, foto Pavel Veselý

www.hasicidablice.cz



Oddíl dětí a mládeže: přípravka čtvrtek 15–16, ostatní pondělí
15.30–17, středa a čtvrtek 16-17.30 hodin.
Každou neděli od 14.30 Grand Prix CST Ďáblice
(turnaj pro rekreační hráče)
25. 4. 10.00 Senior Cup 3 (turnaj ve stolním tenisu pro hráče 65+)
23. 5. 10.00 Senior Cup 4 (turnaj ve stolním tenisu pro hráče 65+)
1., 8., 15., 23. a 29. 5. 18.00 Májový turnaj čtyřher (série turnajů 
ve stolním tenisu pro veřejnost)
19. – 23. 8., 26. – 30. 8. Příměstský tábor zaměřený 
na stolní tenis (od pondělí do pátku vždy od 9.45 do 17.00 hodin).
Tréninkové soustředění – bez programu mezi tréninky za 1 500 Kč 
za turnus. Více na www.centrumdablice.cz.
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Jarní sezóna 2019 již začala 
pro všechny týmy
Muži „A“ stále na třetí pozici v tabulce. I nejmenší hráči 
ze školičky a přípravek skončili zimní přípravu v tělocvič-
nách po Praze 8 a již naplno trénují na našem hřišti a hrají
mistrovská utkání. Zimní příprava skončila i naší předpřípravce, ročník
2012. V sobotu 6. 4. již kluci měli první jarní turnaj Mini Cup. Na základě
podzimních výsledků jsme byli zařazeni do skupiny dvanácti nejlepších
týmů a kluci i na jaře patří k nejlepším na turnaji. Turnaje se účastní 
čtyřicet týmů. Gratulujeme! 

100 let SK Ďáblice 1919 – 2019, 
jak budeme oslavovat toto jubileum? 
Sobota 22. 6. 2019
14.00 – dětský a sportovní den
17.00 – focení bývalých hráčů, trenérů a fanoušků
19.19 – Horváth band (zábava s oblíbenou kapelou z našich plesů)

Neděle 23. 6. 2019
Na odpoledne/podvečer připravujeme koncert kapely Kryštof 
s Richardem Krajčem

Prosíme všechny, kteří mají doma nějaké fotografie nebo 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. 
Dále prosíme všechny, kteří mají kontakt na bývalé hráče, 
trenéry, fanoušky, aby jim případně předali informaci, že se 
na ně těšíme v sobotu 22.6. 2019 v 17 hodin, kdy bychom 
se chtěli všichni vyfotografovat. Prosíme o předání této 
informace, pozvánky. Děkujeme moc!

Fotbalová školička
Je určená pro děti ročníku 2013 a mladší. Trénujeme každé pondělí 
od 17 hodin na hřišti SK Ďáblice. Můžete se přijít podívat. 

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

Přijďte si zahrát tenis!
S nastupujícím jarem se do nové sezóny probudil i tenisový areál 
SK Ďáblice. Je zase o něco upravenější, krom tradičních brigád totiž
odborná firma prosvětlila a zmladila i veškerou zeleň kolem kurtů, za
což patří dík jednomu z členů Štěpánu Prášilovi. Oba antukové dvorce
jsou v dobré kondici, a tak stačí zarezervovat si čas (tel. 727 851 311,
p. Hrdličková) a přijít s raketou. Využít můžete i zvýhodněnou cenu
v sobotu dopoledne – jen za 70 Kč/hod. Jediné, na co jsou tenisté 
hákliví, je vhodná obuv (nikoli na přespolní běh) a řádné nakropení
dvorce; pamatujte na to, abyste předešli případnému pokárání.
Krom hostujících trenérů a tenisových škol nabízí letos ďáblický klub
vlastní výuku tenisu. Individuální i skupinové lekce pro děti i dospělé
pod vedením Jakuba Krátkého budou probíhat třikrát týdně, a sice
v pondělí, v úterý a v pátek odpoledne. V případě zájmu získáte přesné
informace u trenéra (tel. 736 605 332, jakub.mechy@seznam.cz).

Jiljí Kubec

Chtěli bychom tímto poděkovat firmě 
Čáma-spol, a.s. za rychlé a ochotné jednání 
při navážení kameniva (písku a oblázků) určeného
na úpravu dopadových ploch na dětských hřištích
v Ďáblicích. Písek a jeho dopravu nám firma
poskytla zcela zdarma. Děkujeme.



Právní zajímavost 
pro společenství 
vlastníků jednotek
Vzhledem k tomu, že i v Ďáblicích je několik
domů, které byly rozděleny prohlášením 
vlastníka na jednotlivé bytové jednotky, může
být pro vlastníky bytů užitečná následující infor-
mace. V domě rozděleném na jednotky musí být
zřízeno tzv. společenství vlastníků jednotek, slo-
žené z jednotlivých vlastníků bytů, které spra-
vuje dům a pozemek, nebo pozemky. Jednání
společenství vlastníků jednotek a jeho orgány
se při své činnosti řídí stanovami. V minulosti se
vznik společenství řídil zákonem o vlastnictví
bytů č. 72/1994 Sb. Stanovy takto zřízených
společenství nemusely být schvalovány a přijí-
mány formou notářského zápisu. Tento princip
se vztahoval logicky i na všechny následné
změny stanov, u jejichž schvalování nemusel být
pořizován notářský zápis, pokud si členové do
stanov sami přísně neurčili, že o případných
změnách stanov musí být pořizován notářský
zápis. Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost
nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který
nahradil „komunistický“ občanský zákoník

z roku 1964. V novém občanském zákoníku
zavedli zákonodárci podle § 1200 odst. 3
povinnost, aby stanovy měly formu veřejné lis-
tiny, čímž se rozumí notářský zápis. K této
povinnosti zřejmě vedla obava, aby text stanov
nebyl v důsledku tvorby členů společenství
(neprávníků) nepřesný a nejasný, ale naopak
aby byl po právní stránce kvalitní, za což by měl
notář jako právní odborník odpovídat. Nikde
nebylo jasně stanoveno, že by se tato povinnost
měla týkat také dříve zřízených společenství,
které při schvalování změn stanov notářský
zápis nepotřebovaly. 
Ve společenstvích vznikaly silné třecí plochy,
kdy polovina členů požadovala podle stávající
úpravy notářský zápis a druhá polovina členů
požadovala, aby výbor společenství vlastníků za
nikoli levné notářské zápisy nevyhazoval peníze.
Tuto situaci se pokusilo vyřešit Ministerstvo pro
místní rozvoj vydáním metodického stanoviska
jeho právního oddělení, podle kterého dříve při-
jaté stanovy bez notářského zápisu nepotřebují
notářský zápis ani k přijímání změn. S tímto
názorem však nesouhlasili někteří soudci prvo-
instančních stupňů, kteří preferovali jednotné
užívání notářských zápisů podle současné

úpravy. Judikát nějakého vyššího soudu, který
by sjednocoval správný postup v této věci,
dosud neexistoval, neboť nový občanský záko-
ník platí zatím krátkou dobu, a při obvyklé rych-
losti soudních řízení se ustálená judikatura
bude tvořit ještě roky. Shodou náhod jsem
zastupoval jedno společenství, které má člena,
který proti všemu protestoval a vše kritizoval.
Vytýkal jejich výboru především nehospodárné
jednání. Ve chvíli, kdy ale schvalovali změnu sta-
nov bez notářského zápisu, podal proti spole-
čenství mimo jiných žalob i žalobu, aby soud
prohlásil změnu stanov za neplatnou, protože
nebyla přijata formou notářského zápisu.
U první instance soudkyně připustila, že existují
rozdílné názory, ale ona by notářské zápisy
chtěla a žalobě v této věci částečně vyhověla.
Proti této části rozhodnutí jsme se odvolali
a Vrchní soud v Praze s definitivní platností roz-
hodl, že u dříve zřízených společenství ke změně
stanov není notářský zápis potřeba. Podle
tohoto rozhodnutí by se do budoucna měla
judikatura sjednotit a změny stanov pro starší
společenství by měly být jednodušší, a hlavně
levnější.

Jiří Kříž

Ďáblický zpravodaj 
je v současnosti jiný, 
než býval
Zpravodaj odráží dění v komunitě. Po volbách je
tedy zcela na místě, že se tvář Ďáblického zpra-
vodaje poněkud změnila. Místostarosta pan
Hrdlička dává občanům vědět, že ho jejich
názor zajímá. Odpověděl mi na můj text uveřej-
něný v ĎZ i na můj dopis zaslaný e-mailem. Text
bývalého místostarosty pana Tumpacha v minu-
lém Zpravodaji „rozporcoval“ na části, k nimž
dával svůj názor. Z rozhovorů s několika občany

vím, že ne každému se tento způsob práce se
sdělením občana líbí. Já jsem ale zastáncem
přístupu pana Hrdličky. 
Při práci pro naši městskou část bychom měli
jak v psaném projevu, tak i ve vystoupeních na
zasedání Zastupitelstva věcně a srozumitelně
klást otázky a následně by na každou otázku
měla zaznít reakce zastupitele. Dle mě je proje-
vem přirozenosti života, že se názory komuni-
kujících stran ne vždy shodují. Důležité je, že
komunikujeme. 
V mém archivu textů do ĎZ minulých let jsou
dotazy konkrétnímu zastupiteli či zastupitelům,

které zůstaly nezodpovězené. I na anketní
otázky ve Zpravodaji neodpovídali vždy všichni
zastupitelé.
Do aktuálního dubnového čísla jsem připravila
otázku pro konkrétní osobu. Dostala jsem
odpověď, že se dotazovaný k věci nebude vyja-
dřovat. Můj dotaz směřoval k citaci právní
normy v oboru, ke kterému má ona osoba
blízko. Není divu, že v takových a podobných
případech, jako reakce na zastupitelem zablo-
kovanou komunikaci, vznikl archiv nezodpově-
zených dotazů.

Milada Stroblová
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Okresní soud pro Prahu 8
hledá přísedící
Podmínky k přijetí do funkce přísedícího:
• přísedícím může být ustanoven státní občan
České republiky, který je způsobilý k právním
úkonům a je bezúhonný a jestliže jeho zkuše-
nosti a morální vlastnosti dávají záruku, že
bude funkci řádně zastávat;
• v den ustanovení dosáhl občan min. 30 let;

• občan musí souhlasit se svým ustanovením za
přísedícího a s přidělením ke zdejšímu soudu;
• trvalý pobyt nebo místo práce v obvodu
zastupitelstva, jímž je kandidát volen,
a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen.
Pokud máte o tuto funkci zájem, nebo se
chcete dozvědět více, 
kontaktujte Markétu Köhlerovou, sekretariát
MÚ Praha-Ďáblice, 
tel. 283 911 723–4.

Podpisová akce – 
dálniční okruh
V komunitním centru Vlna 
je k dispozici a k podepsání dopis adre-
sovaný vedení hl. m. Prahy za projednání
alternativní varianty Pražského 
dálničního okruhu. Kdo by měl zájem 
připojit svůj podpis, může tak učinit 
ideálně do 23. 4. 2019.

Zveme rodiče dětí narozených v roce 2018 a 2019 na 
slavnostní přivítání nových občánků Ďáblic, 
které se uskuteční 21. května v 16 hodin.
Místo konání bude upřesněno. Přihlásit se můžete do 26. dubna 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
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Pedikura Manikura
Petra Ševidová
tel.: 776 557 004  
e-mail: kvetenskap@centrum.cz
Šenovská 23, Praha 8

CENÍK PRONÁJMŮ PROSTOR 
PRO ROK 2019

Městská část Praha - Ďáblice leží na mírně se svažujícím 
severním úbočí Ládví na samém severu Prahy. 
 

Na rozdíl od mnoha jiných pražských částí, které už pohl-
tila rozšiřující se zástavba, si Ďáblice zachovávají svůj 
osobitý charakter.
 

Spojují se v nich výhody města, jako je např. dobrá 
dostupnost, s výhodami menších obcí, mezi něž patří klid, 
dostatek prostoru, zeleně i dobré parkování. 
 

V roce 2018 zde byla otevřena nová bezbariérová bu-
dova Obecního domu Ďáblice, kde se kromě moderní 
radnice, pošty a lékařských ordinací nalézá multifunkční 
sál, určený nejen k pořádání kulturních akcí pro občany, 
ale také fi remních akcí, školení, konferencí a dalších 
společenských aktivit.
 

V sousedství se nacházejí další, menší prostory ideální 
k pořádání komornějších akcí, např. schůzí, workshopů, 
seminářů, sportovních či výukových kurzů. Jedná se 
o prostory v bývalém obecním domě (OD Ke Kinu) 
a v Komunitním centru Vlna.

Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8
web: dablice.cz

Velice rádi pro vás zpracujeme individuální kalkulaci na 
míru vašim potřebám. Neváhejte nás kontaktovat!
 

KONTAKT:

e-mail: pronajmysalu@dablice.cz

Michaela Ničová
+420 775 990 150

Lucie Sandrová
+ 420 728 063 746

OD KE KINU

KC VLNA

KC VLNA



úterý 23. dubna od 18 hodin Sladění pracovního a rodinného života - psychologická přednáška
Jak rozdělit síly a věnovat se rodině i práci stejně intenzivně? Přednáška MUDr. Markéty Fialové.
Vstupné - ZDARMA.

čtvrtek 25. dubna od 19 hodin Filmový klub - Sedm písní pro dlouhý život  Vstupné - ZDARMA.
Britský, nesentimentální a přitom velmi citlivý dokument režisérky Amy Hardie - muzikál nás zavede 
do skotského hospicu, kterým zní zpěv jako úžasná forma terapie. Film, který, ač pojednává o smut-
ných věcech, vyvolá úsměv na tváři.

úterý 30. dubna od 17 hodin

od 19 hodin

Čarodějnice v Ďáblicích 
Ohně, zábava, hudba, občerstvení - již tradičně na louce u Květnové. 

O neposlušné čarodějnici - divadýlko pro děti Vstupné - ZDARMA.
Pohádka plná kouzelných dobrodružství v podání Divadla Žlutý kopec.

pondělí 6. května od 17 hodin Diagnostika tělesné skladby Vstupné - ZDARMA.
Po předchozí registraci na e-mailové adrese vlnadablice@gmail.com.

sobota 11. května od 9:30 hodin Férová snídaně NaZemi 
Doneste si vlastní férové dobroty, posnídejte se svými známými a sousedy a podpořte lokální 
a fairtradové pěstitele v rámci Světového dne pro fair trade.

sobota 11. května od 10 hodin Burza rostlin v zahradě u KC Vlna 
V rámci vzájemné sousedské výpomoci budeme směňovat rostlinky, sazeničky i semínka všech druhů. 
Obaly na odnos rostlin jsou vítány.

sobota 11. května od 9:30 hodin Beseda o vyváženém stravování pro maminky kojenců a batolat 
Po předchozí registraci na e-mailové adrese vlnadablice@gmail.com. Vstupné - ZDARMA.

středa 15. května od 12 hodin Barvy v dětských dlaních 
Výstava obrazů mladých výtvarníků z kurzu Moniky Píchové v kavárně KC Vlna. Výstavu si můžete 
přijít prohlédnout až do 14. 6. v otevírací době kavárny. 

pátek 17. května od 20 hodin Gedeonův uzel - divadelní představení  Sál Obecního domu Ďáblice
Očistný rozhovor dvou žen, nejen o problémech soudobé výchovy. Emotivní hra o lásce, mateřství 
a genialitě, která mnohdy bývá přítěží... Hrají: Vilma Cibulková a Alžbeta Stanková.

sobota 18. května od 10 
do 12 hodin

Večerníčková bojovka pro děti Sraz na hřišti nahoře na Květnové. Za deště se akce ruší.

sobota 18. května od 10 
do 18 hodin

Open house Praha Vstupné - ZDARMA.
Široké veřejnosti bude zpřístupněn areál Ďáblického hřbitova a prostory Obecního domu Ďáblice, 
KC Vlna, Fakultní ďáblické školy, Kaple Nejsvětější trojice a sv. Václava a Hvězdárny Ďáblice. 

úterý 21. května od 18 hodin Syndrom vyhoření - psychologická přednáška
Syndrom vyhoření je dalším z nebezpečí v životě, které by měli mít na paměti zejména lidé s vysokým 
vytížením. Jak rozpoznat příznaky a omezit riziko jeho propuknutí? Přednáška MUDr. Markéty Fialové.
Vstupné - ZDARMA.

čtvrtek 23. května od 19 hodin Filmový klub - IKARIE XB-1  Vstupné - 50 Kč na osobu.
Dobrodružná cesta vesmírem v jednom z nejslavnějších českých sci-fi filmů. V retrospektivě můžete 
sledovat start kosmické lodi, která se v červnu 2163 vydala do vesmíru k planetám Alfa Centauri.

pondělí 20. května od 17 hodin Diagnostika tělesné skladby Vstupné - ZDARMA.
Po předchozí registraci na e-mailové adrese vlnadablice@gmail.com.

neděle 26. května od 16 hodin Čarovná rybí kostička  KC Vlna. Vstupné - DOBROVOLNÉ.
Divadelní pohádka v podání  Ďáblických ochotníků.

úterý 11. června od 19:30 hodin Semafor má stále zelenou  Sál Obecního domu Ďáblice
Hudební večer s členy divadla Semafor. 

Program
událostí

úterýýýýýýýýýýýýýýýýý 11. čú erý



VILMA
CIBULKOVÁ

„CORRYN“

ALŽBETA
STANKOVÁ
„HEATHER“

J O H N N A  A D A M S

REŽIE: PETR STRNAD



Po
zv

án
í

14

Ďáblický kalendář 
2. – 30. dubna – Antonín Strobl (vzpomínková výstava děl 
ďáblického malíře) – KC Vlna

23. dubna od 18 hodin – Slaďování rodinného a pracovního
života (psychologická přednáška) – KC Vlna

25. dubna od 19 hodin – Sedm písní pro dlouhý život 
(filmový klub – film Amy Hardie) – KC Vlna

30. dubna od 17 hodin – Čarodějnice – louka pod zastávkou 
Květnová

30. dubna od 19 hodin – O neposlušné čarodějnici 
(divadýlko pro děti) – KC Vlna

6. května od 17 hodin – Diagnostika tělesné skladby 
(nutná registrace předem) – KC Vlna

11. května od 9.30 hodin – Férová snídaně – zahrada u KC Vlna

11. května od 10 hodin – Burza rostlin – zahrada u KC Vlna

11. května od 10 hodin – Vyvážené stravování pro maminky
kojenců a batolat (beseda – nutná registrace předem) – KC Vlna

14. května od 18 hodin – Trénink paměti (kurs pro seniory) – 
KC Vlna

15. května – 14. června – Barvy v dětských dlaních 
(výstava obrazů mladých výtvarníků) – KC Vlna

17. května od 20 hodin – Gedeonův uzel 
(divadelní představení – V. Cibulková, A. Stanková) – 
sál Obecního domu Ďáblice

18. května od 10 hodin – Večerníčková bojovka pro děti – 
start na horním hřišti na Květnové

18. května od 10 hodin – Open house Praha – Ďáblický hřbitov,
Obecní dům Ďáblice (komentované prohlídky), KC Vlna, Fakultní ďáblická
škola, Kaple Nejsvětější trojice a sv. Václava, Hvězdárna Ďáblice

20. května od 17 hodin – Diagnostika tělesné skladby 
(nutná registrace předem) – KC Vlna

21. května v 16 hodin – Slavnostní přivítání nových občánků
Ďáblic

21. května od 17 hodin – Rukodělná dílna (netradiční váza, 
co vás překvapí) – OD Ke Kinu

21. května od 18 hodin – Syndrom vyhoření (psychologická 
přednáška) – KC Vlna

23. května od 19 hodin – IKARIE XB-1 (filmový klub) – KC Vlna

25. května v 7 hodin – Jarní výlet seniorů – odjezd z ulice 
Osinalická

26. května od 16 hodin – Čarovná rybí kostička (divadelní
pohádka v podání Ďáblických ochotníků) – KC Vlna

11. června od 19.30 hodin – Semafor má stále 
zelenou (hudební večer se členy divadla Semafor) – 
sál Obecního domu Ďáblice

14. května – 14. června BARVY V DĚTSKÝCH DLANÍCH výstava
obrazů mladých výtvarníků se uskuteční v Komunitním centru VLNA, 
Osinalická 1069/26, Praha-Ďáblice.  Výstava bude zahájena 
soukromou vernisáží dne 14. 5. 2019.

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

Program na duben a květen
Otevírací doba
Duben: pondělí 13.30–16, 18–21, úterý 13.30–16, středa 13.30–16,
20.30–22.30, čtvrtek 13.30–16, 20.30–22.30, sobota 14–22.30, 
neděle 14–16. Pondělí 22. 4. zavřeno. Velikonoční prázdniny čtvrtek 
18. 4. 10–12, 14–22.30.
Květen: pondělí 13.30–16, 18–21, úterý 13.30–16, středa 13.30–16,
21.30–23 (1. a 8.5. 14–23), čtvrtek 13.30–16, 21.30–23, sobota 14–23
(mimo 18.5.), neděle 14–17. Sobota 18. 5. 10–18 festival Open House
Praha.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
29. 4. RNDr. Vladimír Wagner, CSc.: Nejmohutnější exploze ve vesmíru?
6. 5. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů 2018.
20. 5. Jiří Kalát, DiS: LAOS plný min.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
13. a 27. 5. Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Duben: pondělí,čtvrtek 13.30–16, pondělí 1. a 15. 20.30–21.30, středa,
čtvrtek, sobota 20.30–22.30, sobota, neděle 14–16 hodin za jasného
počasí! Přístupné bez objednání.
Květen: pondělí– čtvrtek 13.30–16, středa, čtvrtek 21.30–23, středa 
1. a 8. 14–23, sobota 14–23 (mimo 18.5.), neděle 14–17 hodin za jas-
ného počasí! Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce).
Noční obloha: Měsíc – od 8. do 20. 4., nejlépe okolo 12. 4. (první čtvrt),
od 7. do 19. 5., nejlépe okolo 12. 5. (první čtvrt), Mars – po celý duben,
v první polovině května za dobrých podmínek. Dvojhvězdy, vícenásobné
soustavy – po oba měsíce. Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných
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 19.30–20.30 (duben), 16–17 (květen) 
mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků 
(5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování
Slunce 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.

POHÁDKY (od 3 let)
Každou dubnovou sobotu v 15 hodin – Odkud svítí sluníčko.
Každou květnovou sobotu (mimo 18. 5.) v 15 hodin – Africká
pohádka (Ogua a piráti).

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.
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Nová sezona je před Vámi a my Vás na ni dokážeme dokonale připravit.

Využijte naši aktuální nabídku servisních úkonů pro vozy starší 5 let s využitím

Economy dílů Volkswagen®, letních pneumatik s bezplatnou zárukou PneuGarance

a možnost servisní prohlídky v našem autorizovaném servisu Volkswagen.

Naše zvýhodněná nabídka platí do 21. 6. 2019.

Váš servisní partner Volkswagen Porsche Praha-Prosek
Liberecká 12, 182 00  Praha 8
tel.: +420 286 001 711, e-mail: info.prosek@porsche.cz, www.porsche-prosek.cz

Jarní servisní prohlídka:

299 Kč
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