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Jarní slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
základním úkolem našeho zpravodaje ze zákona je
informovat spoluobčany (prostřednictvím oficiálního
periodika) o činnosti, rozhodnutích a opatřeních
samosprávy a státní správy naší městské části. Mys-
lím, že květnové číslo Ďáblického zpravodaje je ale
vhodnou příležitostí zamyslet se nad prožívanými
událostmi trochu jinak, než „jen informovat“ o tom, co se stalo ve pro-
spěch naší městské části na ďáblické i pražské radnici, kde každý starosta
tráví mnoho času – často víc, než by chtěl. 
Když se řekne slovo máj, tak mnohým z nás jako první naskočí vzpomínka
na Máchův Máj. Na školní povinnou četbu, ale i na organizované nebo
spontánní recitace a muzicírování u Máchy na rozkvetlém Petříně. Jaro je
prostě vždy plné touhy po lásce, plném životě a přátelství. Jen mám stále
častěji pocit, že naplnit tato přání je v dnešní době těžší pro více lidí. 
Že štěstí a zdraví si jen za peníze opravdu nikdo nekoupí.

Všem držím pěsti
Jaro je také měsícem mnoha změn v životech žáků pražských základních
i středních škol – přihlášky a zkoušky na učňovské obory, osmiletá a čtyř-
letá gymnázia i na vysoké školy. Všem, kterých se to v Ďáblicích
týká (žákům, studentům, jejich rodičům i prarodičům), přeji
hodně síly, klidu a víry v budoucnost v těchto vypjatých dnech
písemek, testů, dotazníků, přihlášek, pohovorů a přívalu vše-
možných rad, jak „se to dělá“, když člověk „chce obstát v konkurenci“
atp. – však to znáte.

Poděkování škole a malé zamyšlení
Děkuji celé naší škole a panu řediteli, s jakou odvahou a jak důstojně nám
prostřednictvím slavnostního shromáždění u školní lípy připomněli květ-
nové události roku 1945. Během jejich vzpomínání, doplněném o osobní
vyprávění brigádního generála Miloslava Masopusta, jsem si znovu uvědo-
mil, jak velké zlo jsou války a jak velký dar je, že se já a mí kolegové 
i přátelé můžeme každý den věnovat takovým „starostem“, jaké máme. 
Také jsem si ale uvědomil, že války nepřichází ze severu, z jihu, z východu
ani západu, ale že jsou všudypřítomné. Že se stále pohybují mezi námi,
v nás. Projevují se v mnoha a mnoha podobách. Často jsou nejdříve
nenápadné, ale připravené v nás velmi rychle vyrůst a jako virus nakazit
lavinovitě mnoho ostatních, začít ubližovat – druhým a nakonec i sobě
samému. Kdykoliv, kdekoliv. Nezapomeňme prosím.

Rozvoj obce – zahájili jsme nebo připravujeme 
další projekty a dokumenty:
Stavba obecního domu
Stavba obecního domu – nebo také multifunkčního domu či radnice je
v plném proudu. Na začátku minulého roku proběhl archeologický prů-
zkum, který potvrdil, že můžeme začít stavět. Na hlavním městě jsme
požádali o investiční dotaci, přestože bychom dokázali plánovanou
výstavbu pokrýt z vlastních úspor. Opět jsme byli úspěšní. Podařilo se mi
vyjednat a z rezervy hlavního města Prahy určené pro městské části pro
nás uvolnit 35 000 000 Kč. Tím jsme dosáhli veliké úspory, která nám
umožnila pustit se i do mnoha dalších souvisejících investic uvnitř i v okolí
budovy (např. kvalitnější omítky v sále a dalších vybraných prostorách,
speciální akustické závěsy, zatemnění, divadelní osvětlení a další
technologie sálu, orientační systém, moderní úřední deska, vybavení
veřejných prostor, vybudování parku na severní straně budovy
a další zahradní úpravy v okolí, ...). Jak tyto nové práce, tak vlastní
stavba jsou v plném proudu. 

Akcíz II. – bytový dům s regulovaným nájemným
Připravujeme projektovou dokumentaci, ale hlavně jsme úspěšně
zvládli velmi důležitý krok – zpracovali a podali investiční žádost. 
Je to i mnoho hodin mé osobní práce a jednání navíc, nad rámec mých
povinností, ale jak jste si mohli všimnout i u jiných projektů, když se
zadaří, znamená to pro Ďáblice milionové úspory a někdy by akce ani
nemohla vůbec vzniknout – tolik na adresu zlých jazyků, kteří si myslí, že
zájmy Ďáblic obhájíme sezením v Ďáblicích a ne přímo tam, kde se o nás
rozhoduje.
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Dalším takových příkladem, kdy se o kvalitě života v naší obci rozhoduje
zcela jinde a že naše práce, hledání pomoci i občanská podpora se musí
odehrát mimo Ďáblice, je nový – pro mne zcela absurdní nápad znovu
navážet odpadky na snad skoro 20 let? uzavřenou část skládky! 
Ale co by někteří neudělali pro peníze, jiní za peníze a ještě jiní ze strachu
z těch, co mají peníze nebo udělají téměř cokoliv pro peníze:
Skládka Ďáblice – záměr znovu navážet odpadky do výšky na
stávajícím tělese – prověřování dle zákona 100/2001 Sb., zda
bude vliv tohoto navážení natolik podstatný, že by se mělo
podle tohoto zákona přistoupit k posouzení vlivu na životní
prostředí!
Rada MČ vydala negativní stanovisko k záměru a já byl pověřen
přípravou všech potřebných kroků k zajištění obrany našich zájmů. 7. 5.
byl tento úkol z velké části a pro tuto fázi splněn podáním zamítavého
stanoviska k vydané dokumentaci návrhu o obnově skládkování včetně
rozsáhlého zdůvodnění a poukázání na chyby a nedostatky v předložené
dokumentaci. Blíže viz úvaha radního Ing. Tomáše Dvořáka
na straně 5.

Rekonstrukce obecního domu s lékárnou
Připravili jsme návrh okamžitých interiérových úprav společenské míst-
nosti pro účel výtvarného / rukodělného ateliéru a seniorského
klubu.
Konečné provedení rekonstrukce budovy na nové ordinace 
a kanceláře v rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení 
již konzultujeme s potenciálními novými uživateli.

Bytový dům „pošta“, Ďáblická ulice – 
generální rekonstrukce a zateplení
Dokončili jsme studii, ve které prověřujeme potřebný rozsah 
a způsob rekonstrukce. Připravujeme zadání pro zpracování projektové
dokumentace.

Bytový dům č. 161/8, Ďáblická ulice – kompletní zateplení 
vč. výměny všech oken a dveří
Tento dům vnímám jako svůj osobní dluh. Jedná se o náš největší bytový
dům, rekonstrukce bude velmi nákladná. Klíčové pro zahájení takové
akce je dostatečné a garantované finanční krytí. Proto jsem se soustředil
na zajištění finančních prostředků dvěma cestami:
a) zajištěním přímé dotace (obdobně jako tomu bylo u budovy školy) –
žádnou vhodnou výzvu se ale nepodařilo najít, ani zatím nebyla 
vyhlášena,
b) získáním účelových dotací na jiných pro obec potřebných stavbách
(oba obecní domy, Akcíz II., a další drobnější akce) a tím ušetřit ďáblické
peníze tolik, abychom se do takové akce mohli pustit „vlastními silami“,
tedy z úspor a bez ohrožení stability budoucích rozpočtů. 
Domnívám se, že příští rok již bude možné tuto akci spustit. Aby nedošlo
ke zbytečné ztrátě času, ještě letos zpracujeme projekt, na který se již 
připravujeme. >

OZNÁMENÍ: Rada MČ Praha-Ďáblice informuje o záměru pronajmout dům současné radnice 
č.p. 553/52 v Praze-Ďáblicích pro nekomerční účely. S ohledem na demografickou prognozu a zna-
lost očekávaného rozvoje a růstu naší městské části očekáváme pro tento objekt nabídky zaměřené
na oblast ochrany, pomoci, vzdělávání, rozvoje a péče o děti, matky a mladé rodiny s dětmi. 

Hledáme partnery a projekty, které rozšíří a obohatí nabídku pomoci a služeb oriento-
vanou zejména k místním občanům a které se budou schopny podílet na krytí provoz-
ních nákladů budovy. Výhodou bude potenciál vícezdrojového financování a možnost
postupného rozvoje resp. rozšiřování využití prostor budovy. 
Na přechodnou dobu (do doby dokončení rekonstrukce Obecního domu v ulici Ke Kinu)
bude menší část budovy v rozsahu dvou kanceláří a garáže s technickým dvorem dále
využívána úřadem městské části.
Své nabídky ke spolupráci mohou zájemci posílat písemně v elektronické podobě 
do sekretariátu starosty MČ Praha-Ďáblice, k rukám paní Markéty Köhlerové, 
v termínu do 31. 5. 2018. Forma a rozsah úvodních nabídek není stanovena.
Předpokládaný a možný termín zahájení spolupráce a pronájmu: podzim 2018.
S dotazy je možné se obracet písemně a telefonicky opět na sekretariát starosty.

Jménem rady a celé městské části děkujeme za zájem a čas, 
který bude tomuto oznámení věnován.

Miloš Růžička, starosta

Budoucnost současné radnice – vily se zahradou v Květnové ulici
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Komunitní centrum Vlna
Mám velkou radost, jak rychle se ve Vlně rozjel tak zajímavý a bohatý
program. Ještě více, jak srdečný vztah si k nám Ďábličákům vlněné dámy
vytvořily a jakou míru porozumění a schopnosti spolupracovat projevily.
Starostové několika městských částí, kde nějaké podobné zařízení již mají
a provozují, odhadovali náš rozjezd do dnešní podoby ze své zkušenosti
na 3 až 5 let. Stabilizoval se zde tým nadšenců, kteří pořádají v rámci pro-
jektu řadu aktivit, kurzů, volnočasových aktivit, které pokrývají co nejširší
veřejnost – od těch nejmenších až po seniory.
Snad i díky mé spolupráci jako zastupitele hl. m. Prahy a zástupce Svazu
MČ HMP s odborem evropských fondů se podařilo zachytit hned první
grantovou vlnu a získat na projekt s názvem „Komunitní život v Ďábli-
cích“ na rozjezd velmi potřebnou podporu ve výši 3 320 000 Kč.
Spoluúčast MČ na financování projektu byla jen 5 %, což bylo velmi
výhodných 166 000 Kč. 
V okolí centra proběhly rozsáhlé zahradnické práce – terénní úpravy,
výsadby i výstavba altánu, cest, herních a cvičebních prvků, atd. S nastu-
pujícím jarem připravujeme závěrečnou kontrolu a převzetí zahrady 
do plného užívání.
Problémem zůstává zastínění terasy. Bylo nám doporučeno řešení,
ke kterému stále nemáme důvěru. Provedení bylo reklamováno, nebylo
převzato ani zaplaceno.

Ďáblická škola – nové plány?
Co se týče školy, dnes už si dovoluji tvrdit, že po dokončené rekonstrukci
a přístavbě budovy máme nyní jednu z nejmodernějších škol v širokém
okolí a dostává se jí uznání od mnoha odborníků i laických návštěvníků.
Základní škola má pro současnou potřebu dostatečnou kapacitu a příjem
prvňáčků pro školní rok 2018/19 probíhá bez problémů i při zajištění
velmi komfortního počtu žáků v jednotlivých třídách. 
Zbývá provést konečnou úpravu venkovního uzavřeného dvoru na jižní
straně školy pro sport, odpočinek a program družiny. Společně se školou
pracujeme na projektu hřiště a zahradních úprav zbylé plochy.
Z iniciativy pana ředitele a s pomocí jeho projektu výstavby odborných
učeben připravujeme rekonstrukci podkroví historické části budovy.
V návaznosti na loňské investování do přestavby školy se ještě podařilo
pro rok 2018 zajistit 2,7 mil. Kč na nákup a instalaci potřebných
zařízení (u topné soustavy) a dalšího vybavení školy 
(nábytek atp.).

Rekonstrukce zbylé části chodníku kolem hvězdárny
Ihned po jmenování nového ředitele Planetária hl. m. Prahy jsem jménem
rady naší MČ začal s panem ředitelem jednat, dohodl spolupráci při udí-
lení čestného občanství panu Z. Cornovi, ale hlavně jsme našli shodu
o úpravách okolí ďáblické hvězdárny. V tuto chvíli máme připraven
projekt rekonstrukce zbylé, neopravené části chodníku ke hvězdárně
na východním svahu Ládví. Probíhá výběr firmy, která rekonstrukci
provede. 

Závěrem
Jak je patrné i z výše uvedených informací, velmi důležitou (často nejdůle-
žitější) součást příjmové stránky našich rozpočtů tvoří granty a dotace. Je
skutečností, že od schopnosti získávat peníze z různých zdrojů se v mno-
hém odvíjí vybavenost naší městské části a kvalita života v ní. Když jsme
s kolegy nastoupili do funkcí v naší samosprávě, neexistoval zájem, nebyly
žádné znalosti a schopnosti přemýšlet a plánovat, zvláště v horizontu tak
10 let, psát tomu odpovídající projekty, získávat pro ně peníze a v nepo-
slední řadě je umět profesionálně a transparentně administrovat i účto-
vat. Jsem rád, že se nám v poslední době na tomto poli daří, že současní
zaměstnanci úřadu jsou skutečnými odborníky, na které jsem
pyšný a bez kterých by všechny plány zůstaly jen na papíře.
Věřím, že v příštím volebním období získané a investované peníze 
ponesou své ovoce a ještě dlouho budou Ďáblicím sloužit.
A svoje květnové bilancování bych chtěl zakončit oslovením všech, kdo
jsou ochotni si pustit do duše také trošku emocí. Máj je prý „lásky čas“.
V políbení pod rozkvetlým stromem se doporučuji neomezovat jen na
první den května. Mnoho dalších dní považuji za stejně vhodné. 
A taky bych si přál, abychom celou obec vnímali jako svůj domov a vše
živé i neživé v něm měli stejně tak rádi jako sebe sama. Všem se nám
bude žít mnohem lépe. 

Přeji krásné prožití letošního, zatím velmi intenzivního a zvláštního jara.
S úctou Miloš Růžička, starosta, foto autor
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Pálení má svá pravidla – 
spalování bio odpadu
MČ Ďáblice ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy zajišťuje
pro občany obce odvoz BIO odpadu velkoobjemovými kontejnery a dále
prostřednictvím sběrného dvora FCC Česká republika, s.r.o. – sběrný dvůr
Ďáblická (Ďáblická 791/89), kam je možné odvézt odpad z údržby zeleně
(tráva, větve, listí). 
Pálení odpadů upravuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 
ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že v otevřených ohništích,
zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat
jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená
výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontami-
novány chemickými látkami. 
1. Pálení odpadu může provádět pouze osoba starší 18 let.
2. Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa
a v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek 
palivového dřeva apod.
3. Pálení odpadu nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího sucha
a za větrného počasí.
4. K dispozici by měly být prostředky, kterými lze oheň uhasit – kbelík
s vodou, lopata, písek apod.
5. Po skončení pálení odpadu musí být ohniště bezpečným způsobem
uhašeno a následně kontrolováno po dobu 8 hodin.
Všechny ostatní materiály se nesmí spalovat. Pokud je listí,
vyřezané klestí a další bioodpad mokrý, pálit se nesmí a tomu,
kdo tak činí, hrozí pokuta ve výši 500 Kč – 150 000 Kč.

Jan Lukavec

Autovraky
Po několika intervencích u příslušných úřadů se podařilo přimět Správu
služeb hl. m. Prahy, aby rozbitou bílou škodovku, která po dlouhou dobu
hyzdí veřejné prostranství a zbytečně zabírá parkovací místo ostatním řidi-
čům na parkovišti v Hořínecké ulici, definovala jako autovrak. Zjevný
autovrak dle novely zákona totiž vůbec být autovrakem nemusí.
Dne 15. 9. 2015 byla Poslaneckou sněmovnou schválena velká novela
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích s účinností od 31. pro-
since 2015. Tato novela zákona významně změnila podmínky pro odstra-
ňování vraků vozidel
z pozemních komunikací. Je
zde uvedena nová definice
autovraku: „ silniční vozidlo,
které je pro závady v tech-
nickém stavu zjevně tech-
nicky nezpůsobilé k provozu
na pozemních komunikacích
a obnovení způsobilosti by si
vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu
nebo konstrukce silničního vozidla“. Zákonná definice vraku je nyní nato-
lik přísná, že ji nesplňuje mnoho nepojízdných vozidel, i když dlouhodobě
stojí na jednom místě. Jednoduše řečeno mohou být za vrak označena
jenom ta vozidla, která jsou bez motoru, části karoserie nebo podvozku.
Zrezivělé, na první pohled nepojízdné automobily nesplňují stávající defi-
nici vraku. Zároveň auto nemůže být odtaženo, pokud zjevně netvoří pře-
kážku silničního provozu. A to ani v případě, kdy je odstaveno v rozporu
s dopravními předpisy. Nezáleží na tom, zda je na autě SPZ či nikoli.
K novele vedla zákonodárce judikatura soudů, která staví nedotknutel-
nost soukromého vlastnictví nad veřejný zájem. Je otázkou, nakolik je
tento postup správný či praktický. 
Ani v případě „naší“ škodovky z Hořínecké není zatím úplně vyhráno.
Obor dopravy Prahy 8 na základě souběžných podnětů MČ Ďáblice,
Správy služeb hl. m Prahy a městských strážníků zahájil řízení o odstra-
nění autovraku. Nicméně dle stávající praxe takové řízení trvá okolo pěti
měsíců. V září tedy snad budeme moct uspořádat malou párty na oslavu
zmizení dalšího vraku z našich ulic.
K efektivnímu vyřešení situace je třeba v první řadě novelizovat zákon
o pozemních komunikacích.

Martin Tumpach

Našlo se další místo pro 160 000 m3

odpadu, aneb se skládkou na věčné časy
a nikdy jinak!
Od 5. 4. 2018 je možno na webových stránkách https://portal.cenia.cz/
eiasea/detail/EIA_PHA1070 najít informace o záměru s názvem
„SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, využití volné kapacity 
v prostoru I. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“. Není to nic jiného než
výzva, že do 7. 5. 2018 je možno vyjádřit se k záměru, jehož dokumen-
tace je v příloze k nahlédnutí. Následně bude posuzováno, zda povolo-
vací proces tohoto záměru bude podléhat plně postupu podle zákona
100/2001 EIA či nikoli.
Jaká je konkrétní představa tohoto, možná poněkud netradičního
záměru? Na stávající kupu odpadů, konečně z větší části přirozeně oze-
leněné, se zeleň v ploše 4,55 ha ve dvou etapách odstraní, aby se místo
ní znovu začal navážet odpad. Proč? Protože se ukázalo, že původně byl
povolen odpadkový kopec vyšší, než je nyní, a toho místa je tudíž třeba
náležitě využít. Od ledna 2020, plynule po ukončení navážení na
západní straně skládky (které mělo dle povolovacího procesu z roku
2007–2008 – tzv. „26. sekce – rozšíření“ – trvat 9 měsíců až 1 rok,
započalo v červnu 2010 a ve skutečnosti bude trvat přes 10 let),
nastane návoz odpadů do větších, původně povolených výšek a možná
i výše (ono si to přeci časem dosedne). Nový návoz bude trvat ve dvou
etapách do konce roku 2026 (taky tomu věříte?).
Tak co vy na to, Ďábličáci? S odpadky máme 27 let jistých, přidáme si
dalších šest let? 33 je pěkné číslo. A bude konečné? Vaše názory
a reakce, prosíme, zasílejte všemi možnými kanály na vedení obce. 
My v tuto chvíli pracujeme za pomoci erudovaných odborníků a s využi-
tím i mnoha dřívějších osobních zkušeností v rámci legislativních mož-
ností intenzívně na tom, aby zeleň už přítomná na skládce zůstala
zelení a nezměnila se na dalších pár let ve smradlavou prášící hromadu.

Tomáš Dvořák, člen Rady MČ

Z činnosti městských strážníků 
za měsíc duben
Během dubna byla prováděna běžná obchůzková činnost. V dopravě bylo
zjištěno 7 přestupků. Čtyři přestupky řešeny na místě blokovou pokutou
v celkové výši 800 Kč (z toho 2x zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t v Šenov-
ské ulici). Dvě blokové pokuty byly uloženy v ulici Legionářů za nedodr-
žení dopravní značky zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu. Jeden
přestupek v ulici Statková (porušení DZ B11 – zákaz vjezdu všech moto-
rových vozidel mimo dopravní obsluhu) byl postoupen sepsáním Ozná-
mení k řešení správnímu orgánu. Bylo vypsáno 5x vyrozumění za špatné
parkování v katastru MČ. 
Dále byl dle plánu služeb vykonáván dozor nad přechodem v Ďáblické ul.,
v okolí ZŠ U Parkánu, kontrolována dětská hřiště a restaurační zařízení
v obci. Strážníci MP Praha 8 prováděli i dohled na společenských akcích
pořádanými MČ.

Pozvánka na 25. veřejné zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Vážení spoluobčané, srdečně vás zvu na 25. veřejné zasedání
zastupitelstva naší městské části, které se bude konat 
16. května 2018 od 18 hodin 
v Základní škole U Parkánu 17.
Týden před zasedáním budete mít k dispozici podklady na
webových stránkách www.dablice.cz – Samospráva – Zastupi-
telstvo MČ – Podklady k jednání, zápisy, záznamy a usnesení
z jednání. Rádi bychom vám tím umožnili nejen lepší informo-
vanost, ale i větší zapojení do dění v naší obci.

Miloš Růžička, starosta MČ
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Z pera místostarosty
• Proběhly opravy chodníků v ulicích Na Terase a Květnová.
• S koncem dubna jsme zahájili seče trávy a řezy keřů. 
• Neznámý vandal, patrně průjezdem

dvoustopého vozidla, zničil pochozí plo-
chu lávky přes Mratínský potok.
Lávku jsme operativně opravili kvalitněj-
ším povrchem z kovových pororoštů a při
té příležitosti dostala i nový nátěr. 

• Na ďáblických webových stránkách nale-
znete odkaz na aktuální podobu návrhu
Metropolitního plánu. Veřejné jednání
o návrhu proběhne dne 27. 6. 2018 od
9.00 ve Střední hale Průmyslového
paláce, Výstaviště 67, Praha 7.

Martin Tumpach

Marná snaha?
Na ďáblické radnici je tým devíti lidí, kteří s velkým osobním nasazením
usilují o to, aby byly Ďáblice zdravé, bezpečné a příjemné místo pro život.
Bohužel jsou čím dál častější případy, kdy naši snahu někdo záměrně
kazí. Případy, kdy například vyměníme rozbité odpadkové koše a další
týden je objevíme opět zničené. Situace, kdy pověřená firma jednou
měsíčně vysbírá všechny odpadky z veřej-
ného prostranství a za měsíc to vypadá,
jako by odpadky nikdy sbírány nebyly.
Snahu posvítit si na bezohledné řidiče na
Šenovské ulici pomocí měření rychlosti se
někdo po pár dnech pokusil zmařit pospre-
jováním okýnek budky pro radar. Kolegové
Honza Lukavec se Zdeňkem Macháněm
obětavě strávili hodně času na jejich čiš-
tění. Času, který by jinak mohli využít třeba
k opravě lavičky nebo plotu u dětského
hřiště. Sotva zahradnická technika společně
se sečí sesbírá z trávy psí výkaly, už za pár
dní není možné se bez rizika projít po veřejném trávníku. Radši se nebudu
podrobněji rozepisovat o všech prvcích mobiliáře rozježděných a naboura-
ných auty nebo střelbě vzduchovkou do oken rozestavěného multifunkč-
ního domu.
Samostatnou kapitolou jsou kontejnery na tříděný odpad. Stálým ďáblic-
kým nešvarem je kontejner na plasty plný nesešlapaných PET lahví a igeli-
tové tašky s dalšími lahvemi okolo kontejneru. Svozová firma pak
neefektivně a neekologicky pendluje mezi Ďáblicemi a třídící linkou 

s korbou plnou „vzduchu“. Přitom sešlapaných PET lahví se do kontej-
neru vejde několikanásobně víc a i naplněný kontejner jde vždy zmáčk-
nout nebo sešlápnout tak, aby se ještě jedna taška vešla. Na některých
stanovištích probíhá svoz na hranici možností svozové firmy. I tak se
stává, že hned druhý den po vyvezení je kontejner plný živnostenského
odpadu, který do kontejnerů na tříděný odpad nepatří. Bezmála milion
a půl korun ročně zaplacených Magistrátem hl. m. Prahy za svoz třídě-
ného odpadu z Ďáblic je určen ďáblickým domácnostem.
Zde na radnici jsme i v rámci řady předpisů a nařízení aktivní, vynalézaví
a efektivní. Kouzelný proutek nicméně nemáme a vždy nedokážeme být
všude. Proto je stav našeho okolí částečně závislý na nás všech. Nebuďme
lhostejní k tomu, v čem a s kým v Ďáblicích žijeme. Martin Tumpach

Jaro je tady. A co děti, mají si kde hrát?
Na tento známý úryvek z písničky skupiny Katapult můžeme odpovědět,
že ano. 
Každý rodič je rád, když se jeho potomek venku dobře zabaví sám, vyřádí
se a je přitom pod dozorem dospělých. Proč jim nedopřát dostatek
zábavy a pohybu. K tomuto účelu skvěle slouží dětská hřiště. Vyřádí se na
nich jak malé děti, tak předškoláci i děti školního věku. Jsou i sestavy,
které jsou určené pro dospělé a mohou jich ve značné míře využívat
i senioři.
Dětská hřiště nabízí smysluplné trávení volného času mládeže i veřejnosti.
Městská část Praha-Ďáblice má na svém katastru hned 8 dětských hřišť.
Tím se může pochlubit jen málokdo. Všechny prvky na hřištích jsou certifi-
kovány v závislosti na jejich správném použití a hřiště prochází pravidel-
nými revizními prohlídkami. 
Celkový design dětského hřiště je většinou přizpůsoben tak, aby dobře
navazoval na okolí, ve kterém se nachází. Často využívanými prvky jsou
dřevěné kulatiny v kombinaci s moderními materiály. Toto spojení 
umožňuje vytváření pestrých barevných kombinací a prodlužuje výrazně
životnost celého dětského hřiště.
Také údržba těchto hřišť něco stojí. MČ ročně vynakládá na úpravu
a údržbu nemalé částky. V roce 2016 bylo vynaloženo 256 764 Kč, v roce
2017 179 566,80 Kč a pro rok 2018 je rozpočtováno 268 000 Kč. 
Přesto v loňském roce přibyl ještě v Ďáblicích Fitpark v celkové hodnotě
641 560 Kč.
Pokud by někdo pochyboval o správnosti tohoto kroku, nezbývá než argu-
mentovat tím, že přínosem dětských hřišť je především zatraktivnění dané
lokality pro rodiny, možnost relaxace, využití volného času. Hřiště může
sloužit jako místo setkávání maminek s dětmi, jsou ideálním doplňkem
lokality, ve které je žádoucí posilovat její atraktivitu pro rodiny či pro
seniory.

Renata Henych

K lomuNa Znělci Červencová

Na Blatech
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Zprávy z Úřadu
Stavba obecního domu,
nebo také multifunkčního domu je v plném proudu. Na začátku minulého
roku proběhl archeologický průzkum, který potvrdil, že můžeme začít 
stavět. Myslím, že to nebude vypadat nadneseně, ale i zde se vyplatilo
požádat o investiční dotaci. A opět byla MČ úspěšná. Obdrželi jsme
z rezervy hlavního města Prahy 35 000 000 Kč na výstavbu
tohoto multifunkčního domu veřejných služeb. Stavba se na 
podzim rozběhla, je v plném proudu.
V současné době je vypsána spousta výběrových řízení na
vnitřní vybavení prostor – tj. vybavení úřadu městské části a spole-
čenského sálu novým nábytkem apod. Pokud se nám vše podaří stihnout
v termínu, tak by stěhování mělo proběhnout začátkem léta.
A během prázdnin nás čeká místo odpočinku spousta zařizování – přesun
a zapojení datových sítí, telefonů apod. Značnou pozornost bude třeba
věnovat i vegetačním úpravám v okolí radnice. Věříme, že po prázdninách
vás přivítáme v nových prostorách nejen radnice, ale společně s námi
se budou stěhovat i ordinace praktických lékařů, rozšířené
o jednu ordinaci odborného lékaře.

KC Vlna
Jsem ráda, že svým životem nyní už žije i Komunitní centrum Vlna. 
Díky dotacím z Evropských fondů jsme získali na projekt
s názvem „Komunitní život v Ďáblicích“ dotaci ve výši 3 321
500 Kč. Spoluúčast MČ na financování projektu byla jen 5%, 
což bylo 166 075 Kč.
V okolí centra proběhly zahradnické práce a můžeme se pochlubit hezkou
komunitní zahradou, která v současné době krásně kvete a ve které byly
nainstalovány herní prvky. V KC Vlna se stabilizoval tým nadšenců,
kteří pořádají v rámci projektu řadu aktivit, kurzů, volnočaso-
vých aktivit, které
pokrývají potřeby co nejširší veřejnosti – od těch nejmenších 
až po seniory. A dokonce letos děvčata už sama začala psát granty na
další podporu společných i vlastních aktivit a dopadne-li vše dobře, 
tak se KC Vlna osamostatní a pojede pod vlastní hlavičkou.

Finanční prostředky z programu Čistá energie
Jak jsem zmínila, žádáme o dotace, jak jen to lze. Ne vše probíhá jedno-

duše. Ale podařilo se získat finanční prostředky z programu Čistá energie
Praha jak v roce 2016, tak i v roce 2017, určených na podporu výměny
kotlů v bytových domech. Nyní je postupně všechny nahrazujeme.

Úklid, údržba, veřejně prospěšné práce
S nadcházejícím jarem se zaměříme rovněž více na úklid a údržbu měst-
ské části. Poděkování za úklid patří firmě Pražské služby, která ke dni 
1. 4. skončila zimní údržbu a nyní plynule zahájila práce na letní údržbě.
V současné době nám ještě smluvně 1x měsíčně provádí údržbu firma
FCC group pod vedením paní Tomšejové. Proběhla i rozsáhlá jednání
s Úřadem práce a se souhlasem magistrátu hlavního města Prahy nyní
jednáme o uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací – tyto dohody jsou spolufinancované ze 
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Stabilní tým zaměstnanců úřadu
Posílili jsme i na úřadě v souvislosti s GDPR personální obsazení. Do
našeho týmu přibyl nový zaměstnanec, přesněji zaměstnankyně, která se
zabývá archivem, třídí věci a připravuje veškerou dokumentaci na přesun
do nových prostor v souladu se spisovým řádem a pod dohledem Archivu
hlavního města Prahy. Jsem ráda, že se nám stabilizoval tým zaměstnanců
na úřadu, s kterými se dobře pracuje. Bez nich by úřad nefungoval tak
dobře, jak funguje, a většinou si na ně nikdo nevzpomene, když se
děkuje. Tak aspoň prostřednictvím našeho zpravodaje si jim dovolím
poděkovat za práci, kterou odvádějí, protože jsou na ně kladeny stále
větší nároky co se týče odbornosti, znalosti legislativy apod. Věřím, že
i nadále v nových prostorách budeme vše zvládat k plné spokojenosti vás,
ďáblických občanů.

Renata Henych, tajemnice ÚMČ, foto Miloš Růžička

O čem jednala rada městské části
95. jednání dne 26. 3. 2018
Rada MČ po projednání schválila:
• dodatky ke smlouvám o sdružených službách dodávky plynu;
• rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2018;
• uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osob-

ních údajů se společností SMS-služby, s.r.o., jejímž předmětem je 
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zajištění služeb spočívajících v plnění úkolů pověřence pro ochranu
osobních údajů, kterým byl určen pan Jakub Iran;

• uzavření smlouvy o nájmu bytu s panem E.V. (novým školníkem ZŠ),
jejímž předmětem je nájem bytu č. 2 v 1. patře domu č.p. 18/9 v ulici
U Parkánu od 15. 4. 2018 za částku 4 798 Kč měsíčně;

• změnový list ZL č. 22 k výstavbě nového OD Ďáblice – záměna LED 
svítidel a doplnění žlabů – 962 636,70 Kč.

Rada MČ po projednání souhlasila:
• s návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.

č. 1729/265 v k. ú. Ďáblice, jehož součástí je komunikace a jsou na
něm uloženy inženýrské sítě, za částku 1000 Kč od společnosti EKO-
SPOL, a.s.;

• s vyřazením majetku MČ Praha-Ďáblice umístěným na adrese U Par-
kánu 765 (JSDH) a vedeným na vyjmenovaných evidenčních kartách.

Ing. Hrdlička radní informoval o novém OD Ďáblice:
• o plánovaných změnách dopravního značení, které nastanou po 

dokončení a zkolaudování komunikací a parkovacího stání v okolí OD;
• o nutnosti vytvořit provozní řády na vodohospodářské objekty 

a zdravotechniku OD;
• o připojení OD na el. proud;
• o kamerovém systému na OD a dovybavení čidly.

96. jednání dne 9. 4. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s nabídkou společnosti České teplo, s.r.o. na zpracování projektové

dokumentace na opravu strojovny VZT a ohřevu TV v ZŠ za částku
54 000 Kč;

• s navýšením četnosti úklidu obce prostřednictvím brigád a DPP 
na výzvu pracovníka MČ;

• s poskytnutím finančního daru ve výši 20 000 Kč základní organizaci
Českého svazu ochránců přírody, EKOCENTRUM;

• s uzavřením smlouvy se společností PREdistribuce, a.s. na dodatečné
hodnoty jističů v dodatečných rozvaděčích;

• s vypsáním výběrových řízení pro OD Ďáblice: stínící technika, kancelář-
ský nábytek, sedací nábytek, info systém a výtvarný motiv, židle a stoly,
dekorativní závěsy, scénické osvětlení a stavitelné pódium;

• s nájemními smlouvami na využití pozemku při akci Pálení čarodějnic
2018;

• se záměrem vybudování pěti autobusových přístřešků.
Rada MČ po projednání schválila:
• dodatek č. 1 k pojistné smlouvě s Českou podnikatelskou pojišťovnou,

a.s., Vienna Insurance Group, jehož předmětem je rozšíření pojištění
majetku za částku 120 854 Kč ročně na dobu určitou do 15. 4. 2019;

• rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu MČ na rok 2018;
• uzavření smlouvy se společností PREdistribuce, a.s., jejímž předmětem

je zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 1729/115
a 1729/256 v k. ú. Ďáblice za náhradu stanovenou na základě znalec-
kého posudku č.90/1895/2016, který objednalo hl. m. Praha, ve výši
97 940 Kč;

• změnové listy ZL č.: 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 a 24 k výstavbě
nového OD Ďáblice – prodloužení termínu kolaudace do 18. 5. 2018 
(z důvodu vlhkosti podkladních vrstev podlah) v celkové částce
869 812,80 Kč;

• dodatek č. 1 k příkazní smlouvě s Ing. Hrdličkou;
• uzavření dodatku č. 1 k licenční smlouvě a uzavření smlouvy o tech-

nické podpoře informačního systému MUNIS a dalších produktů společ-
nosti Triada, spol. s.r.o., jejímž předmětem je zvýhodněný pravidelný
servis v souvislosti s poskytnutím technické podpory při implementaci
GDPR;

• návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku od MČ Praha 11, jejímž
předmětem je bezúplatný převod automobilu (speciální požární TATRA
815) do vlastnictví MČ Praha-Ďáblice pro potřeby JSDH (Jednotky sboru
dobrovolných hasičů).

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• návrh sociální komise na dotované obědy pro ďáblické seniory;
• návrh sociální komise podpořit levnější autodopravu;
• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Ďáblice prove-

deného MHMP, odborem kontrolních činností za období od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2017 s tím, že zjištěné nedostatky nejsou závažným pochy-
bením a budou napraveny.

Rada MČ po projednání jmenovala:
• Mgr. Pavlínu Vermešovou členkou sociální komise od 10. 4. 2018.
Informace radních:
• pan starosta předložil RMČ k diskuzi variantní studie rekonstrukce stá-

vajícího Obecního domu s tím, že než bude vypsáno výběrové řízení na
zpracovatele projektové dokumentace, paní tajemnice prověří možnost
umístění archivu (odvětrání, vzduchotechnika) v suterénu stávající
budovy, pan starosta projedná s Diakonií jejich potřeby a Ing. Lukavec
zkontroluje revizní zprávy stávajícího výtahu.

97. jednání dne 23. 4. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s výběrem společnosti Isotra pro s.r.o. jako dodavatele veřejné zakázky

„Stínící technika pro OD Ďáblice“;
• s výběrem společnosti MY DVA group a.s. jako dodavatele veřejné

zakázky „Kancelářský nábytek pro OD Ďáblice“;
• s výběrem společnosti KŘESLA-ŽIDLE s.r.o. jako dodavatele veřejné

zakázky „Sedací nábytek pro OD Ďáblice“;
• s výběrem společnosti Spyron s.r.o. jako dodavatele veřejné zakázky

„OD Ďáblice – Info systém a Výtvarný motiv“;
• s výběrem společnosti ADD interiér design, s.r.o. jako dodavatele

veřejné zakázky „OD Ďáblice-společenský sál – židle a stoly“;
• s vypsáním výběrového řízení „Atypické truhlářské prvky pro 

OD Ďáblice“ (kuchyňka-úřad, zázemí, foyer sálu, pult foyer sálu, 
šatní pult foyer sálu);

• s vystavením objednávky pro činnost autorského dozoru nad rámec
původně dohodnutého časového rozsahu 15 měsíců pro společnost ALT
Architekti ; toto prodloužení bylo způsobeno nutností přepracovat část
elektro NN z důvodu změny vyhlášky ERU tak, aby bylo možné zacho-
vání možnosti odebírat el. energii pro vytápění v objektu se sníženou
sazbou C46d. Předpokládané prodloužení činnosti autorského dozoru
do doby předání díla, přejímacího řízení, účasti na kolaudačních říze-
ních: duben-červen 2018. tj. max 3 měsíce;

• s vystavením objednávky pro činnost TDI nad rámec původně dohodnu-
tého časového rozsahu 15 měsíců pro společnost REINVEST; toto pro-
dloužení činnosti bylo způsobeno nutností přepracovat část elektro NN
z důvodu změny vyhlášky ERU tak, aby bylo možné zachování možnosti
odebírat el. energii pro vytápění v objektu se sníženou sazbou C46d.
Předpokládané prodloužení činnosti TDI do doby předání díla, přejíma-
cího řízení, zajištění kolaudace, kontroly odstraňování vad a nedodělků:
duben-červen 2018., tj. max 3 měsíce.

• s poskytnutím finančního daru ve výši 30 000 Kč Sboru dobrovolných
hasičů Praha-Ďáblice;

• s poskytnutím 68 ks repasovaných IBC nadzemních plastových nádrží
na akumulaci srážkových vod včetně jejich rozvozu zájemcům dle dolo-
ženého seznamu;

• s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí nájemní se společností 
Lekdab, s.r.o., jejímž předmětem je závazek uzavření nájemní smlouvy
budoucí – nebytové prostory o výměře 58,20 m2, které se nacházejí
v domě budoucího nového multifunkčního OD Ďáblice za částku 
1420 Kč/m2/rok;

• s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí nájemní se společností
MUDr. Romana Benešová, s.r.o, jejímž předmětem je závazek uzavření
nájemní smlouvy budoucí – nebytové prostory o výměře 76,20 m2,
které se nacházejí v domě budoucího nového multifunkčního 
OD Ďáblice za částku 1 420 Kč/m2/rok;

• s prodloužením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro
veřejnou potřebu se společností Pražské vodovody a kanalizace;

• s pronájmem plochy o velikosti 765 m2 na parcele 1229/1 v k. ú. Ďáb-
lice (vedle ulice Kučerové) ve dnech 18. 5. (popř. 25. 5. 2018) společ-
nosti Maaad Bounce s.r.o. za účelem vytvoření propagačního videa
a fotografií Maaad Bounce Zone (nafukovací překážková dráha) 
za částku 4 000 Kč;

• s vystavením objednávek pro vnitřní vybavení OD Ďáblice (odpadkové
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koše na recyklovaný a směsný odpad, nástěnné hodiny, stolky a židličky
– foyer, atria, popelníky, prosvětlené vitríny, nástěnky, šatní stojany,
zásobníky na toaletní papír, dávkovače tekutého mýdla, zásobníky na
papírové ručníky apod.);

• s vypsáním výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníku 
Pod Hvězdárnou“.

Rada MČ po projednání nesouhlasila:
• se záměrem firmy FCC Česká republika, s.r.o. znovu otevřít skládkování

na tělese skládky v prostoru I. etapy skládky;
• s poskytnutím finančního daru ve výši 35 000 Kč na pořádání míčového

kempu Veselé míče z Ďáblic, neboť se jedná o jednorázovou akci
a nikoliv o dlouhodobou soustavnou činnost s ďáblickou mládeží.

Rada MČ po projednání schválila:
• účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2017;
• odpisový plán pro p. o. ZŠ a MŠ na rok 2018 s účinností od 1.4.2018,

který se stává zdrojem investičního fondu p. o. ZŠ a MŠ.
Informování radních:
• vyhlášení termínu kolaudace „Areálového odvodnění“ – dne 3. 5.

2018; o další dva stupně kolaudačního řízení (kolaudace „Komunikace
a zpevněných ploch“ i objektu „Obecní dům Ďáblice“) žádáno na
základě tohoto termínu (předpoklad – konec května 2018);

• pan místostarosta informoval radní o své plánované účasti na kurzu
Základní krizové intervence v hodnotě 8 500 Kč;

• pan starosta informoval o záměru zkvalitnit podobu vybraných veřej-
ných prostranství; pro tento účel byl objednán návrh zahradních úprav
v parkové části za novým obecním domem; o dalším zlepšení v okolí
dětského hřiště Na Znělci a rekreační louky u hvězdárny;

• pan starosta předložil návrh na způsob využití objektu současné rad-
nice a přilehlé zahrady s tím, že část objektu bude na přechodnou dobu
(po dobu rekonstrukce Obecního domu, Ke Kinu 159/7, Praha-Ďáblice)
i nadále využívána městskou částí. 

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

„Statistika“ zastupitele 
volebního období 2014–2018
Čas plyne a zanedlouho tu budou opět další komunální volby do zastupi-
telstva naší městské části. Udělal jsem si takovou menší statistiku činnosti
zastupitelstva za období 2014–2018 a rád bych vás s ní seznámil. Může
být pro vás i užitečná při rozhodování v nadcházejících volbách. 
Na podzim 2014 byly zvoleny do zastupitelstva Městské části Praha-Ďáb-
lice osobnosti reprezentující tato volební uskupení: 
volební strana počet mandátů
ODS 1
Pro Ďáblice 2
ANO 2011 3
STAN 6
Volba 2010 2
ČSSD 1
celkem 15

V uplynulém volebním období se doposud konalo 24 jednání zastupitel-
stva a v následujícím grafu je četnost v jednotlivých letech: 

Jak už to v životě bývá, člověk míní, život mění. A tak místo zvolených
osob nakonec v některých případech do zastupitelstva ve skutečnosti
zasedl někdo jiný. Níže je uvedena tabulka zohledňující tyto skutečnosti: 

zvolení zastupitelé v r. 2014  současní zastupitelé
č. volební strana příjmení poznámka příjmení
1 ODS Smrček odstoupil Soukup

na prvním zasedání 
2 Pro Ďáblice Bouzková Bouzková
3 Pro Ďáblice Niebauer Niebauer
4 ANO 2011 Sládek rezignoval v 06/2016, Rybář

nahradila Schmiedová, 
v 09/2017 rezignovala 

5 ANO 2011 Zajíček Zajíček
6 ANO 2011 Ševčíková rezignovala před prvním Tomková

zasedáním, nahradil Kužma 
až do 06/2017 (úmrtí) 

7 STAN Růžička Růžička
8 STAN Dvořák Dvořák
9 STAN Tranová Tranová
10 STAN Štuka Štuka
11 STAN Stránská Stránská
12 STAN Tomanec  rezignoval před prvním Dvořáková

zasedáním 
13 Volba 2010 Dohnalová Dohnalová
14 Volba 2010 Stroblová rezignovala před prvním Lonek

zasedáním 
15 ČSSD Janek rezignoval v 03/2015  Tumpach

A takto se jednotliví zastupitelé zúčastňovali zasedání zastupitelstva 
(v grafu uvedena celková účast; 100 % = účast na všech 24 jednáních): 

A takto se vyvíjela odměna za činnost zastupitele: 
odměna v Kč/měs.
neuvolněný

období předpis zastupitel radní
1. 1. 2014 – 31. 3. 2015 NV č. 459/2013 Sb. 660 1910
1. 4. 2015 – 31. 12. 2015 NV č. 52/2015 Sb. 683 1977
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 NV č. 352/2015 Sb. 703 2036
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 NV č. 414/2016 Sb. 731 2117
1. 1. 2018 – NV č. 318/2017 Sb. 1690 6758

Pevně věřím, že výše uvedené grafy a čísla mohou pomoci při rozhodo-
vání případných zájemců o post zastupitele a všem ostatním obyvatelům
Ďáblic třeba pomohou při posuzování uchazečů na zastupitele naší měst-
ské části, kteří budou řídit obec v dalších čtyřech letech. 

Pavel Niebauer, zastupitel MČ
Zdroj: zápisy ze zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 

(uloženo na webu: www.dablice.cz)
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Letošní Čarodějnice 
měly i něco jako „klidovou zónu“ v areálu KC Vlna. Program odstartovalo
divadlo pro děti v komunitní zahradě. Pod azurově jasnou oblohou se
odehrála pohádka Prasečí slečinky Divadýlka z pytlíčku. Zatímco se pyšné
prasečí princezny dostávaly z čarodějova zakletí, rozhořela se i malá
„vlněná vatra“. A jak to bylo dál? Opékaly se buřty, zpívalo se s kytarou,
po zahradě a hřišti poletovali malí čarodějové a v kavárně provozovala
svůj koutek kartářka Teréz. A kdo do Vlny zavítal později, tak ani o ohňo-
stroj nepřišel, nádherně byl vidět z terasy i ze střechy.

Michaela Ničová, foto Pavel Veselý

Den Země v ďáblické školce
V sobotu 21. 4. 2018 u příležitosti Dne Země proběhlo zvelebení zahrady
naší mateřské školy. Za krásného slunečného počasí dorazila do školky
spousta dětí, které tam denně chodí trávit čas hraním, dnes ovšem byly
děti vybaveny hrabičkami, lopatami a štětci, odhodlány vylepšit prostředí,
v němž denně tráví čas. Přivedly i své rodiče, kteří kromě pracovního
nářadí a náčiní nezřídka přinesli i výborné domácí dobroty vlastní výroby.
Po 3 hodinách práce se sluníčko s překvapením dívalo na novou louku,
která vyrostla na jižní zídce školkové zahrady. Na ni děti s rodiči pod
vedením Moniky Píchové vymalovali květiny jako živé, jen přivonět, na
něž šplouchá voda z malovaného jezírka s lekníny. Zpod živých plotů zmi-
zelo spadané listí. Tráva, která prorůstala obrubníky chodníčků a místy
venkovní dlažbu, je rovněž pryč. Mnoho keřů prošlo dendrologickou údrž-
bou. Zahrádka u zelené budovy Ptáčků a Slůňat se pyšní čerstvou úpra-
vou a temně červenou kůrou. Zábradlíčka vedoucí k jednotlivým
školkovým budovám jsou čerstvě natřena veselými barvami. Zabloudit
v areálu mateřské školy již v brzku nebude možné, neboť se v ní nyní roz-
hlíží několik dřevěných ukazatelů od Oty Šatopleta a jeho společnosti
Dřevosort s.r.o., které budou v nejbližších dnech doplněny o obrázky tříd-
ních zvířátek naší mateřské školy. Drobné kamínky jsou nasypány kolem
herních prvků a chodníčky jsou čisté. Děti se dozvěděly opět spoustu zají-
mavého o přírodě od bioložky Lenky Kubcové a jejích pomocníků Aničky,
Štěpánky a Adama, odpočinuly si od práce při loutkovém představení
Bramborové království a pohrály si ve výtvarné dílničce a často i při práci.
K dispozici bylo bohaté občerstvení připravené nejen Spolkem Parkán
a laskavými rodiči, ale i přímo dětmi ze třídy Broučků, o jejichž skvělý
jablečný štrůdl byl velký zájem. Bylo nám velkým potěšením Den Země
v zahradě mateřské školy opět iniciovat a podílet se na jeho organizaci.
Akci finančně podpořila MČ Praha-Ďáblice, osobní invencí pak paní uči-
telky a žáci mateřské školy se svými rodiči. Věříme, že tradice bude pokra-
čovat i další roky a především, že stále více lidí se bude ohleduplněji
chovat k naší planetě Zemi tak, aby i děti z mateřské školy a jejich děti
znaly živé motýly a broučky, nejen ty namalované na školkové zídce.
Těšíme se na setkání i s Tebou, milý čtenáři, na další obdobné akci pořá-
dané v naší mateřské škole – Den tatínků.

Za Spolek Parkán Karolína Šťastná

Opět po roce děkujeme všem, kteří se na realizaci Pálení čarodějnic podí-
leli, především Sboru dobrovolných hasičů Praha-Ďáblice, a pak všem,
kteří v tak hojném počtu přišli.

Děkujeme také těm ďáblickým občanům, kteří bydlí v okolí
louky na Květnové, za jejich shovívavost a pochopení. 
Snažíme se, aby pro ně odpoledne a večer 30. dubna zname-
nal co nejmenší diskomfort. Bude me rádi za zpětnou vazbu,
zda se nám to daří,  případně co bychom měli zlepšit.

Za kulturní komisi Simona Dvořáková, zastupitelka MČ Praha-Ďáblice
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První ročník O pohár starosty Ďáblic 
Název O pohár starosty Ďáblic evokoval dojem, že se zajdeme podívat na
akci, kde budou soutěžit představitelé radnic. Jednalo se však o 1. ročník
hasičských závodů, které vymyslel starosta Sboru dobrovolných hasičů
Petr Kohout. Netradiční soutěž pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
z Prahy a okolí se konala 14. dubna na louce před ďáblickou radnicí
a restaurací Pod Hvězdárnou. Putovní pohár vyhráli sataličtí hasiči.

„Doufám, že oba synové budou dobrovolní hasiči. Mladší pětiletý syn už
hasičem je a Jaroušek bude určitě také,“ směje se velitel vítězných hasičů
ze Satalic Tomáš Maršál s dvouměsíčním synkem v náručí.
„Závodní trasa byla zjednodušeně systém příjezdu na zákrok. To, že jsme
zastavovali mezi kužely, je v reálu průjezd sídlištěm, protože v něm mají
hasiči zúžený prostor. Dojížděli jsme hasičským autem k laťce a muselo se
zastavit zcela přesně na centimetry,“ začíná popisovat velitel Maršál. 
„Po vydání pokynu startéra k požárnímu útoku jsme rychle vytáhli hadice,
rozdělovač, proudnice a bourací sekeru. Tou se musel vysekat ve dveřích
otvor, kterým jsme se všichni museli hbitě protáhnout, a ještě natáhnout
hadicové vedení přesně tak, jako když vstupujeme do objektu. Potom
jsme běželi k další překážce, což byl tunel a bariéra z palet,“ ukazuje
rukou satalický velitel, „to zase simulovalo zbořeninu, kdy se třeba musí
někam prolézt. Terénní nerovnost jsme překonávali vyběhnutím kopce
a na konci byly dva terče z plechovek, které se musely srazit proudem
vody,“ ukončuje popis dráhy imitující požární zásah Tomáš Maršál. Závod
sataličtí hasiči zvládli nejrychleji, a to za minutu dvacet čtyři sekund.

Ďábličtí hasiči měli trasu ztíženou
„Nechtěl jsem, aby ti, kteří závod pořádají, soutěžili, protože mi to přijde
nefér vůči ostatním, protože vědí, v čem se bude soutěžit. My jsme se
tedy účastnili jako první a poslední, ale nebyli jsme soutěžní družstvo.
Navíc jsem to chlapcům ztížil. Nasadil jsem jim pár špeků,“ šibalsky
dodává starosta ďáblického SDH Petr Kohout, který je „otcem“ celého
nápadu. „Měli jsme čtvero dveří na probourání, ostatní pouze jedny. Kluci
to vůbec netušili, odjeli s vozem dolů a my jsme jim během pár minut
postavili překážky navíc,“ vypráví Kohout. „Celý závod simuloval zásah,
který jak profesionální, tak dobrovolní hasiči zažívají vždy, když jedou
k požáru. Nejde o to, kdo bude první a kdo poslední. Tahle akce byla
i proto, aby se hasiči viděli mimo zásah a pobavili jsme se. Většina hasičů
přijela s rodinou, protože všichni tuto činnost děláme ve volnu a man-
želky nám za to nadávají, tak dnes jsou s námi a děti se navíc zabaví,“
vesele dodává starosta hasičů.
Oceněn byl také skokan roku 2018: „To byl takový vtípek, protože jeden
ze členů jednotky Velká Chuchle propadl prosekaným otvorem ve dveřích
a z dálky to vypadalo jako skok,“ říká Petr Kohout.
Z mrtvé schránky profesionálním dobrovolným hasičským sborem
„Když jsem nastupoval před osmi lety do funkce starosty Ďáblic, byl
zdejší hasičský sbor mrtvá schránka,“ vzpomíná starosta Ďáblic Ing. Miloš
Růžička poté, co předal vítězným družstvům ceny. „Chvíli trvalo, než se
aktivně přidali a jednotka se začala profesionalizovat a zároveň více dělat
akce pro veřejnost. Začali například pořádat dny otevřených dveří v hasič-
ské zbrojnici, akci Hasičem na zkoušku, chodí do školek a škol, mají krou-
žek Mladý hasič. V rámci loňské akce „Zažít Ďáblice jinak“ ukazovali
hašení hořícího vozidla a dnes tady předvedli takový výborný výkon,
a ještě do soutěže pozvali kolegy z pražských Sborů dobrovolných hasičů.
Zahájili tak první ročník akce, ve které je radnice podpořila a počítáme
s podporou i do budoucna,“ pokračuje Miloš Růžička výčtem některých
zásluh v ďáblické hasičské jednotce od svého zvolení starostou. „Vždy jim
připomínám, že hasí oheň, ale zároveň ho v lidech zapalují,“ s úsměvem
upozorňuje na metaforu, kterou řekl při předávání pohárů.
Při 2. ročníku „Požárního útoku trochu jinak“ bude i komentátor
Kapacita soutěžících byla naplněna a sestávala z deseti sborů. „Čakovice
– Miškovice nepřijely, protože musely k zásahu. Deset minut před výjez-
dem, to nikdo dopředu nemůže vědět. A jedno družstvo se nedostavilo
pro zdravotní potíže. Ze záchranného systému tu byla ještě státní i měst-
ská policie. Nepodařilo se mi zajistit na akci zdravotníky, aby byl Integro-
vaný záchranný systém kompletní,“ nechápavě rozhodí rukama starosta
ďáblického sboru Petr Kohout. Pomoc se zajištěním ukázkové sanitky pro

druhý ročník ihned nabízí starosta Ďáblic. Oba starostové také chtějí
napříště zajistit moderátora, který by komentoval závody. „Chtělo by to
někoho, kdo bude komentovat vtipně, ale zároveň by měl rozumět hasič-
ské profesi, aby třeba divákům vysvětlil, proč dojíždějí až k lati, proč pro-
bourávají dveře, proč jeden přelézá a druhý podlézá,“ dodává Petr Kohout
a aktivně se jde věnovat dětem, které dorazily až nyní. Děti si s jeho
pomocí mohou vylézt do kabiny požárnického auta. Hasiči pak ještě mno-
hokrát za bujarého veselí dětí projedou okolo louky s postřiky. Naštěstí je
téměř letní počasí, takže studená sprcha malým nadšencům nevadí.

Dagmar Holá, foto Pavel Veselý
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Pozvánka na výlet seniorů 
na zámek Telč
Zveme naše ďáblické seniory na další výlet, který se uskuteční v sobotu 
9. června 2018. Tentokrát se vypravíme na zámek Telč. Rozsáhlý
zámecký areál v Telči je dnes oprávněně nazýván perlou moravské rene-
sanční architektury. Proměna gotického hradu na renesanční sídlo se
udála především za vlády Zachariáše z Hradce. Ten získává jako člen hra-
decké větve rodu Vít-
kovců moravská panství
z dědictví po otci Ada-
movi I. z Hradce.
Náročná renesanční
úprava nejstarší části
telčského zámku byla
podniknuta roku 1553,
kdy se Zachariáš
z Hradce oženil s Kateři-
nou z Valdštejna. Nej-
majestátnějším interiérem telčského zámku je Zlatý sál, prostupující na
šířku celý trakt nověji vystaveného renesančního severního paláce. Zámek
se nikdy neprodával, nýbrž se dědil z rodu na rod. Počátkem 17. století se
Telč dostala do rukou členů rodu Slavatů. Nejvýznamnější památkou tu
zůstává rozměrná olejomalba zachycující ve svérázném podání pražskou
defenestraci roku 1618. Součástí areálu je i francouzská zahrada a roz-
sáhlý anglický park s oranžerií. Na telčském zámku se natáčely slavné
české pohádky jako Pyšná princezna, Jak se budí princezny, Z pekla štěstí
a další. Komplex zámku a historického centra města byl roku 1992
zapsán na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
My si projdeme především prohlídkovou trasu A – Renesanční sály. Poté
navštívíme zámeckou galerii, kde právě probíhá výstava originálních kos-
týmů a rekvizit z filmové pohádky Pyšná princezna od režiséra Bořivoje
Zemana. Samozřejmě nás pak čeká výborný oběd v restauraci u Švejka,
která se nachází v těsné blízkosti zámku.
Prosíme seniory, kteří mají zájem se tohoto výletu zúčastnit, aby se přihlásili
v úředních hodinách v podatelně úřadu MČ Praha-Ďáblice, Květnová 52
u paní Moniky Forkové a složili zde 50 Kč jako nevratnou zálohu na výlet.
Pokud budou v autobuse volná místa, mohou se výletu zúčastnit také
senioři nebydlící v Ďáblicích. Ti pak kromě zálohy zaplatí při odjezdu
vstupné do jednotlivých objektů, které během výletu navštíví.
Odjezd autobusu bude 9. června v 6.30 hod. z obvyklého místa u res-
taurace Battistova cihelna v ulici Hořínecká. Předpokládaný návrat
je kolem 19. hod. Výlet se bude konat za jakéhokoliv počasí. Tento výlet
jsem vybrala po anketě mezi seniory, kterou dělám po každém výletě,
abychom věděli, o která místa v Čechách mají největší zájem.

Pěkný výletní den přeje za sociální komisi 
při MČ Praha-Ďáblice Jana Kohoutová

Posezení s hudebníky
Přátelé, víte, že kdysi dávno působila v Ďáblicích hudební skupina 
tvořená místními mladíky? Nebo se chcete dozvědět, jak to chodilo
v 80. letech v jedné známé rockové kapele, která dodnes hraje? Anebo
byste si raději poslechli muzikantské historky, které se prý na veřejnosti
nedají vyprávět? Jste-li muzikant, či hudební antitalent, přijďte si popo-
vídat o zážitcích (nejen) ďáblických hudebníků z doby minulé i současné
na neformální besedě dne 6. 6. 2018 od 19 hod. ve Vlně! Přijďte! 
Já přijdu.

Milada Novotná

Setkání s redaktory
Zveme ďáblické seniory, pamětníky i přátele Ďáblického zpravodaje na
setkání, které se uskuteční v pátek 1. 6. 2018 od 17 hodin v KC Vlna.
V neformální atmosféře si budeme povídat o současnosti, historii, životě,
zpravodaji... Jsou zváni všichni, které dění v Ďáblicích zajímá.

Redakce ĎZ

Netradiční výlet
Zájezd v sobotu 21. dubna t.r. do Kutné Hory se vydařil. Bylo hezky, 
příprava i průběh díky sociální komisi a manželům Kohoutovým neměy
chybičku. Účastníci zájezdu – ďábličtí důchodci a invalidé vozíčkáři, měli
jízdné a nemalé vstupné do cíle naší cesty – chrámu Sv. Barbory, zapla-
ceno pořadately – KC Vlna a Městskou částí, za což je třeba poděkovat!
Zdá se, že se blížíme sousední Březiněvsi, kde si více všímají jubilujících
důchodců. Proslýchá se, že nedávno důchodcům starším 75 let poskytli
ozdravný týdenní pobyt ve Františkových Lázních. Lze se těšit 
i v Ďáblicích?

Jan Sigmund

Svým pojetím byl výlet do Kutné Hory nesmírně zajímavý. O hendikepo-
vané se běžně starají „vodiči“. Tentokrát se ale především jednalo
o „brzdiče“ či „tlačiče“, neboť město je velmi příkré a vydlážděné kost-
kami. Elektrické vozíky si s tím umí většinou dobře poradit, ale lidem na
mechaničácích není co závidět. I proto jsme měli početný doprovod. Cituji
z dopisu vozíčkářky Šárky: „Milá Zdeničko Tačovská, děkuji za Tvůj citlivý
doprovod, díky němuž jsem se, též ve společnosti dalších bezva lidí, cítila
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jako na výletě s letitou kamarádkou. Ani jednou jsem se, já bloudivá,
neztratila. Díky Tobě jsem se dostala i tam, kam mě ani můj věrný Šemík,
jak říkám svému elektrickému vozíku, nemohl dovézt. Vstala jsem, a Ty jsi
mě dovedla za ruce. Na kávičku, do utajené zahrady, a tak... No měla
jsem se sluníčkově. Jak by ne, když nás sluníčko hojně obdařilo svými
paprsky a já se cítila bezpečně pod ochranou senza „kluků“ z ďáblického
hasičského sboru. Nevím ani, komu všemu bych měla jednotlivě za uspo-
řádání výletu poděkovat. Určitě patří velký dík za vypravení speciálního
auta pro nás, co žijeme a chodíme po světě pomocí invalidních vozíků. 
To byl ale hukot při cestě tam i zpátky. Probrali jsme veledůležitá témata,
ač trpká, přece jsme se dobře pobavili.“
Manželům Kohoutovým, členkám sociální komise, KC Vlna i hasičům 
za ďáblické vozíčkáře děkuje 

Hana Macháňová, foto Lydie Veselá

Dubnové okénko do klubu seniorů
I v tomto měsíci jsme se sešli v klubu v hojném počtu. Setkání v pátek 
13. 4. jsme již tradičně zahájili kávou a dezertem, vyslechli si krátké infor-
mace o novinkách v pražské organizaci SČR a zasoutěžili si v malém
zábavném kvízu na téma „hlášky z českých filmů“.
Pro všechny byl připraven malý dárek od CA Sinharaja. Na návštěvu mezi
nás přišly členky sociální komise, aby přítomné pozvaly na výlet do Kutné
Hory uspořádaný z prostředků grantu a také na jarní setkání seniorů do
ďáblické ZŠ. Proběhla dis-
kuze o darech pro ďáblické
jubilanty, kde naše členky
navrhly vrátit se k původním
poukázkám v hodnotě
500 Kč do Globusu 
Čakovice.
Naše další dubnová schůzka
proběhla v rámci jarního
setkání seniorů v pátek 
27. 4. V rámci spolupráce s MČ Praha-Ďáblice jsme navrhli, že na tuto
akci připravíme občerstvení. V dopoledních hodinách se sešel tým dobro-
volnic z našeho klubu seniorů a společně jsme připravili 60 bohatě oblo-
žených misek, 2 druhy sladkých dezertů ke kávě, pro seniory bylo
připravené i ovoce, balené nápoje a perlivé víno na přípitek. Stoly byly
vyzdobené nádhernými háčkovanými petrklíči, které vyrobily ďáblické
dámy na středečních kroužcích Šikovné ruce v KC Vlna. V krásné školní
jídelně se na třetí hodinu odpolední sešlo více než 40 hostů. Po úvodním

přivítání, kterého se ujala
paní Barbara Tranová, násle-
dovalo vystoupení dětí ZŠ,
které nás potěšily zpěvem
i recitací a byly odměněny
zaslouženým potleskem.
Poté jsme popřáli dvěma
dubnovým jubilantkám paní
Vlastě Pecinové a Jitce
Seidlové. Kytice červených

růží s bílými chryzantémami jim určitě udělaly radost. A pak nám již roz-
proudilo krev Trio Rosti Tvrdíka, hudebníků známých a oblíbených z před-
chozích ďáblických kulturních akcí. Hrálo se i na přání, společně jsme si
zazpívali a některé dámy i zatančily. 
Na akci nás navštívil také starosta Ing. Miloš Růžička, který v rámci svého
projevu pohovořil i o 25 letech trvání ďáblické skládky. Během celé akce
nás vzorně obsluhovaly členky sociální komise, které pomohly i se závě-
rečným úklidem.
Velký dík patří také Barunce Tomkové, která nám pomohla s roznáškou
občerstvení.
Během akce se k nám přihlásilo několik nových členů a my se na ně
budeme těšit na našich příštích setkáních. Následující je plánované 
na pátek 11. 5. od 14 hod. v Obecním domě.
Během schůzky proběhne focení do Senior-pasů, které držitelům 
umožňují využití různých slev.

Jana Ouředníčková

Posezení s buřtem a písničkou
Srdečně zveme nejen seniory na jarní opékání buřtů před KC Vlna
v pátek 18. května 2018 od 15.30 hod.
Akci doprovodí hudbou a zpěvem Michal Kotas. V případě větru, deště
a hromobití nám voňavou dobrotu upečou v troubě děvčata z Vlny.
Jako vstupné si s sebou vezměte alespoň 1 polínko na oheň. 
Těšíme se na vás.

Klub seniorů Ďáblice

Sociální pracovnice je tu pro nás
Působím v Ďáblicích několik měsíců a líbí se mi tu čím dál tím víc. Krásné
okolí a bezvadní lidé tvoří jedinečné místo. Se spoustou Ďábličáků už se
znám, ale ráda bych nastínila obsah své práce a třeba se potkala s dal-
šími z vás.
Co tedy dělám? Pomáhám vyřizovat žádosti a vyplňovat formuláře týkající
se sociálních dávek a příspěvků, ale radím i s dokumenty jiného charak-
teru. Jsem prostředníkem mezi občanem a Odborem sociálních věcí, 
Úřadem práce, lékaři, pojišťovnami, nemocnicemi i pečovatelskými a oše-
třovatelskými službami. Řeším nepříznivé životní situace týkající se
financí, bydlení nebo vztahů v rodině a v těchto případech většinou 
spolupracuji s právničkou.
Chodím (a moc ráda) na návštěvu k lidem, kteří jsou sami nebo ze zdra-
votních důvodů nemohou ven. Popovídáme si, a když je chuť, jdeme na
krátkou procházku. Doprovázím k lékaři, na úřad nebo na nákup.
Mou snahou je najít cestu pomoci a podpory pro všechny bez rozdílu.
Neváhejte se na mě s čímkoliv obrátit, někdy stačí opravdu málo a může
se změnit mnoho. Doufám, že se brzy potkáme.

Pavlína Vermešová, sociální pracovnice MČ Praha-Ďáblice, 
728 601 657, e-mail: vlnadablice.socialni@gmail.com, KC VLNA

Poděkování
Chtěla bych touto cestou  ještě jednou moc poděkovat za rychlé poskyt-
nutí první pomoci mé matce Josefě Tomkové, které se 27. 4. 2018, když
procházela ulicí Prácheňská se svou vnučkou, udělalo nevolno a upadla
na zem. V tu dobu šli okolo na trénink Jirka Černý se svým synem 
Filipem a okamžitě jí poskytli první pomoc. Po celou dobu, než přijela
záchranná služba, se střídali a masírovali srdce. Díky jejich pohotovosti
byla včas převezena do nemocnice na Karlově náměstí a tím jí zachránili
život.Děkuji Jirkovi i Filipovi Černému jménem svým a celé rodiny.

Jitka Tomková

Odvozy k lékaři, na rehabilitace 
a do nemocnice Bulovka

Nemáte nárok na sanitku? Vaši příbuzní jsou časově vytíženi
a nemohou Vás odvézt?

Pak si zavolejte naši dopravní službu. Odvezeme Vás pohodlně,
bezpečně a levně do zdravotnických zařízení v Praze 8.

V pracovní dny 6.30–16 hodin. Po domluvě možno i jiný čas
a lokalita. Tuto službu nehradí žádná pojišťovna, 

dopravné platíte hotově posádce vozu. 

Rezervaci plánovaného odvozu učiňte 
s dostatečným předstihem.

Doprava je určena pro občany, kteří dojdou do vozu 
sami nebo s pomocí.

Kontakt: tel. 601 374 889 Lumír Kotrč, případně napište 
na e-mail: dopravapraha8@seznam.cz
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Exkurze na Karlův most
Ve čtvrtek 12. dubna 2018 jsme s dětmi
z prvního ročníku, v doprovodu paní družinářky
Vlasty Poláčkové a asistentky Simony Markové,
navštívili Karlův most. Po cestě autobusem
a tramvají jsme si dali svačinu na Novotného
lávce pod sochou hudebního skladatele Bedři-
cha Smetany, kde jsme také mohli obdivovat
Karlův most z dálky.
Prohlídku jsme začali výkladem paní učitelky
Frankové, při kterém si děti zopakovaly, kolik
metrů měří most, jak je široký, a také se něco
dozvěděly o mostecké věži a o sochách, které
zdobí Karlův most. Jedno sousoší si děti také
vyzkoušely napodobit. Exkurzi jsme zakončili
prohlídkou Malostranské mostecké věže.

Za I.A a I.B Naděžda Franková, 
Julie Martasková

Školní klub 2017/18
Ve školním klubu letos jednoznačně vládne
ping-pong. Když to jde, jdeme moc rádi ven,
kde je hlavní činností vybíjená. K Vánocům jsme
dostali nové hry jako Osadníci z Catanu, 
Starwars monopoly, Carcasone a mnohé další.
Téměř každý den čteme. Každý svou nebo 
půjčenou knížku či časopis. 
Děti napsaly: 
„...Školní klub je super, nemusím chodit po
obědě a navíc chodíme ven.“
„Adam Eliáš ... nejlepší je, že si tam můžu hrát
s kamarády z jiných tříd...“
„...Škoda že někdo rozbil pingpongový stůl. 
Ale aspoň mají hry nový, a ne ty, kterým druhá
kostka chybí.“

„...Mám ráda různé akce, jako byla např.
taneční show, filmy, divadla. Prostě super!!!
Terka P.“

Barbora Zezulová, ŠK

Planeta 3000 – unikátní
vzdělávací pořad – Barma
V úterý 3. dubna 2018 se vydali žáci celého
druhého stupně do KD Ládví na vzdělávací
pořad o Barmě. Program, který vytváří známý
cestovatel Adam Lelek, je velmi moderně pojat.
V rychlém sledu se střídají výstupy konferen-
ciérů, videa, fotografie i názorné mapy.
Žáci se dozvěděli základní geografické infor-
mace, seznámili se s historií Barmy. Pozornost
byla věnována také buddhismu, který je větši-
novým náboženstvím v zemi. Viděli jsme fantas-
tické fotografie i videosekvence nádherné
přírody, rostlin i zvířat.
Adam Lelek je známý zejména tím, že dokáže
proniknout mezi domorodé kmeny, které jinak
cizince nepřijímají. Viděli jsme tak unikátní
záběry „pavoučích žen“ či vymírajícího národa
Mokenů, což jsou kočovníci neustále žijící ve
svých lodičkách.
O tom, že pořad byl zajímavý, svědčil bouřlivý
potlesk zcela plného sálu.

Viktor Černohorský

Závěrečný 4. oborový den 
Významné firmy v Česku – 
Pilsner Urquell, a. s.
V pátek 20. dubna 2018 se konal poslední obo-
rový den v letošním školním roce a skupina

Významné firmy v Česku se vypravila do hlav-
ního města piva, jak se také Plzni někdy říká, na
exkurzi tamějšího pivovaru Pilsner Urquell.
Do Plzně jsme dorazili s předstihem, a tak jsme
ještě před vlastní exkurzí zvládli na pivovarském
náměstí práci s připravenými učebními listy.
Řekli jsme si něco málo o pivě jako takovém,
o historii pivovarnictví ve světě i u nás, o jeho
významu pro hospodářství, přiblížili jsme si
minulost i současnost pivovaru Pilsner Urquell
a seznámili se se specifickými pivovarskými
řemesly, jako jsou sládci, sladovníci a bednáři. 
Poté jsme se již vypravili na prohlídku samot-
ného pivovaru. V jejím průběhu jsme mohli
vidět historické dokumenty vztahující se k zalo-
žení pivovaru, nejdůležitější a nejzajímavější
však byla možnost pozorovat proces výroby
piva. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého,
například jak byl v Plzni vyroben první ležák,
jenž získal označení pils/pilsner a je dnes nej-
rozšířenějším druhem piva po celém světě, dále
jak důležitá pro výrobu zlatavého moku je kva-
litní voda, jak se zpracovává slad a jak málo je
pro výrobu potřeba asi té nejznámější suroviny
– chmele. Navštívili jsme moderní stáčírnu,
varnu s původními měděnými i moderními nere-
zovými kotli, kde nám paní průvodkyně vysvět-
lila jedinečný způsob výroby značky Pilsner
Urquell – třírmutový varní proces. Závěr pro-
hlídky pivovaru představovala návštěva roz -
sáhlých historických sklepení.
Po prohlídce pivovaru jsme se přesunuli do
centra města, kde se nachází Pivovarské
muzeum umístěné v bývalém právovárečném
středověkém domě. Zde nám pan průvodce
vyložil historii výroby piva právě v těchto právo-
várečných domech ve středověku. Na videu
jsme mohli sledovat práci bednářů – řemesla,
které už takřka vymizelo. Viděli jsme různé
nástroje a stroje, které se používaly při výrobě
piva v minulosti, mohli jsme nasát jedinečnou
atmosféru hospody období 1. republiky, viděli
jsme laboratoř a mnoho dalšího.
Cestou zpět k autobusu jsme se vyfotili před
tzv. jubilejní branou, která je nejvýraznějším
symbolem plzeňského pivovaru a ocitla se
i v jeho znaku.
Závěrem chceme všechny žáky naší skupiny
pochválit za chování během všech čtyř letošních
výprav za poznáním a především deváťákům
přejeme hodně sil na dokončení oborových
prací.

Tomáš Novotný, zástupce ředitele školy
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Tajemství hřbitovů 
Cílem čtvrtého oborového dne byla návštěva
Malostranského hřbitova. Po cestě MHD jsme
se ocitli na zastávce Bertramka. Zde je hřbitov
situován. Na tomto místě jsem žákům sdělil
základní informace o pohřebišti a vyzdvihl sku-
tečnost, že se zde již přes 100 let nepohřbívá
z důvodu umístění hřbitova v městské části.
Původně totiž sloužil jako místo posledního
odpočinku obětí morové epidemie.
V plánu bylo hledání významných osobností,
které jsou na hřbitově pohřbeny. Mezi nejvý-
znamnější patří například architekti z období
baroka – Dientzenhoferové. Žáci dostali jejich
jmenný seznam a úkol jejich náhrobek vyhledat
a pořídit fotografii, kterou později využijí ve své
oborové práci.

Jan Ficek, učitel 2. stupně ZŠ

Čs. odboj za 2. sv. války 
Čtvrtý, a tedy závěrečný, den jsme zůstali ve
škole. Cílem bylo upevnit si všechny tři před-
chozí oborové dny. Postupně jsme navštívili
Panenské Břežany, místo atentátu, místo, kde se
atentátníci ukrývali, Kobyliskou střelnici a na
konec i Ďáblický hřbitov.
Proto jsme poslední oborový den zůstali ve
škole, abychom si promítli dva filmy, které se
k atentátu vztahují. Nejprve nový britský film
Anthropoid s mnoha českými herci a poté český
film Atentát Jiřího Sequense z roku 1964.
Při projekci bylo vidět, že oba filmy zaujaly. Více
asi nový britský film, ale i u české klasiky žáci
velmi vnímali napínavé scény, zejména poslední
boj parašutistů.
Po skončení bylo plno zajímavých dotazů, 
rozproudila se i diskuse. Nejvíce se diskutovalo
samozřejmě o smyslu atentátu ve vztahu 
k pozdějším represím.
Na závěr chci popřát zejména osmákům
a deváťákům kvalitní práci a úspěšnou 
obhajobu.

Viktor Černohorský

Botanická zahrada Troja 
Sešli jsme se před školou a odjeli autobusem
k botanické zahradě. Nejprve jsme navštívili
skleník Fata Morgana, kde probíhala výstava
exotických motýlů. Viděli jsme spoustu různoba-
revných motýlů, kteří ve skleníku volně poleto-
vali mezi námi a občas na někoho dosedli. Pro
žáky bylo velmi zajímavé držet tak velké motýly.
Kromě modrokřídlých zástupců z rodu Morpho
jsme viděli i největšího motýla Attacus alba.

Po zajímavé prohlídce jsme navštívili exteriéry
botanické zahrady, kde kvetlo plno květin a dře-
vin. Krásná byla japonská zahrada, kvetoucí
třešně i šácholany a zbytek jarních kvetoucích
cibulovin.
Bylo krásné slunečné počasí a všem se exkurze
velmi líbila.

Za oborovou skupinu Příroda kolem nás 
Lenka Zrzavá a Jiří Zeman

Nejzajímavější místa ČR – 
Koněpruské jeskyně 
Dne 20. 4. 2018 jsme se vydali na náš poslední
oborový den. Tentokrát byly cílem Koněpruské
jeskyně ležící nedaleko Berouna v Českém
krasu. Ráno jsme se sešli opět před školou 
v 8 hodin a následně jsme se vydali na cestu
směrem na Hlavní nádraží, odkud jsme dojeli
do Berouna, kde jsme přesedli na autobus,
který nás dovezl až ke krásám Koněpruských
jeskyň. Na místo jsme dorazili s velkým předsti-
hem a čekali na prohlídku, která nám začala
v 11 hodin. Na začátku prohlídky nás uvítal

velmi „vtipný“ pan průvodce a prohlídku se
snažil udělat zajímavou i pro naše žáky. Pro-
hlídka trvala něco málo přes hodinu, viděli jsme
spoustu krásných krasových výzdob, mimo jiné
stalaktit, stalagmit a stalagnát a také domi-
nantu jeskyň – koněpruské růžice, které se
v jiné jeskyni ČR nenacházejí. V jeskyních jsme
potkali mimo jiné i noční zvěř – netopýry,
z nichž měly převážně dívky velký strach, avšak
netopýři spali, tudíž byli opravdu neškodní. Zají-
mavostí byla také výstava, která se zde právě
v období, kdy jsme navštívili jeskyně, nacházela.
Prohlídku naštěstí všichni přežili ve zdraví
a pokračovali jsme směrem domů, kde naše
cesta končila na stanici metra Ládví.

Kamila Dunajová, učitelka 2. stupně ZŠ

Program ke Dni Země pro 
4. a 5. třídy v ďáblické škole
Ve čtvrtek 19. 4. 2018 proběhl v naší škole pro-
gram v rámci oslav Dne Země, který letos vyšel
na neděli. Žáci čtvrtých a pátých tříd se sezná-
mili s rozmanitými jednoduchými pokusy z pří-
rodovědných předmětů. Všechny pokusy si
mohli sami vyzkoušet, žáci osmého ročníku jim
vše ukázali a nechali je vše zažít na vlastní kůži.
Na prvním stanovišti umístěném na rynku školy
stálo několik mikroskopů s částmi rostlin či
živočichů. Obzvlášť krásně se týmu osmáků

podařilo zaostřit na hlavu pavouka s jeho osmi
očima. Uvnitř školy čekalo dalších pět stanovišť:
u prvního si žáci vyzkoušeli psát „tajným“
inkoustem z citronové šťávy či mléka, který pak
následně zobrazovali nad plamenem svíčky.
U vedlejšího stanoviště foukaly děti bubliny ze
směsi vody, jaru a glycerolu; kousek dál si zase
mohli žáci hrát s nenewtonskou hmotou vytvo-
řenou ze škrobu a vody. Ta se dá vytvarovat
například do kuličky, ale když se položí volně na
ruku, rozteče se zpátky jako kapalina. U dalšího
stanoviště se seznámili žáci s chromatografií,
čili rozkladem barev na jednotlivé složky. 
Na filtrační papíry nastříhané z kávových filtrů
nakreslili fixou proužek a pak ponořili konec
papírku do vody. Voda následně rozložila 
proužek na různé barvičky, takže bylo vidět,
z jakých barevných složek se skládala.
U posledního stanoviště se žáci přiučili něco
o povrchovém napětí. Do mléka kápnuli trochu
potravinářského barviva, poté se barevné skvrny
dotkli štětečkem namočeným v jaru. Barva se
rozutekla na všechny strany.
Všechny pokusy žáky moc bavily, zároveň je
poučily o nějaké přírodní zákonitosti a byly při-
pravované tak, aby si je děti mohly doma
snadno zopakovat. Především díky osmákům,
kteří šli do předvádění a učení pokusů svým
mladším spolužákům s nadšením, se akce velmi
podařila a šlo o důstojné přiblížení fyziky, 
chemie a přírodopisu mladším žákům.

Jiří Zeman
Projekt EDISON
Ve dnech 11. až 17. června 2018 bude naše
ďáblická škola hostit osm vysokoškolských stu-
dentů z různých zemí světa – Brazílie, Hong-
kongu, Indie, Jižní Koreje, Kanady, Německa,
Ruska a USA. Studenti budou ubytováni v rodi-
nách. V naší škole navštíví vybrané třídy, kde
představí svou zemi, její historii, tamější zvyky
a různé další zajímavosti. Mohou nás také
naučit něco o počítačích, trochu matematiky,
zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, hudební
výchovy nebo něco z výtvarného umění.
Dorozumívat se budeme především v anglickém
jazyce a mluvit můžeme o všem, co nás zajímá.
Určitě se pochlubíme novou rekonstrukcí naší
školy a již teď jsme zvědaví, jak zahraničním
návštěvníkům bude chutnat ve školní jídelně.
Už nyní víme, že Maria Luiza z Brazílie třeba
nejí česnek, Birte z Německa jí méně masa,
Shrada z USA a Aashna z Indie jsou vegeta -
riánky, Solmi z Jižní Koree je alergická na
mango a Arina z Ruska zase na med a nejí příliš
slaná jídla. A zbylí dva kluci Anson z Jižní Koree
a Kelan z Kanady neuvedli žádná přání na jídlo.
V jednotlivých předmětech studentům ukážeme,
jak probíhá výuka u nás, jaké jsou naše zvyky
a tradice. Určitě jim ukážeme i některé zajíma-
vosti, hlavně v centru Prahy.

Zdeňka Rumlová, Tamás Besskó – 
školní koordinátoři Projektu EDISON

Pokud se chcete seznámit s našimi hosty již
nyní, podívejte se na webové stránky školy

www.skoladablice.cz, kde najdete odkaz na
jejich videonahrávky.
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Ďáblický uličník –
20. část
Ptáčnická
Ulice se nachází v části obce zvané dříve Na Par-
celách a historie jejího vzniku je stejná jako
ostatních ulic v dané oblasti (viz Pod Prodejnou,
Myslivecká, Poděbradova). Dnes nese jméno
podle jednoho z povolání, jejichž názvy byly
v roce 1971 použity při tehdy prováděném pře-
jmenování, aby připomněly původní venkovský
a zemědělsko-chovatelský ráz místa (Myslivecká,
Sadařská, Skalnická, Statková, Včelařská) a čin-
nost, kterou se někteří obyvatelé ulice zabývali
ve svém volném čase. Od svého vzniku ve 
20. letech minulého století do r. 1971 se ulice
nazývala Žerotínova podle moravského šlechtice
českobratrského vyznání Karla staršího ze Žero-
tína (1564–1636), hlavy moravských nekatolic-
kých stavů. Ten se v letech 1608–1615 jako
moravský zemský hejtman pokoušel tlumit roz-
pory mezi katolíky a evangelíky. Stavěl se proti
zavádění cizích zvyklostí a byl velkým zastáncem
českého jazyka. Své vrstevníky převyšoval inteli-
gencí i vědomostmi. Ovládal latinu, italštinu,
francouzštinu a němčinu, byl odborníkem v ob -
lasti práva. Podporoval studia šlechticů z chudších
rodin, mezi jeho chráněnce patřil i mladý Jan
Amos Komenský. Po připojení Ďáblic k Praze
musela být ulice přejmenována, protože již před
r. 1875 dostala název Žerotínova ulice na Žižkově.
Ptáčnictví (čižba, čihařství) bylo velmi starým
a náročným řemeslem popsaným i Komenským
v Orbis pictus. Nejstarší písemný záznam o něm
z našeho území podává patrně Kosmova kronika
(1119–1125): „...Nic nezmohou záseky Čechů
proti Němcům, tak jak nadarmo bývá roztažena
síť před očima ptactva...“. Ve středověku existo-
valo ptáčnictví vedle myslivosti a sokolnictví jako
samostatná profese. Dle Ottova slovníku nauč-
ného z roku 1892 jde o „lapání ptactva rozma-
nitým náčiním“. Ptáčník na čihadla, tedy místa
odchytu, chodil už brzy ráno, zůstal zde často
celý den a ze sítí a pastí dokázal vytáhnout přes
200 ptáků denně. Za pomoci volavých ptáčků
v klíckách se ptáci nalákali a chytali na lepem
pomazané vějičky, do sítí, osidel či žíněných ok.
Ze středověku se dochovalo mnoho písemných
záznamů nebo zmínek o čižbě, čihařském náčiní
a vybavení čihadel, metodách lapání i úlovcích.
Býval to jediný způsob lovu, který až do 15. sto-
letí mohli volně vykonávat prostí lidé bez povo-
lení své vrchnosti, případně ptáky lovili přímo
pro panskou kuchyni. Později se objevovala
různá omezení, např. se omezovala doba chytání
a byl potřebný souhlas vrchnosti nebo majitele
pozemku. S ptáčnictvím úzce souvisela řada dal-
ších činností, jako výroba klecí z lískových či
jiných prutů, příprava lepu, výroba pastí, získá-
vání čerstvých nebo sušených mravenčích kukel
apod. Ptáčník rovněž choval, množil a potom
prodával zpěvné ptáky. V roce 1870 vyšel první
zemský zákon na ochranu ptactva, který ptáčnic-
tví zakazoval, lovení ptáků na jídlo se mělo pří-
sně trestat. Přesto ještě dlouho poté končili na

talíři malí zpěvní ptáci jako jikavci, čečetky, brko-
slavové, kvíčaly a další. Po dalších zákonných
omezeních a zákazech a vzhledem ke společen-
ským změnám ke konci 19. století a přesunu
obyvatel do měst ptáčnictví postupně upadalo,
zanikla i jídla z ptactva. Z ptáčníků zůstali jen ti,
kteří chytali a prodávali zpěvné ptáky, zejména
stehlíky, konopky, čížky, pěnice a slavíky. Odchyt
zpěvných ptáků pro chov v klecích se udržel
prakticky až do druhé poloviny 20. století.
(Poznámka: Podle pamětníků dostala ulice
v r. 1971 své jméno podle několika tam bydlících
občanů, kteří provozovali ptáčnictví, zřejmě
i v blízkém ďáblickém lese.) Do současnosti se
zachovaly některé vědomosti a dovednosti, které
si ptáčníci předávali po stovky let. Na tradice
ptáčnictví navazuje kroužkování ptactva pro
účely výzkumu ptačí migrace. České kroužky se
používají od roku 1936 v rámci České společ-
nosti ornitologické. K chytání ptáků se používají
nárazové sítě nebo schválené typy pastí, při
nichž nedojde ke zranění ptáků.

Řepná
I když na mapách z r. 1970 ještě ulice nebyla
znázorněna, při přejmenování ďáblických ulic
v r. 1971 dostala do té doby bezejmenná polní
cesta název Řepná podle plodiny, která se na
okolních polích pěstovala až do zániku čakovic-

kého cukrovaru počátkem 90. let 20. století.
Z mapy stabilního katastru z r. 1842 je zřejmé,
že dnešní ulice vede přes bývalé panské louky
a pole. Když bylo v r. 1911 přeloženo koryto
Mratínského potoka, louky zmeliorovány a pře-
měněny na pole, pronajali křižovníci pozemky
podél obou břehů potoka zahrádkářům, při
pozemkové reformě je pak v letech 1927–1933
odprodali i jako stavební parcely na stavby
domů (viz Na Blatech). Na leteckých snímcích je
vidět, že od r. 1938 se oblast mezi ulicí a levým
(západním) břehem Mratínského potoka
výrazně nezměnila. V té době odbočovala
z Čakovické (dnes Kostelecké) ulice polní cesta
k polím, zahradám a dvěma domkům. Až mezi
lety 2002–2003 byla severně od zahrad vybu-
dována regulační stanice plynu a k ní byla ulice
prodloužena. Dnes je slepá ulice vyasfaltovaná,
opatřená veřejným osvětlením a slouží jako
přístupová komunikace ke komerčnímu parko-
višti, zahradám, 7 obytným domům a regulační
stanici plynu. V současně platném územním
plánu i v návrhu Metropolitního plánu 
(k 11. 4. 2018) je oblast mezi ulicí a potokem
vyznačena jako rezidenční, pozemky směrem
k Cínovecké a severním směrem jako orná
půda, resp. krajinné rozhraní.

Jana Rexová
Celý článek i s odkazy najdete na 
http://dablice.cz/dablicky-ulicnik
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Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy ve věku od 8 do 13 let (individu-
álně i starší). Tréninky přípravky jsou ve čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin,
ostatní tréninky v pondělí od 15.30 do 17.00, ve středu a čtvrtek od
16.00 do 17.30 hodin.
Tréninky vede trenér licence B. K dispozici tréninkový robot Donic. 
Pro přípravku máme dva ministoly.
Rekreační oddíl přijímá nové členy bez ohledu na věk, pohlaví a výkon-
nost. Hrajeme každé pondělí mezi 17. až 21. hodinou. Zorganizována
dlouhodobá soutěž jednotlivců v rámci oddílu a jednorázové turnaje
dvouher a čtyřher.
Registrovaný oddíl přijímá nové hráče výkonnosti okresní a krajské úrovně
– muže i ženy.
Ďáblové Praha pořádají nábor dětí do klubu Správňáci. Členům klubu

zajistíme informovanost o všech akcích Ďáblů Praha a slevu na každou
z těchto akcí ve výši 50% startovného.
Středa 2., 9., 16., 23. a 30. 5. 2018 od 18 hodin – série májových 
turnajů čtyřher pro veřejnost. Přihlášky formou SMS na 727 834 421.
Úterý 22. 5. a 5. 6. 2018 od 15.00 hodin – série střeleckých závodů
pro děti. Střílí se vzduchovkami pořadatele.
Příměstský tábor zaměřený na stolní tenis: 20. – 24. 8. 2018 
od 8.00 do 17.00 hodin. Cena 2 500 Kč.
Tréninkové soustředění stolního tenisu: 13. – 17. 8. a 27. – 31. 8.
2018 od 10 do 12 hodin a od 15 do 17 hodin. Cena 1 500 Kč. V případě
volné kapacity možnost i jednotlivých tréninků za 200 Kč/trénink.
Pronajímáme sál 300 m2 s pódiem 50 m2 na kulturní akce a oslavy.
Centrum stolního tenisu Ďáblice je otevřeno i pro veřejnost – možnost
hodinového pronájmu stolu přes online rezervační systém. Volno pro
veřejnost zejména ve středu a v neděli odpoledne. Možnost pronájmu
herny stolního tenisu na podnikové turnaje.

Kontakt: Ing. Miloslav Fuček – 727 834 421 (www.centrumdablice.cz,
www.centrumstolnihotenisu.cz, www.mladez.ttcpraha.cz,
www.ttcpraha.cz, www.pinecvpraze.cz – turnaje pro děti a mládež)
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Kalendář akcí
12. května od 9.30 hodin – Férová snídaně – KC Vlna

12. května od 10 hodin – Burza rostlin – Obecní dům

13. května od 15 hodin – Dílnička pro děti a tatínky ke Dni Matek
– KC Vlna 

15. května od 16 hodin – Trénuj hlavu, trénuj tělo (kurz pro seniory)
– Obecní dům 

15. května od 19 hodin – Uganda očima Martina Tumpacha
(cestovatelská přednáška) – KC Vlna

15. – 31. května – Jarní výměnná burza časopisů a knih – 
Obecní knihovna

16. května od 18 hodin – 25. veřejné Zastupitelstvo MČ – 
ZŠ U Parkánu

17. května od 19 hodin – Nástřih (divadlo Malá sestra) – KC Vlna

18. května od 15 hodin – Posezení s buřtem a písničkou
(akce nejen pro seniory) – před KC Vlna

21. května od 15 hodin – Na zdravé vlně (beseda a workshop 
pro seniory) – KC Vlna

22. května od 17 hodin – V hlavní roli kaleidoskop 
(rukodělná dílna) – Obecní dům

23. května od 15.30 hodin – Slavnostní přivítání nových 
občánků Ďáblic – KC Vlna

24. května od 16 hodin – Na zdravé vlně (beseda a workshop 
pro žáky 2. stupně ZŠ) – KC Vlna

24. května od 19 hodin – TGM osvoboditel (dokumentární film 
Věry Chytilové) – KC Vlna

25. května od 20.30 hodin – Noc kostelů – kaple Nejsvětější Trojice
a sv. Václava

25. května od 20.30 hodin – Krása Quartet (koncert smyčcového
kvarteta) – kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava

26. května od 14 hodin – Zábavné odpoledne (nejen) pro děti –
fotbalové hřiště SK Ďáblice

26. května od 18.30 hodin – Hudební a taneční večer (nejen) 
pro dospělé – fotbalové hřiště SK Ďáblice

28. května od 17 hodin – Na zdravé vlně (bezplatná diagnostika
tělesné skladby) – KC Vlna

29. května od 16 hodin – Trénuj hlavu, trénuj tělo (kurz pro seniory)
– Obecní dům

31. května od 20 hodin – Tereza Krippnerová a The Masters
(Music wave – jazz) – KC Vlna

1. června od 17 hodin – Setkání s redaktory ĎZ – KC Vlna

1. června od 19.30 hodin – UPS & DOWNS (koncert) – KC Vlna

5. června od 16 hodin – Trénuj hlavu, trénuj tělo (kurz pro seniory)
– Obecní dům

6. června od 19 hodin – Posezení s hudebníky – KC Vlna

10. června od 14 hodin – Pupík (ďáblický festival zdraví pro celou
rodinu) – komunitní zahrada a KC Vlna

12. června od 18 hodin – Duševní hygiena pro seniory – KC Vlna

Noc kostelů v Ďáblicích
Srdečně zveme k účasti na Noci kostelů v Ďáblicích, která se koná 
25. května pod záštitou starosty obce ing. Miloše Růžičky.
Kaple Nejsvětější Trojice bude otevřena od 17.55 do 22 hodin 
a modlitebna Církve československé husitské od 18 do 22 hodin.
Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava.
Program:
17.55–18 hod. Zahájení Noci kostelů zvoněním na zvon
18–18.30 hod. Prohlídka kostela a okolí s výkladem o historii
18–20 hod. Tvořivá dílna pro děti – skládačky, omalovánky, 
kvíz pro větší děti
18.40–19 hod. Dětský koncert – vystoupení dětí z Ďáblic a okolí: 
hra na nástroje, zpěv
19.15–20.15 hod. Prohlídka kostela a okolí s výkladem o historii
19.15–20.15 hod. Co skrývá sakristie – prohlídka liturgických před-
mětů, k čemu a kdy se používají
20.30–21.30 hod. Koncert klasické hudby
21.30–22 hod. Osobní modlitby a ztišení při svíčkách
Sbor Církve československé husitské
18–22 hod. Reprodukovaná hudba. Přítomna bude farářka, která může
podat informace ohledně vzniku a o charakteristice církve. 
Na závěr modlitební ztišení.

Přehled o přistavení kontejnerů na BIO 
odpad pro 1.  pololetí roku 2018
Radnice (Květnová 553/25)
květen

Sobota 12. 5. a 19. 5. od 9 hodin do naplnění, max. do 11 hodin

červen

Sobota 2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6., 30. 6. od 9 hodin do naplnění, max. do 11 hodin

červenec

Sobota 14. 7. od 9 hodin do naplnění, max. do 11 hodin

Chřibská
květen

Sobota 12. 5., 19. 5., 26. 5. od 13 hodin do 16 hodin

červen

Sobota 2. 6. od 13 hodin do 16 hodin

Sobota 9. 6., 16. 6., 23. 6., 30. 6. od 9 hodin do naplnění, max. do 11 hodin

červenec

Sobota 14. 7. od 9 hodin do naplnění, max. do 11 hodin

Na Blatech
květen

Sobota 26. 5. od 9 hodin do naplnění, max. do 11 hodin

červenec

Sobota 28. 7. od 9 hodin do naplnění, max. do 11 hodin

úterý a čtvrtek 13 - 18, pátek 8 - 13



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

Program na květen a červen
Otevírací doba
Květen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 21.30–23, čtvrtek 
13.30–15.30, 21.30–23, neděle 14–16 hodin. Pondělí 1. a 8. 5. zavřeno.
Červen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 22–23, čtvrtek 
13.30–15.30, 22–23, neděle 14–16 hodin.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné 
a cestopisné v pondělí od 18.30 hodin:
14. 5. Mgr. Karel Drábek: Co nám v Čechách zbylo 
po potopě světa.
21. 5. RNDr. Vladimír Wagner, CSc.: Jaderná astrofyzika.
18. 6. Petr Adámek: Letní obloha – souhvězdí, 
zajímavé úkazy a objekty.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
28. 5.: Slunce a stíny.
4., 11. a 25. 6.: Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Květen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 21.30–23.00,
neděle 14–16 hodin za jasného počasí! Přístupné bez objednání.
Červen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 22–23, 
neděle 14–16 hodin za jasného počasí! Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce). 
Venuše – za dobrých podmínek (po oba měsíce).
Noční obloha: Měsíc – od 17. do 29. 5., nejlépe okolo 22. 5.; 
od 16. do 28. 6., nejlépe okolo 20. 6. Venuše, Jupiter – květen i červen.
Saturn – koncem června. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po oba
měsíce. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – 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
Vždy ve středu 16 – 17 mohou hvězdárnu navštívit předem objednané
skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: promítání filmů, pozorování Slunce a Venuše nebo 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 20. 5. v 10.15 – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici.
Neděle 17. 6. v 10.15 – Odkud svítí Sluníčko.
Za jasného počasí 11–12 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.

www.planetarium.cz/dabliceobs
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Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8-Ďáblice

Žádost o poskytnutí kompenzačního příspěvku 
MČ Praha-Ďáblice za provoz skládky

Údaje o dítěti

příjmení: ............................................................................................. jméno: ..................................................................

adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................

rodné číslo: ....................................................................................................

Údaje o žadateli – zákonném zástupci

příjmení: ............................................................................................ jméno: ..................................................................

adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................

číslo osobního dokladu (OP): ............................................................. telefon: ...............................................................

Bankovní spojení

číslo účtu: .......................................................................................... kód banky: ...........................................................

V Praze dne: ...................................................................................... podpis žadatele: ...................................................

Poučení
Dle usnesení č. 181/17/ZMČ z 13.9.2017 může být příspěvek ve výši 2.500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice od 0 do 15 let
věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti. Podání žádosti je možné pouze od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla
v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené po 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15.1. roku následujícího.
Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo 
požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady. (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).



sobota 12. května od 9.30 hodin

od 10 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.

Burza rostlin v Obecním domě
V rámci vzájemné sousedské výpomoci budeme směňovat rostlinky, sazeničky i semínka všech 
druhů. Obaly na odnos rostlin jsou vítány.

neděle 13. května od 15 hodin Den matek - dílnička pro děti a tatínky. Přijďte vyrobit mamince dárek!

úterý 15. května od 19 hodin Uganda očima Martina Tumpacha - cestovatelská přednáška. 
Vstupné - dobrovolné.

čtvrtek 17. května od 15 hodin Tvoříme z plsti s Otevřeným ateliérem
Speciální otevřený rukodělný workshop pod vedením Mgr. Lenky Hemerlové. Přijďte si do Vlny 
vytvořit něco pro radost :)  Vstupné - ZDARMA.

čtvrtek 17. května od 19 hodin Divadlo Malá sestra – Nástřih - představení pro dospělé! 
Představení Nástřih funguje na principu divadla Fórum. Nabízí příležitost nahradit kohokoliv z našich 
hrdinů a zkusit to jinak. Je to legrace, je to řežba a je to výzva k transformaci reality mnoha českých 
porodnic. Přijďte se podívat, diskutovat nebo hrát! Vstupné - 50 Kč.

čtvrtek 31. května od 20 hodin Music Wave – Tereza Krippnerová a The Masters - koncert 
Plníme slib a opět vám přinášíme excelentní kapelu české jazzové špičky! Užijte si to!
Vstupenky v předprodeji už nyní ve Vlně! 

středa 6. června od 19 hodin Posezení s hudebníky - více informací o akci v tomto čísle Ďáblického zpravodaje!

neděle 10. června od 14 hodin Pupík - Ďáblický festival zdraví - odpoledne plné zdraví a zábavy pro celou rodinu 
(divadlo pro děti, koncert skupiny Yellow sisters, stánky a workshopy - více na stránce Na zdravé vlně)

úterý 26. června od 19 hodin New York s Petrem Ouředníčkem - cestovatelská přednáška. 
Vstupné - dobrovolné.

čtvrtek 28. června od 19 hodin Připrav se na změnu – návrat Bohyně II. - meditativní večer
Volné pokračování o změnách, které se týkají naší Země, s hlubším zaměřením na spirituální evoluci 
člověka. Slovem provede Ing. Anna Havlíková, hudbou a zpěvem doprovodí Mgr. Nora Harazimová. 
Vstupné - 50 Kč.

pátek 29. června od 17 hodin

od 20 hodin

Hurráá! Práázdninýýý! - Diskotéka pro děti
- Mejdan pro dospělé       Vstupné - 50 Kč.

pátekkk 29. červ29. červpáteá k

čtvrtek 31. květ
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Projekt

každý čtvrtek od 15 hodin Teens klub - otevřené kreativní odpoledne pro všechny náctileté. 
Přijďte a zapojte se!

úterý
15. a 29. května
5. června

od 16 hodin Trénuj hlavu, trénuj tělo v Obecním domě. Registrace nutná.

pátek 18. května od 15:30 hodin
Posezení s písničkou a opékání buřtů - známé i méně známé melo-
die z let dávno minulých hraje na klávesy pan Michal Kotas. V KC Vlna 
(v případě pěkného počasí na terase před komunitním centrem)

úterý 22. května od 17 hodin
Rukodělná dílna v Obecním domě

V hlavní roli kaleidoskop 

čtvrtek 24. května od 19 hodin

Filmový klub - TGM osvoboditel - životopisný snímek režisérky 
Věry Chytilové věnovaný T. G. Masarykovi. Film vznikl jako střihový dokument 
v rekordně krátkém čase mezi 17. listopadem 1989 a 7. březnem 1990.
Lektorský úvod k projekci: Daniela Havránková 

úterý 12. června od 18 hodin Duševní hygiena pro seniory

středa 20. června od 17 hodin
První republika v módě - bývalá památkářka Hana Vignerová 
nás seznámí s tehdejším odíváním a pomůže nám připravit se na dobově 
laděné zářijové Zažít město jinak. 

čtvrtek 21. června od 19 hodin Tajemství Núbijských králů - přednáška archeologa Mgr.et Bc. 
Jiřího Honzla z Náprstkova muzea o práci českých archeologů v Súdánu.





„Kotlíkové dotace představují pro občany zcela unikátní možnost získat kvalitní
a ekologický zdroj tepla. Tato šance se již asi nebude nikdy opakovat, proto těm,
kteří o výměně uvažují, doporučuji její zrealizování,“ uvedla Jana Plamínková,
radní pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí.

Díky kotlíkové dotaci 
můžu v naší obci i já 
lépe dýchat.

Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si do své domácnosti nový ekologický 
topný zdroj. Ušetříte peníze, ochráníte zdraví svých dětí a zlepšíte ovzduší   
ve svém okolí.

Dotaci získáte na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě. 
Informujte se na Magistrátě hl. m. Prahy, ul. Jungmannova 35/29.

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_ii
e-mail: kotlikovedotace@praha.eu

Nabídka platí pro MEGANE Life SCe 115 se zpětným odkupním bonusem 30 000 Kč a registračním bonusem 20 000 Kč. Bonus zpětný odkup platí při výkupu vašeho stávajícího vozidla a registrační bonus je platný v případě registrace nového vozidla do 31. 5. 2018. 
Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Renaut MEGANE: 
spotřeba 3,4–8,7 (l/100 km), emise CO2 95–144 (g/km); MEGANE Grandtour: spotřeba 3,4–8,7 (l/100 km), emise CO2 95–144 (g/km); 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 vozů je pouze ilustrativní.

Renault doporučuje

Renault MEGANE
Technologií k úspěchu

Již od

289 900 Kč při výkupu vašeho vozu

Půjčte si Renault MEGANE na 2 dny zdarma na seznamka.renault.cz

5 let záruka Renault


