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Ze zápisníku starosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
usedám ke klávesnici svého počítače, abych vám opět
stručně přiblížil několik událostí spojených s naší prací, 
se správou městské části. Začínám ťukat do tlačítek hned
poté, co jsem doposlechl zprávu jednoho z nejuznávaněj-
ších lékařů o tom, jak naše společnost sama sebe dostala pod extrémní
tlak, jak je náš život nezdravě zrychlený, zahlcený zbytečnými výzvami,
nepodstatnými úkoly a informacemi, jak se odcizujeme přírodě, druhým
lidem i sami sobě. Jak tím vším ubližujeme vztahům a svému zdraví. Třeba
právě to, že již k dorozumívání i mnoha dalším činnostem nepoužíváme
psané písmo (zejména vázané písmo) a kresbu, ale dlouhodobě výhradně
klávesnice, vede k významnému ovlivňování funkcí mozku v mnoha rovi-
nách a souvztažnostech se špatným imunitním systémem a dalšími. 
A tak i proto vám všem přeji klidné, spokojené a ve zdraví prožité květ-
nové dny, také beru do rukou klávesnici a předkládám několik informací
o naší práci.

Bude doba navážení odpadků na ďáblickou skládku i po 
25 letech nadále pokračovat? Bude skládka ještě o další tisíce
tun a výškových metrů odpadu vyšší než doposud?
V dubnovém Zpravodaji jsem informoval o dopise společnosti FCC Česká
republika, s.r.o., která v něm nabídla stažení své žaloby a některé finanční
výhody (dle množství nově přivezeného a na skládku uloženého odpadu)
za předpokladu, že budou Ďáblice souhlasit s otevřením již rekultivované
části tělesa skládky a obnovením návozu odpadků. Celá věc byla projed-
nána radou a hlavně zastupitelstvem naší městské části. Z jednání zastu-
pitelstva vyplynul úkol dál obhajovat naše nesouhlasné stanovisko
s pokračováním skládkování v Ďáblicích. Termín podání našich 
připomínek je 17. 5. 2019.

Zvyšování přehlednosti obecních směrnic, snižování jejich počtu
a zjednodušování administrativy, která stále bují všude kolem
nás, přeci není omezování demokracie v Ďáblicích!
Snad jsem nic nezakřiknul, když jsem si při různých setkáních s občany
i kolegy starosty a zastupiteli nahlas pochvaloval, jak dobrá je komuni-
kace a spolupráce mezi našimi zastupiteli oproti některým jiným obcím.
Jak je věcná a týká se skutečně podstatných věcí života Ďáblic. O to více

jsem byl zaskočen na posledním jednání zastupitelstva. U tak závažných
bodů jednání, jakým bylo zapojení 32 milionů do rozpočtu obce
nebo jakým byla jednoznačně „skládka“, jsem očekával dlouhou diskusi,
řadu kontrolních i nepříjemných otázek i poradu o tom, co vše bude
potřeba zajistit a zorganizovat (jak z aktivity vedení MČ, zastupitelů, tak
i kandidátů do poradních orgánů naší městské části). Opak byl pravdou
a po několika minutách byly tyto body jednání uzavřené. Naopak k dopo-
ručení paní tajemnice úřadu zrušit nepřesnou a nadbytečnou směrnici
o zveřejňování záznamů, zápisů a usnesení ze zasedání rady a zastupitel-
stva městské části Praha-Ďáblice ze dne 21. 6. 2017 se rozpoutala
dlouhá debata plná nesouhlasných vyjádření několika zastupitelů, z nichž
si odnáším názor, že zrušení této směrnice omezuje demokracii a přístup
k informacím. Požádal jsem proto zástupce starosty Jana Hrdličku o věcné
shrnutí skutečného dopadu zrušení směrnice na informovanost občanů
a zastupitelů a o porovnání stavu „před“ a „po“ zrušení směrnice. 
Tuto zprávu najdete na straně 3.

Do rozpočtu Ďáblic roku 2019 bylo přidáno na finanční krytí
plánovaných akcí nově získaných 32 milionů Kč. To nám 
umožňuje navíc generálně opravit nejstrmější část chodníku 
v ul. Květnová.
V dubnovém Zpravodaji jsem informoval o získání nové účelové dotace
z rozpočtu hl. m. Prahy pro investice do naší školy a školky (6 mil. Kč). 
Na posledním jednání zastupitelstva jsme již schválili celkovou úpravu
našeho rozpočtu, která je složena jak z nové dotace, tak z převodu nevy-
čerpaných prostředků minulého roku – celkem příjem 32 mil. Kč. Zajis-
tit na magistrátu obojí vůbec nebylo jednoduché a přiznávám, že se mi
po převodu peněz na ďáblický účet hodně ulevilo. Úspory v čerpání dotací
nám navíc umožní přidat do realizace další akci, která se stala prioritou
i díky připomínkám a žádostem vás sousedů: připravujeme rekonstrukci
nejstrmější části chodníku v horní části ulice Květnová a věřím, 
že všichni, co se v této části Ďáblic pohybujete pěšky, budete s opravou
spokojeni. Děkujeme za vaši iniciativu a zájem o věci a prostory, které 
užíváme společně.

Sucho, kvalita vody, nedostatek spodní vody a ochrana 
příznivého mikroklimatu v Praze i v Ďáblicích
Snad již nikdo, nejen v naší zemi, nepochybuje o tom, že dochází k zásad-
ním změnám v klimatu, což zvýrazní i další řadu společenských problémů,

Květen / Ďáblický zpravodaj periodický tisk územního samosprávného celku vydává Rada MČ Praha-Ďáblice, Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8-Ďáblice, 
tel.: 283 910 723–724, e-mail: posta@dablice.cz, www.dablice.cz. Registrováno pod číslem MÚ-63/91. Adresa pro vaše příspěvky: zpravodaj@dablice.cz
Foto na titulní straně: Pavel Veselý. Za obsah čísla odpovídá Rada MČ Praha-Ďáblice, za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory vydavatele. 
Objednávky inzerce na: zpravodaj@dablice.cz. Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit, případně nepřijmout k otištění. Do tisku připravili Hana Macháňová 
a Jan Bouček (grafická úprava). Tisk: Ofsetová tiskárna SWL, náklad: 1 550 ks. Toto číslo vychází 15. května 2019. Uzávěrka příštího čísla je 28. května 2019.
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Městská část Praha-Ďáblice ve spolupráci 
s Platformou za kvalitní dopravní infrastrukturu z.s. 
vás zvou na diskusní setkání

Pražský okruh 
v kontextu 21. století
5. června 2019 od 18 hodin
Obecní dům Ďáblice, Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8

• Povede transevropská dálnice skrz chráněné přírodní památky, 
• rekreační a rezidenční lokality na severu Prahy?
• Jaké budou dopady na dopravní situaci, životní prostředí a zdraví obyvatel?
• Jaká jsou alternativní řešení tranzitní a městské dopravy s ohledem 
• na kontext 21. století a probíhající klimatické změny?

Informace: www.dablice.cz, www.rozumnadoprava.cz
www.facebook.com/rozumnadoprava
Kontakt: starosta@dablice.cz, info@rozumnadoprava.cz
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zejména zdravotních a sociálních. Také Praha se snaží reagovat
a připravovat jak strategie, tak konkrétní okamžitá opatření, která by
měla napomoci připravit Prahu a její obyvatele na negativní vlivy 
klimatické změny a co nejvíce zmírnit jejich dopady.
V posledních týdnech vznikl ve Výboru pro infrastrukturu, technickou
vybavenost a životní prostředí ZHMP užitečný dokument: „metodické
doporučení pro sekání trávy v období sucha“, které je doporučeno
všem organizacím zřizovaným Prahou (organizace údržby městské
zeleně). Přestože se na něm podíleli skuteční odborníci, vyznívá srozu-
mitelně a překvapivě jednoduše. Přesto účinně. V příštím čísle se mu
budeme věnovat podrobněji a budu rád, pokud se i vy ostatní k výzvě
připojíte a své trávníky budete alespoň v nejnáročnějších týdnech udržo-
vat ohleduplněji a méně intenzivně. Firma na údržbu ďáblické zeleně,
kterou jsme nedávno vybrali ke spolupráci na základě výběrového řízení,
se touto doporučenou metodikou bude také řídit.

Průjezd kamionů Prahou, Ďáblicemi a budoucnost severu Prahy
s plánovaným dálničním okruhem přes okrajové městské části
V posledním příspěvku bych vás chtěl upozornit na pozvánku k účasti na
besedě o vývoji automobilové dopravy v Praze a skrze Prahu se zaměře-
ním konkrétně na SOKP (silniční okruh kolem Prahy). Okruh je v prosa-
zované verzi trasován také přes Ďáblice. Tentokrát se chceme více
zaměřit na vztah těchto staveb ke změnám klimatu, na ochranu ovzduší
a zdraví obyvatel. Uvidíme, jak se nám to s vaší pomocí podaří. Přijměte
naše pozvání.

Miloš Růžička, starosta MČ

Zveřejňování 
dokumentů v Ďáblicích 
Již na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva jsem
zmínil možnost úpravy nebo i zrušení směrnice o zveřejňo-
vání dokumentů, která, nejen dle mého názoru, byla pře-
konána. Jednotlivé požadavky v ní uvedené vyplývají z různých zákonů
nebo jsou zakotveny již v jiných směrnicích nebo prováděcích předpisech.
Během dubnového veřejného zasedání zastupitelstva byl navržen na
základě analýzy jednotlivých oblastí, které byly ve směrnici podchyceny,
návrh stávající směrnici úplně zrušit.
Podotýkám, že množství informací, které jsou v Ďáblicích veřejně
dostupné na webových stránkách, převyšuje požadavky vyplývající 
z příslušných zákonů, což je ale podle našeho názoru jedině správné.
1. Zpřístupnění zápisů a usnesení ze zasedání Rady MČ
Vše podchyceno detailně ve směrnici Jednací řád RMČ. Po schválení
zápisu je tento uveřejněn na webových stránkách MČ, vč. všech usnesení
a podkladů k bodům, které to vyžadují. (Samospráva – Zápisy a Usnesení
RMČ)
2. Zpřístupnění podkladů, zápisů a usnesení ze zasedání 
Zastupitelstva MČ
Vše podchyceno detailně ve směrnici Jednací řád ZMČ. Podklady uveřej-
něny na veřejných webových stránkách MČ. Po schválení zápisu je tento
uveřejněn na webových stránkách MČ, vč. všech usnesení. Uveřejněn
audiozáznam zasedání ZMČ. (Samospráva – Zápisy a Usnesení ZMČ)
3. Hospodaření MČ
Rozpočet a všechny další jeho vyžadované součásti – krátkodobý/středně-
dobý výhled – uveřejněny na stránkách MČ. (Chci se dozvědět – Otevřený
úřad – Rozpočet MČ)
Majetek obce – v rámci každoročního povinného schvalování inventari-
zace majetku uveřejněno v podkladech pro ZMČ.
4. Připravované projekty
Základní informace zveřejňovány na stránkách MČ většinou poté, když
proběhne základní schválení v rámci RMČ/ZMČ. (Chci se dozvědět –
Záměry a projekty)
5. Veřejné zakázky
Vyhlášení, podklady, vyhodnocení a vše s tím související uveřejněno dle
požadavků a termínů vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách na
profilu zadavatele – přímý link na stránkách MČ. (Chci se dozvědět –
Otevřený úřad – Veřejné zakázky)

6. Smlouvy
Všechny smlouvy a objednávky s plněním nad 50 tisíc Kč bez DPH jsou
uveřejněny v Registru smluv. Přímý link na stránkách MČ zavede přímo
do registru smluv. (Chci se dozvědět – Otevřený úřad – Smlouvy)
7. Územně plánovací dokumentace
Link na platnou verzi územního plánu hl. m. Prahy je uveden na webu
Prahy (praha.eu) a na stránkách MČ. (Chci se dozvědět – O Ďáblicích –
Územní plán)

Plnění, zejména všech termínů týkajících se bodů 3, 5 a 6 je pravidelně 
2x ročně podrobováno kontrolám!
A další body se snažíme doplňovat, jakmile je to možné s ohledem na typ
informace, autorská práva, stav vyjednávání s třetími stranami apod.
Na přímý dotaz během jednání – jaké další informace, které zrušená
směrnice třeba ani neobsahovala, by měly být uveřejňovány – nepadl
jediný konkrétní návrh.
I z toho důvodu rozhodlo zastupitelstvo tak, že původní směrnice z roku
2017 o zveřejňování dokumentů bude zrušena bez náhrady.

Ale: všechny informace zůstávají veřejně přístupné! Protože
povinnost zveřejňovat je zakotvena v jiných platných směrni-
cích či vyplývá z příslušných zákonů. Anebo je vedení MČ chce
zveřejňovat i nad rámec daný těmito zákony!

Jan Hrdlička, zástupce starosty

Volby do Evropského parlamentu 
V ČR proběhnou v pátek a v sobotu 
24. a 25. 5. 2019 volby do parlamentu EU.
V těchto volbách hlasují ďábličtí 
voliči poprvé všichni v sále nového
Obecního domu Ďáblice.
Systém rozdělení na dva volební obvody 
zůstává i nadále, tzn. budou stále 2 volební komise. Do Evropského parla-
mentu kandiduje 844 kandidátů v 39 stranách a koalicích. Češi volí cel-
kem 21 poslanců z celkového počtu 705 europoslanců (celkový počet
mandátů Evropského parlamentu byl snížen kvůli vystoupení Spojeného
království z Unie). Voliči mohou hlasovat pouze pro 1 kandidátku a udělit
maximálně 2 preferenční hlasy. Jelikož v některých státech EU probíhají
volby až do neděle, výsledky se dají očekávat až v nočních hodinách
z neděle na pondělí.
Volby do Evropského parlamentu se v ČR konají počtvrté a dosud se
vyznačovaly nízkou volební účastí. Také váháte, zda jít volit? Možná byste
měli vědět, že Evropský parlament je jednou ze tří nejvyšších institucí
Evropské unie, která se podílí na zákonodárném procesu. Jeho role
v posledních letech stále posiluje. Přímé volby dávají voličům možnost se
vyjádřit k evropské politice a podílet se svým hlasem na složení Evrop-
ského parlamentu.
Stále váháte? Možná bude špatné počasí a vy zrovna nepojedete na cha-
lupu, nebo půjdete na procházku okolo volební místnosti, určitě jste ještě
všichni neviděli náš nový sál a chtěli byste se na něj podívat. Zajímá vás,
kdo z nás sedí ve volebních komisích? Nebo vám není jedno, kdo bude za
ČR sedět v Evropském parlamentu? Najděte si důvod a přijďte volit!

Zpracovala Markéta Köhlerová

Sběrný dvůr Ďáblice
Dle sdělení z Magistrátu HMP zůstává sběrný dvůr v areálu skládky 
společnosti FCC v Ďáblicích nadále otevřen pro veřejnost.
Nyní probíhá výběrové řízení na další provozování sběrného dvora. 
Byli jsme ale ujištěni, že náměstek primátora p. Hlubuček podniká 
veškeré kroky k tomu, aby provoz sběrného dvora v Ďáblicích 
zůstal zachován i po 1. 6. 2019.
Aktuální informace zveřejníme na našich webových stránkách.

Úřad městské části

www.dablice.cz
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O čem jednala rada městské části
11. jednání dne 10. 4. 2019
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s objednáním zajištění produkce kulturních akcí na měsíc duben 
až červen 2019 u MgA. M. Ničové za částku 200 Kč/hod. do max. výše
25 000 Kč/měsíc vč. DPH a u L. Sandrové za částku 200 Kč/hod. 
do max. výše 25 000 Kč/měsíc vč. DPH;
• s rozsahem dodatečně požadovaných prací při dostavbě veřejného
osvětlení Buližníkova (izolační koncovky kabelů a zábrana u sloupu) 
do max. výše 20 000 Kč bez DPH;
• s návrhem sociální komise pokračovat v poskytování příspěvku ve výši
10 Kč/oběd v rámci projektu „dotované obědy pro ďáblické seniory“
pouze seniorům, kteří si obědy nechávají dovážet Diakonií Ďáblice, a to
zpětně od 1. ledna 2019. Tyto náklady budou hrazeny z rozpočtu sociální
komise ve výši cca 40 000 Kč/rok;
• s uzavřením Smlouvy o výpůjčce s Hasičským záchranným sborem 
hlavního města Prahy, jejímž předmětem jsou radiostanice a nabíječe,
které jsou určeny pro zásahy jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Praha-Ďáblice, a to bezplatně;
• s výběrem firmy TD SERVIS spol. s r.o. jako dodavatele kondenzačního
kotle v ceně 55 600 bez DPH.
Rada MČ po projednání schválila:
• smlouvu o dílo s firmou I.RTN s.r.o. na realizaci systému servisních 
služeb pro měření tepla a vody, popř. rozúčtování ostatních domovních
nákladů, dle platné legislativy v době rozúčtování, a to na objektech
(ordinace lékařů v novém Obecním domě Ďáblice), které jsou ve 
vlastnictví nebo správě MČ Praha-Ďáblice.
Rada MČ po projednání vyhodnotila:
• nabídku České pojišťovny, a.s. na pojištění majetku za celkovou 
cenu 128 170 Kč jako nejvýhodnější.
Rada MČ po projednání jmenovala:
• pana Davida Smrčka za nového člena sportovní komise.
Rada MČ po projednání pověřila:
• pana místostarostu k zaslání informace příslušnému soudnímu exeku-
torovi před konáním dražby pozemků parc. č. 65/2 a 1580/7, k.ú. Ďáblice,
pozemky a infrastruktura vč. příslušenství v lokalitě Statková, investor
SPIRITEX, a.s. Podle plánovací smlouvy mezi MČ Ďáblice a SPIRITEX a.s.
mají být stavby, včetně pozemků pod komunikacemi, po dokončení 
a zkolaudování převedeny bezúplatně na MČ Praha-Ďáblice.
Informace radních a pro radní:
• Parkování Ďáblická – rekonstrukce domu čp. 18/143 (nad restaurací 
Na Růžku) – požadavek na stanovisko od MČ Ďáblice s umístěním dvou
parkovacích míst na ulici Ďáblická pro návštěvníky provozovny.
• Spolek pro Ďáblice – MČ Ďáblice obdržela od Spolku pro Ďáblice
žádost o informování o zahajovaných řízeních.
• Pastvina pro koně (Hřenská) – s podnájemci pozemku uskutečněna jed-
nání o krocích vedoucích k vybudování připojení pastviny na komunikaci
Hřenská.
• Příprava aktivit s SK Ďáblice – akustická řešení, parkování, náhradní
výsadba, plánovaná schůzka se sousedy hřiště.
• GORDIC – informace o možnostech nadstavby pro vizualizaci průběžného
čerpání rozpočtu (tzv. „rozklikávací“ rozpočet) na webových stránkách,
zautomatizované provádění inventur majetku a jiné – vše v rámci nadstavby
na stávající účetní systém „GINIS“ a data zpracovávaná tímto systémem.

12. jednání dne 29. 4. 2019
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s vytvořením vyhrazeného parkoviště (max. 2 místa) obslužného parko-
vání k prodejně FLOPP CZ, s.r.o., v časech otvírací doby prodejny za
částku 3 000 Kč/měsíc; veškeré náklady na zřízení parkovacích míst
uhradí žadatel;
• s navrženým technickým řešením rekonstrukce ČSOV ul. Chřibská, 
dle PD firmy D plus, leden 2019, a pověřuje místostarostu potvrzením
souhlasu do výkresu-situace;
• s výběrem firmy TD SERVIS spol. s r.o. jako dodavatele plynového 
kotle v ceně 54 190 bez DPH.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• revidovanou projektovou dokumentaci pro DÚR stavby č. 999050 
Březiněves – Obchvat, září 2016, revize 2018, doplněnou o závěry řízeni
EIA; pověřila místostarostu k vydání kladného stanoviska pro tuto stavbu
s podmínkami;
• návrh provozního řádu sálu Obecního domu Ďáblice.
Rada MČ po projednání jmenovala:
• šéfredaktorem Ďáblického zpravodaje pana Alexandra Klimenta 
a pověřila ho sestavením redakce ĎZ.
Rada MČ po projednání pověřila:
• šéfredaktora ĎZ zpracováním květnového čísla 2019 a dalších následu-
jících čísel ve spolupráci s paní Macháňovou a panem Boučkem.
Informace radních a pro radní:
Místostarosta J. Hrdlička
• Výsledky studie rekonstrukce Obecního domu Ke kinu vč. technických
průzkumů.
• Příprava na schůzku s vedením Městské policie. Témata: dopravní 
značení, přechod ul. Mannerova, nedovolený průjezd nákladními vozidly –
Šenovská/U Parkánu, Ďáblická, Chřibská.
• Krizový štáb – metodická podpora pro MČ Ďáblice.
• Součinnost MČ Ďáblice, MČ Dolní Chabry a Zdiby k vypracování
komentářů v rámci procesu EIA „Skládka Ďáblice, využití volné kapacity
1. etapy“.
Starosta M. Růžička
• Informace o programech primární prevence ve školách – ZŠ Ďáblice
obdržela dotaci (usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy).
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ

4. veřejné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice 24. 4. 2019
Kontrola zápisu ZMČ č. 3/2019. Zápis byl schválen.
V rámci volného mikrofonu vystoupil pan Michek.
VŘ – Zimní a letní údržba. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo
společnost AQIK s.r.o. jako dodavatele předmětu veřejné zakázky 
„Letní a zimní údržba (úklid, veřejná zeleň)“ v celkové hodnotě cena
2 185 054,92 Kč bez DPH.
Rozpočtové opatření č. 2/2019. Zastupitelé MČ po projednání vzali
na vědomí Radou městské části schválené rozpočtové opatření 
k rozpočtu MČ na rok 2019.
Rozpočtové opatření č. 3/2019. Zastupitelé MČ po projednání schvá-
lili rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2019, kterým se navy-
šuje rozpočet MČ o cca 32 mil. Kč (účelové neinvestiční dotace 2019 –
363 tis. Kč, účelové investiční dotace 2019 – 6 mil. Kč, ponechání nevy-
čerpaných účelových investičních prostředků – 25,7 mil. Kč)
Schválení účetní závěrky MČ. Zastupitelé MČ po projednání schválili
účetní závěrku Městské části Praha-Ďáblice za rok 2018.
Schválení účetní závěrky PO. Zastupitelé MČ po projednání schválili
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
za rok 2018.
Zpráva k inventarizaci majetku. Zastupitelstvo MČ po projednání
schválilo:
• zprávu hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků
MČ Praha-Ďáblice k 31. 12. 2018;
• vyřazení movitých předmětů v souladu s písemnými protokoly ústřední
likvidační komise MČ Praha-Ďáblice;
• způsob vypořádání movitých věcí uvedený pro příslušná inventarizační
místa.
Směrnice o zveřejňování dokumentů na webových stránkách
MČ Praha-Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání zrušilo Směrnici
o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice 
ze dne 21. 6. 2017 bez náhrady.
Změna v odměňování zastupitelů. Zastupitelstvo MČ po projednání
schválilo návrh výše odměn neuvolněným funkcionářům stanovených
v souladu s Nařízením vlády č. 202/2018 Sb. o výši odměn členů zastupi-
telstev územních samosprávných celků s účinností od 1. 5. 2019.
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Dohoda o narovnání a návrh smíru. Zastupitelé MČ po projednání
schválili uzavření soudního smíru a dohodu o narovnání s bývalým 
zaměstnancem ÚMČ.
Výbory MČ. Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo předsedou Kontrol-
ního výboru Mgr. Kříže; členem Kontrolního výboru pana Klímka. Dále pak
odvolalo Ing. Rexu CSc. a Mgr. Ing. Tumpacha z Finančního výboru a zvo-
lilo členem Finančního výboru MUDr. Chmátala, Ph.D., MBA.
Projednání návrhu společnosti FCC Česká republika, s.r.o. Zastu-
pitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí zprávu pana starosty
o možných benefitech spolupráce se společností FCC Environment v pří-
padě realizace záměru „Doplnění kapacity I. etapy skládky S-OO Ďáb-
lice“; pověřilo RMČ k provedení nutných kroků vedoucích ke zpracování
a podání oficiálního nesouhlasného stanoviska k výše uvedenému
záměru ve smyslu stanoviska z roku 2018 („Vyjádření k oznámení
záměru PHA1070 – Skládka odpadů Ďáblice, Využití volné kapacity
v prostoru I. etapy skládky, k.ú. Ďáblice“ ze dne 7. 5. 2018).
V diskuzi vystoupili Ing. Růžička, Ing. Rexa.
Informace radních a zastupitelů. Informovali: Ing. Růžička,
Ing. Hrdlička.
Kompletní zápis se zvukovým záznamem najdete 
na www.dablice.cz – Samospráva – Zápisy a usnesení ZMČ

Černý vrak BMW 
v Mannerově ulici před knihovnou je od 30. 4. 2019 historií! 

A tím byl úspěšně
završen více jak šest
měsíců trvající proces,
kdy jsme ve spolupráci
s Městskou policií, odbo-
rem dopravy Prahy 8
a Správou služeb HMP
postupovali podle stáva-
jících předpisů, zasílali
žádosti, připomínali se a... nakonec byl vrak odtažen! Chtěl bych tímto na
dálku poděkovat všem, kteří k tomuto „úspěchu“ v jeho různých fázích
přispěli! A věřím, že jakmile vstoupí v platnost nová vyhláška, která má
zjednodušit proces odtahů nepoužívaných a odstavených vozidel, tak se
ve spolupráci s městskou policií vrhneme do řízení s dalšími kandidáty –
např. červená škodovka v ulici Kučerové, šedý Ford v ulici Hořínecká... 
Možná jsou ve vašem okolí i další.

Jan Hrdlička

Chválíme/káráme
Počátkem dubna vyčistila
skupina dobrovolníků
z Blat část retenčního
a rozdělovacího objektu
a přilehlý úsek Mratín-
ského potoka, aby trubní
obchvat Blat mohl odvá-
dět vodu v případě oče-
kávaných přívalových
srážek. A poté pracovnice úřadu zajistily odvoz pytlů nasbíraného
odpadu! Děkujeme ještě jednou i touto cestou.

Na úplně opačném pólu
je chování jedince/sou-
seda, který se rozhodl
minulou sobotu nasbí-
raný bioodpad vyhodit
do lesíka před starou
radnicí. Dvůr byl již
zavřený nebo kontejner
plný... Takto prosím ne!
To nemohl dotyčný soused počkat do další soboty???

Úřad MČ

Blánatka lipová 
(Oxycarenuslavaterae)

Na hřbitově a v jeho okolí se
můžete setkat s blánatkou
lipovou. Blánatkovití jsou jed-
nou ze sedmi čeledí vyčleně-
ných z původně široce pojaté
čeledi ploštičkovitých. Až done-
dávna byly blánatky v naší fauně zastoupeny osmi drobnými 
(1,8–3,8 mm), nenápadně zbarvenými a skrytě žijícími druhy. Teprve
v r. 2004 byl zjištěn devátý druh, který se velikostí, pestrým zbarvením
a vytvářením nápadných shluků přezimujících jedinců liší.
Do 80. let 20. stol. byla známa pouze ze západního Středomoří, jižní Fran-
cie, Itálie a Malty. Do střední Evropy zasahovala v oblasti nejjižnějšího
švýcarského kantonu Ticino a na východ do Slovinska a na dalmatské
pobřeží Chorvatska. Po r. 1980 se však začala šířit na sever a na východ.
Postupně byla zjištěna v Černé Hoře, Maďarsku, na Slovensku, v Srbsku,
Bulharsku, Rakousku, severním Švýcarsku, Německu...
V České republice byl první jedinec objeven v Brně-Bohunicích v září
2004. Během podzimu 2004 a následujícího roku byl druh pozorován 
celkem na 30 lokalitách. Následující dlouhá a mrazivá zima 2005–2006
však postup blánatky lipové zastavila, některé populace zcela vymřely
a blánatky byly opět zjištěny až na podzim 2007.
Dospělci přezimují hromadně na kmenech stromů, kde tvoří shluky
o stovkách až mnoha tisících jedinců. Ploštice se začínají shromažďovat
k přezimování koncem září, stabilní shluky se vytvářejí v říjnu a listopadu.
Dospělci se shromažďují na kmenech, přičemž obvykle upřednostňují
osluněnou (zpravidla jižní) stranu kmene.
V květnu probíhá kladení vajíček, jednotlivě nebo ve skupinkách, na listy
a květenství. Inkubace trvá 4–10 dní. První generace dokončuje vývoj
během 40–50 dní a dospělci se objevují v červnu. Druhá generace se
vyvíjí od poloviny srpna do září.

Odbor vnitřní správy ÚMČ

Pošta ďáblická 
Ďábličtí radní chtěli mít v obci
vlastní poštu. V roce 1921
dosáhli povolení zřídit v obci
poštovní úřad, ale zůstalo
pouze u povolení, protože
nevybrali vhodný prostor pro
její umístění. Nutno říci, že se
o to moc nestarali, a tak ani
v roce 1927 nebylo místo
vybráno. Až v roce 1928 bylo
znovu žádáno o zřízení poštov-
ního a telegrafního úřadu
v Ďáblicích a 1. července 1929
byl konečně zřízen.
Do té doby poštovní zásilky
doručoval čakovický poštovní úřad, ale s potížemi, protože obyvatel
v Ďáblicích přibývalo. První poštovní úřad byl umístěn v domě čp. 46
v Ďáblické ulici, který patřil řádu Křižovníků. V letech okupace byl přemís-
těn do domu čp. 143, opět v Ďáblické ulici, jehož majitelkou byla paní
Věra Novotná.
V květnu 1955 byl přestěhován do domu čp. 118, jehož majitelem byl
pan Jaroslav Pokorný. V roce 1982 byl z důvodu adaptace přemístěn do
budovy čp. 66, kde dříve sídlil místní národní výbor. Po jejím dokončení 
se opět vrátil do budovy čp. 118.
V současné době sídlí ďáblická pošta v domě čp. 339. Z toho je patrné, 
že se pošta stěhovala poměrně často, ale stále zůstávala v Ďáblické ulici.
To se však zanedlouho změní. Konkrétně 13. května 2019, kdy bude 
otevřena její pobočka 88 v Obecním domě Ďáblice. Po 90 letech tak bude
mít Česká pošta adresu Osinalická 1104/13, Praha 8 – Ďáblice. Otevírací
doba zůstává stejná: pondělí – pátek 8–18 hod.

Zpracovala Hana Macháňová
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Pálení čarodějnic 2019
I letos jsme v Ďáblicích oslavili filipojakubskou noc na louce v ulici 
Kučerové. Naši dobrovolní hasiči postavili velikou vatru a mladí hasiči
z kroužku Mladý hasič nám předvedli hašení hořícího objektu. 
Po celé odpoledne a večer hrála kapela Ups&Downs, pro děti byla 
připravena Dětská show Gábiny a Katky, nechyběly ani kolotoče. 
Večer jsme zakončili působivým ohňostrojem.
Stejně jako v minulých letech děkujeme všem, kteří na přípravách 
této akce podíleli. 
Za shovívavost děkujeme také těm ďáblickým spoluobčanům, kteří bydlí
v blízkosti louky a musejí v tento den zažívat určitý diskomfort.

Simona Dvořáková, foto Pavel Veselý

Pamětníci odcházejí...
Jen náhodou jsme se dozvěděli o odchodu našeho souseda z tohoto
světa, od mládí Ďábličáka, kterého znala naše rodina od 60. let. Tak
šikovného člověka, který uměl rukama udělat, ale i hlavou vymyslet, byste
dnes těžko hledali. Jeho hlavním oborem byla strojařina, pracoval dlouhá
léta jako konstruktér v Technickém a zkušebním ústavu na Proseku. Takže
když bylo potřeba, vyrobil i míchačku na beton, postavil si loď, jakákoliv
oprava nebyla pro něho problém. Montoval vázání na lyže nám i našim
dětem, připevňoval brusle, opravoval nám domácí spotřebiče. 
Již v 60. letech se jeho garáž otvírala na fotobuňku. Prováděl generální
opravy aut svých i svých příbuzných. Podílel se na přípravě výstavby
prvního panelového domu společně s panem Miloslavem Wimmerem, 
byl držitelem několika patentů, ve své dílně vyráběl po listopadu 1989
pamětní kulatá těžítka z ušlechtilé oceli pro prezidentskou kancelář... 
Ani nelze vše vyjmenovat. Ve svém zaměstnání byl vysoce ceněný a ještě
ve vysokém věku chodil do ústavu 3x týdně jako důchodce, protože ho
stále potřebovali. Byl nesmírně skromný, prožil rodinnou tragédii, když mu
tragicky zahynul v 29 letech jeho syn, brzy nato mu zemřela manželka.
Tak jsme ho znali, v posledních letech ho potkávali na jeho procházkách
s hrubosrstým jezevčíkem Filipem III. Byl to již opravdu třetí hrubosrstý
jezevčík stejného jména. 6x denně s ním chodil, za každého počasí. A pak
jsme si asi před měsícem uvědomili, že jsme ho již dlouho nepotkali, když
se najednou na procházce objevil jezevčík Filip s jiným páníčkem.
20. března zemřel v nedožitých 90 letech.  Odešel tiše, tak, jak v poslední
době i žil. Skoro nikdo si toho nevšiml. Aspoň touto vzpomínkou bychom
ho chtěli s manželem připomenout. Bydlel v rodinném domku naproti
paneláku v ulici U Prefy a jmenoval se Karel Víšek.

Jindřich a Táňa Dohnalovi
Pozn. redakce: V Ďáblickém zpravodaji 7–8/2012 jsme uveřejnili 

rozhovor Dušana Andrše s panem Karlem Víškem.

Gratulace jubilantům
Občanům Ďáblic, kteří se v letošním roce dožívají 75, 80, 85, 90 
a více let, nově poblahopřejeme a malý dárek předáme 
za přítomnosti pana starosty v KC Vlna.
Slavnostní gratulace jubilantům se bude konat 17. června 
od 16:00 hodin. Zváni jsou i manželé či manželky jubilantů.
Jubilanty, kteří se nebudou moci na tuto událost dostavit, 
navštíví členky sociální komise osobně u nich doma.
Potřebné údaje o jubilantovi můžete poslat e-mailem na adresu 
socialni.komise@dablice.cz, nahlásit telefonicky na tel. 283 910 723 
nebo odevzdat v podatelně úřadu MČ.

Jméno a příjmení jubilanta:   ……………………………………

Adresa bydliště:   ………………………………………………

Datum narození:  ………………………………………………

Telefon jubilanta/kontaktní osoby: ………………………………
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Den Země v MŠ
V sobotu 27. 4. 2019 organizoval Spolek Parkán již potřetí a nebojím se
říci, tedy již tradičně, Den Země v areálu ďáblické mateřské školy.
Navzdory meteorologům, kteří již týden předem vytrvale strašili deštěm,
se v zahradě školky sešel opět slušný počet obětavých rodičů. Často při-
cházeli vybaveni hráběmi, košťaty, lopatami, kolečky a podobným náči-
ním.
Zlepšit životní, a pro mnohé i pracovní, prostředí přišli zejména žáčci
mateřské školy se svými rodiči, žáci základní školy, členové Spolku Parkán
a některé paní učitelky mateřské školy. Takto jsme společnými silami shra-
bali spadané listí a suchou trávu, vyčistili chodníčky, kačírek vrátili na
místa kolem prolézaček, zastřihli keře, vyčistili skalky a záhonky a opět
natřeli další část plotu.
O ekologický, vzdělávací a zároveň zábavný program pro děti se naprosto
skvěle postaral pan učitel Jiří Zeman se členy své rodiny a některými žáky
z obou 7. tříd a 6. A. Děti si na osmi stanovištích řízených právě žáky ze
ZŠ prověřili své vědomosti a rozšířili znalosti v oblasti ekologie, procvičili
pozornost a protáhli si svá těla. Divadlo Koloběžka pak poutavě 
zaměstnalo nejmenší, aby jejich rodiče ještě stihli dokončit mnohé práce
v zahradě MŠ. Ze školky se neustále ozýval smích dětí, představení se jim
určitě moc líbilo.
Pozitivní atmosféru z dobře konané práce jsme si zpříjemnili domácími
dobrotami, které připravili jak obětaví rodiče, tak paní učitelky mateřské
školky se svými žáčky. Že jsou v Ďáblicích báječné kuchařky, jasně doklá-
daly pochvalné výroky u jídelních stolečků i výměny receptů.
Některé tváře jsme s nadšením viděli dokonce potřetí a řady rodičů
ochotných pomoci se stále rozrůstají, což nám dělá velkou radost. 
Všem moc děkujeme za účast.
Akci finančně podpořila i Městská část Praha-Ďáblice.
Vítáme podněty k činnosti spolku i návrhy, co lze příště dělat lépe na
info@spolekparkan.cz. Těšíme se na další „zlacení“ naší mateřské školy
a jiné komunitní akce.

Za Spolek Parkán Karolína Šťastná, foto Pavel Veselý

Termín a místo zápisu do MŠ pro školní rok
2019/2020: 9. května 2019 
od 14 do 19 hodin v červené budově MŠ
Kučerové 532/26, Praha 8 – Ďáblice
Dokumenty potřebné k zápisu:
• žádost o přijetí podepsanou od obou zákonných zástupců
• evidenční list dítěte potvrzený dětským lékařem
• rodný list dítěte
• občanský průkaz rodiče
• cizinci pas rodičů i dítěte

Zápis proběhne v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání v platném znění – v souladu s kritérii ředitele školy pro přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Praha 8 – Ďáblice
s docházkou od školního roku 2019/2020 a v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád.

Příspěvek na obědy pro seniory
Po vyhodnocení zkušebního provozu dotovaných obědů (říjen – prosi-
nec 2018) Rada MČ rozhodla, že příspěvek ve výši 10 Kč na každý
oběd bude od ledna 2019 poskytován seniorům, kteří si nechávají
obědy dovážet domů prostřednictvím Diakonie ČCE, pobočky Ďáblice.
Příspěvek se bude vyplácet zpětně každého čtvrt roku na základě
seznamu poskytnutého Diakonií.

Senioři, kteří chtějí příspěvek pobírat, musí vyplnit žádost, kterou jim
poskytnou pracovnice Diakonie.
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Kučerovi v Ďáblicích
Náš fotbal (a vlastně celý ďáblický sport) slaví 100 let. 
Toto výročí už jsme si trochu připomněli, a to na našem 
fotbalovém plese v březnu letošního roku. Hlavní oslavy
máme v plánu až v červnu, ale pojďme nyní trochu zavzpo-

mínat na ďáblickou fotbalovou
historii a s kým jiným, než s kapitánem týmu
slávy ďáblického fotbalu panem Jirkou Kučerou,
který – i když není ďáblický rodák – tak našemu
fotbalu zasvětil více než polovinu svého života,
a to doslova: nejen, že byl po celá ta léta správ-
cem areálu v Kokořínské ulici, několik let i aktivní
hráč, člen výboru oddílu, ale také na hřišti bydlel,
takže logicky toho bude vědět dost. A proto jsme
si jedno odpoledne spolu sedli a o fotbalové 
historii si spolu povídali.

Na pana Kučeru máme všichni, co jsme v okolí hřiště bydleli, určitě řadu
hezkých vzpomínek, ale v tomhle rozhovoru se s vámi podělíme o jeho
postřehy. Nejen, že se věnoval fotbalu, ale nezapomínal ani na ostatní
děti. Sám mám jednu krásnou vzpomínku na „bojovku“, kterou nám zor-
ganizoval v okolí hřiště a formou zpráv, jako např. „tam kam góla dáte,
další zprávu máte“ nebo „až vejdete za vrátka, najdete tam cukrátka“
(ta byla opravdu zavěšena na sloupku vrátek), nás trochu prohnal
po okolí hřiště a zpříjemnil nám sobotní odpoledne.

Jak jste se vlastně dostal do Ďáblic?
„S manželkou a dvěma malými dětmi jsme bydleli původně na Žižkově
v bytě 1+1 spolu s mojí matkou a sestrou, která již také měla dítě. Já
jsem pracoval v Avii spolu s Vlastou Šerákem, který byl členem hokejo-
vého oddílu, ve kterém jsem i já v sezóně 1960 – 61 hrál a díky tomu
jsem znal i Ďáblice, tenkrát vesnici na Praze východ. Když ze hřiště odešel
správce pan Mlčkovský, tak jsem se do výběrového řízení na nového
správce přihlásil. V prvním kole jsem nevyhrál, ale vítězka si na funkci
nakonec netroufala a tak se uskutečnilo druhé kolo, ze kterého jsem vyšel
vítězně. Na jaře roku 1962 jsem se nastěhoval do nouzové stavby na
hřišti (tenkrát pod ev. číslem Nouz E-42). V té době jsme měli již dvě děti:
Helenu (1,5 roku) a Jirku (půl roku). Třetí dcera Jaruška se narodila v roce
1964 přímo zde na hřišti – bylo to v zimě a sanitka s řidičem panem
Šrámkem a porodní asistentkou paní Křehlíkovou se díky sněhu nemohla
do Ďáblic dostat a přijela, až když byla Jarka na světě.“

Jaké tedy byly Vaše dojmy po příchodu na hřiště a do nového
bydliště?
„I když jsme se stěhovali do provizorní stavby, kde byly dvě místnosti
a malý kumbál, ze kterého jsme si po létech udělali kuchyňku, byl jsem 
za to rád, protože jsem si tím – i když provizorně – vyřešil svoje bydlení.
Kdyby mi to nevyšlo v Ďáblicích, tak bych v té době odešel do Podlipan-
ských strojární Detva, kde mi v té době nabízeli byt 3+1 s krásným výhle-
dem na les. Manželka tam samozřejmě nechtěla a i já byl nakonec rád za
tohle, i když se dalo říci, že jsme se stěhovali do pastoušky. V bytě nebyla
zavedena voda, WC na dvorku...“

Jak vypadal v šedesátých letech fotbalový zápas?
„Hlavně byl větší zájem ze strany ďáblických diváků a fanoušků – tribuna
byla plná. Často došlo i na drobné bitky mezi diváky, ale vždy to skončilo
s úsměvem. Vyhrocená utkání byla pravidelně s Chabrama. Když jsme
hráli u nich, pravidelně kolem 80 – 100 fanoušků od nás šlo na zápas
pěšky přes pole. Později jsme několikrát jeli v přívěsu za traktorem (tím,
co používaly babky na poli při polních pracích). Bylo to trochu sparťanské,
ale bylo to lidské, nikdy u toho nechyběla sranda.
Zázemí fotbalu v té době tvořila velká kabina domácích, dvě pro hosty,
malá kabina pro rozhodčího, společná koupelna pro hráče se studenou
vodou, jedno suché WC na dvorku, na ‚malou‘ se chodilo na písek za
kabiny. V kabinách se mohlo být jenom v létě, byly dřevěné, hýbaly s nimi
myši a kdybychom tam v něčem zatopili, vzplály by celé.“

Když vzpomínáme na Vaše začátky, kdo ještě ve fotbalovém
oddílu pracoval?
„V době mého nástupu byl předsedou pan Svoboda (bydlel na hlavní, tzv.
u pumpy), pan Lichnovský (nejdřív dělal pro fotbal, potom chvilku před-
sedu TJ), Josef Sládek (pokladní oddílu a později účetní TJ), pan Janatka
(vedoucí mužstva), pan Němec (člen výboru a velký bouřlivák), Zdeněk
Šedivý st. (sekretář), Antonín Průša (trenér, který vedl snad všechny týmy,
svazový rozhodčí, neúnavný pracant při vykopávání drnů na hřišti), Václav
Kulič (neúnavný pracovník) s manželkou, která každou zimu vybírala
vstupné na bruslení, Josef Kubů (trenér), Jaroslav Bek (člen výboru), 
Zdeněk Klouda (hráč, později známý pod přezdívkou Karbanátek jako
provozovatel kantýny). Později potom přišel Josef Karásek (sekretář, před-
seda fotbalu) a Ladislav Novák (předseda oddílu a později TJ) – oba
posledně jmenovaní přišli do Ďáblic v době, kdy začaly svoji činnost
Spoje. Dalším neúnavným trenérem (a později i členem výboru) byl Jarda
Mezera – vychoval jedno mužstvo od mrňousů po žáčky až do dorostu –
a dneska už můžu říct, že se mu celé mužstvo vešlo do jeho škodovky,
když jeli na zápas.
Samozřejmě nesmím zapomenout na Láďu Červinku – šéfkuchaře 
z Letova, který si několikrát vzal v práci týden dovolenou a jel našim hrá-
čům vařit na soustředění na Rohuli (rekreační zařízení podniku Kovofiniš
Ledeč nad Sázavou).“

Na co se nejvíce vzpomíná?
„Celá doba mého působení byla hezká, bylo to ale trochu o něčem jiném
než dnes. Když jsem začínal, tak v týmu chlapů‘ byli všichni hráči Ďábli-
čáci, jen jeden k nám dojížděl – když jsem končil, tak to bylo skoro obrá-
ceně. Všichni pro fotbal dělali něco navíc, občerstvení po zápase jsme si
zajišťovali sami. Pamatuji si, když manželka s Kamilou Červinkovou dělaly
skoro kýbl těsta na bramboráky apod.
Ta doba byla kamarádštější, nikdo si proti nám nic nevymýšlel, nikdo proti
nám nebojoval. A to se za dobu mého působení na hřišti vedle mě vystří-
daly pomalu tři generace
– takže stovky lidí.
Krásné je, když mě
někdo potká s otázkou,
jestli ho poznávám
a pamatuji si na něj –
ale v tom množství si
opravdu na všechny
pamatovat nemohu. A to
jsem krom správcování
byl také řadu let hráčem
Ďáblic.
I hřiště bylo jiné – okolo
hlavní plochy byly valy, které celý areál dělily na několik zón a bylo to
takové domáčtější, uzavřené. Ty valy zmizely neznámo kam za doby půso-
bení pánů Černého a Kalaše ve výboru TJ.“

A obráceně – co vás naštvalo?
„Samozřejmě, občas někdo a něco, ale nikdy ne natolik, abych chtěl 
ze hřiště odejít. Práci správce jsem po 41 letech ukončil po dohodě 
(a taky trochu kvůli věku).“
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Jaká byla odměna za správcování?
„První odměna byla 200 Kč. Náplní práce byla krom péče o hrací plochu
(zalévání, sekání, lajnování) i starost o výstroj – praní, žehlení a úklid.“

V čem tedy spočívala vlastní práce správce?
„Dneska už správcové nevědí, co to je oprava kopaček – po každém
použití jsem zatloukal špunty. Jeden hráč už v té době měl kopačky se
šroubovacími špunty, ale ty jsem opravit neuměl, tak mě vzal ‚do učení‘
správce Pragovky – ten mě naučil hodně věcí
a tvrdil, že správce hřiště nikdy nemůže říct, že
má hotovo (a měl pravdu). Míče byly šněrovací –
když dal někdo hlavičku a trefil se do šněrování,
tak to byla pěkná rána do hlavy. Lajnovalo se
vápnem z mechanické lajnovačky, takže jsem
před každým zápasem měl zajištěnou hezkou
procházku.
Zimní turnaje se hrály na Pragovce dlouhá léta,
v té době nikde nebylo hřiště s umělým
povrchem, tak se hrálo na škváře. Dresy hezky
prachem ze škváry nasákly, že se taška někdy ani
nedala unést, pak se musely dvakrát namočit,
aby se z toho ta špína dostala,“ [pozn.: pan
Kučera místo slova špína použil jiné], „teprve potom se mohlo prát.
A když už jsme měli bubnovou pračku, nejdříve se praly ručníky, pak trika,
trenky a nakonec ponožky.“

Jakou techniku měl správce pro svoji práci?
„Hlavní náplní práce správce je péče o hrací plochu. Začínal jsem s kosou,
ale problém byl v tom, že jsem s ní neuměl. Navíc jsme ji na hřišti ani
neměli a tak museli pomoci ostatní funkcionáři. Jednou mi kosu půjčil
Vlasta Hliňák, měl ji krásně vybroušenou, doslova vymazlenou – chudák

zaplakal, když jsem mu ji vracel zlomenou. Na
sekání jsme pak dostali ‚cepák‘ – sekačku za
traktor, takže jsme byli závislí na pomoci někoho
ze statku. Když se v Ďáblicích založila jednotka
Policie, tak nám se sekáním pomáhali oni se
svojí sekačkou, tady byl nájem basa piva a lahev
rumu (je to promlčeno, dneska to už můžeme
napsat). Časem jsme si koupili lištovou sekačku
VARI, spolu s ní ale nastoupila jednotka žen
z okolí hřiště a trávu shrabaly, nasušily a odvezly.
První traktůrek přijel na hřiště až v době půso-
bení pana Lapky ve vedení fotbalu. Trávu bylo
potřeba i zválcovat, na to jsme používali multi-
káru a později vyřazené auto Pepíka Karáska.
Hřiště se zalévalo hadicí, tu jsem tahal po hřišti,

občas nám to zalili hasiči v rámci cvičení. Jednou jsme získali díky ďáblic-
kému statku travní semeno, tak jsme ho poctivě zaseli, dalo to tolik práce
a za tři hodiny přišla průtrž mračen a byli jsme tam, kde na začátku –
všechno semeno spláchnuté.
Co se týká praní, tak zpočátku byla technika v podobě necek a valchy,
první pračku nám koupila moje tchyně a pralo se v ní pro fotbal. Bub-
novka přišla až po několika letech.“

Bydlel jste na hřišti. Kolikrát vám někdo rozbil okno?
„Okno za celou dobu ani jednou, a to jsme v žádném okně neměli mříže.
Jen jednou rozbili sklo ve dveřích. Kluci se holt uměli trefovat, věděli, kde
je branka.“

Co Vás na hřišti rozesmálo?
„O zábavu nebyla na hřišti nikdy nouze. Rád ale vzpomínám na den, kdy
jeden kamarád (funkcionář, trenér) přišel na hřiště se svým malým syn-
kem, který byl oblečen do námořnického oblečku, celý nažehlený, jenom
zářil. Tatínek se začal zajímat o trénování, synka ale zajímala sekačka –
ten velký cepák – a to doslova do posledních detailů. Navíc jsem synkovi
ukázal, kde jsou maznice a jak se s nimi dá točit. Po chvilce se nažehlený
chlapeček změnil ve špinavého a zamaštěného dělníka z ČKD, ze kterého

jeho tatínek, když ho spatřil, dostal šok a bál se ho vrátit domů
k mamince. Jak to doma dopadlo, nevím.
Po zápasech jsme si zpravidla chvilku poseděli a při té příležitosti o smích
nouze nebyla, hodně srandy se užilo i třeba v případech, kdy jsme jeli ve
vlečňáku traktoru na zápas.“
Mimo rozhovor bych zde chtěl uvést jednu příhodu pana Kučery s rozhod-
čím, který něco odpískal asi jinak, než měl. Pan Kučera – na zápase byl
v pozici diváka – mu to slovně vysvětlil, ale rozhodčí to pojal jinak a vyká-
zal pana Kučeru ze hřiště slovy: „Dokud ten divák nepůjde domů, ve hře
nebudeme pokračovat.“ Pan Kučera poslechl, odešel domů, otevřel si
okno v obýváku, které bylo přímo na hrací plochu, a mohl pokračovat ve
svých komentářích.

Jak vnímáte změny na hřišti?
„Jo, tak to je ‚nebe a dudy‘. Kdyby hřiště dneska viděli někteří mí fotba-
loví kamarádi, kteří už nejsou mezi námi (Klouda, Karásek, Sládek, Novák,
Kubů a mnozí další), vypadly by jim oči z důlků. Jaké jsou kabiny, 
po škváře ani památky, to se nedá srovnávat. Dříve bylo hřiště celý den
otevřené, v podstatě tam nebylo co zničit, to dneska možné není.“

Součástí sportovního areálu byl i „hokeják“ – v místech, kde
jsou dnes tenisové kurty, bylo sezónní hřiště na hokej – jak na
tohle vzpomínáte?
„Když začalo mrznout, dělali jsme led. Znamenalo to, že skupinka šesti
dobrovolníků trávila noc na hřišti (u karet a grogu) a vždy dva polévali
plochu, ostatní byli u kamen a postupně se střídali. Za dvě noci se tak
udělala vrstva ledu, která se před den trochu rozjezdila a pak znovu
polila, aby byla pevná
a mohlo se hrát. Bouda,
která byla u hřiště, pak
jednou lehla popelem, za
kabiny sloužily vyřazené
vlečňáky od tramvají.
Hokej se hrál každou
zimu, když to počasí
dovolilo. Přes den se
hřiště otevřelo pro brus-
lení, večer se trénovalo
a hrály zápasy. Měli jsme
tady osvětlení – nejdřív byly přes hřiště na drátech natažené černé lampy,
které pan Kubů sponzorsky zajistil v Avii, později byly okolo hřiště výbojky.
Hokej zde vedla dvojice Seidl – Stolina, jako rozhodčí jim pomáhal pan Višic
(měl licenci a zdarma pískal naše zápasy). Soupeřem pro nás byly okolní
týmy – Letňany, Čakovice, Mratín, Bohnice. Díky tomu, že jsme byli odká-
záni na přírodní led, jsme hráli jen nejnižší soutěže, ale to nám nevadilo.
Jinak krom fotbalu a hokeje se občas hrál i nohejbal nebo volejbal, ale to
pouze na rekreační úrovni.“

Po celou dobu našeho rozhovoru s námi byla
i manželka pana Kučery Helena. Jak já tvrdím, je
to žena, která vyprala nejvíce dresů v Ďáblicích.
A tak jsem se jí zeptal:

Jak jste se na hřišti cítila jako jediná žena
mezi tolika chlapama?
„Já mezi chlapy nechodila, své práce jsem na
hřišti měla dost v době, kdy tam ostatní nebyli.
Praní prádla, občasné žehlení, úklid kabin, v zimě
shrnování sněhu, práce se vždycky nějaká našla. Hlavně v začátcích, kdy
na praní byla k dispozici jenom valcha a necky. Byla to těžká práce, ale
vzpomínám s úsměvem.“

Jak se Vám tam bydlelo?
„Nebylo to jednoduché, hlavně v začátcích: byt bez vody, bez WC –
museli jsme chodit pro vodu do sprch, koupelna také nebyla – používali
jsme tu pro hráče. Jediné, čeho bylo dost, bylo místo na sušení prádla. 
Ale i tak to byla hezká doba, s manželkami hráčů a funkcionářů jsme se
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scházely po zápasech,
při zahájení nebo ukon-
čení sezóny a o zábavu
nebyla nouze. Na tohle
ráda vzpomínám.“
To, že má paní Kučerová
na svůj život mezi fotba-
lem hezké vzpomínky,
dokazuje i tím, že
nechybí na žádném
zápasu mužů, který se
na ďáblickém hřišti ode-
hraje. Jirka i Helena
Kučerovi byli za svoji práci pro ďáblický fotbal při příležitosti 95. výročí
v roce 2014 uvedeni do Týmu slávy ďáblického fotbalu.
Tolik k našemu vzpomínání na doby minulé z pohledu Jirky Kučery. Je to
taková naše předzvěst k blížícím se oslavám krásného fotbalového výročí.
V příštím vydání Zpravodaje se podíváme na fotbal i z těch jiných stránek,
trochu si projdeme kroniku fotbalu a podíváme se na to, co jsme mezi
brankami dokázali, a to nejen po herní stránce.

Aleš Sládek

Křtiny Myšáka
Dne 30. 4. 2019 jednatelka společnosti JLK Servis paní Končilová a před-
seda dozorčí rady Gepard Finance pan Kruntorád pokřtili traktor přezdí-
vaný Myšák.
Za SK Ďáblice oběma děkuji za finanční příspěvky na nákup tohoto stroje.
Moc si vážíme všech příspěvků, a to i od dalších dárců. V případě, že i vy
byste chtěli přispět, budeme rádi a samozřejmě vystavíme potvrzení
o daru.

Muži A stále drží třetí místo!
Asi nejlépe vyjadřuje naše výsledky následující tabulka:

klub skóre počet bodů
1. Kolovraty 104:18 62
2. Újezd nad Lesy 92:12 59
3. Ďáblice 79:36 52
4. Březiněves 75:45 46
5. Viktoria Štěrboholy 45:40 40
6. Kunratice 78:56 34
7. Sokol Troja 65:63 34
8. Háje Jižní Město 45:60 31
9. Kyje 50:58 30

10. Tempo B 48:72 29
11. Hrdlořezy 38:73 25
12. Praga 34:51 23
13. Xaverov 34:58 23
14. Union Strašnice 33:85 22
15. Čechie Uhříněves 28:67 21
16. Slovan Bohnice 36:90 12

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

Neděle 23. 6. 2019
16.00 – otevření areálu
17.20 – 18.20 koncert kapely Lajna
19.00 – 20.15 – koncert kapely Kryštof 
s Richardem Krajčem. Vše ohledně koncertu a předprodeje lístků
speciálně pro Ďábličáky bude na webu www.skdablice.eu.

Děkujeme všem, kteří nám zapůjčili fotografie či dokumenty 
vážící se k historii.

Dále prosíme všechny, kteří mají kontakt na bývalé hráče, 
trenéry, fanoušky, aby jim případně předali informaci, že se 
na ně těšíme v sobotu 22. 6. 2019 v 17 hodin, kdy bychom 
se chtěli všichni vyfotografovat. Prosíme o předání této 
informace, pozvánky. Děkujeme moc!

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

Oddíl dětí a mládeže: přípravka čtvrtek 15–16, 
ostatní pondělí 15.30–17, středa a čtvrtek 16–17.30 hodin.

Každou neděli od 14.30 Grand Prix CST Ďáblice
(turnaj pro rekreační hráče)

25. 4. 10.00 hodin
Senior Cup 3 (turnaj ve stolním tenisu pro hráče 65+)
1., 8., 15., 23. a 29. 5. 18.00 hodin
Májový turnaj čtyřher (série turnajů ve stolním tenisu pro veřejnost)
15. 5. 18.00 hodin
Májový Davis Cup (turnaj družstev ve stolním tenisu pro veřejnost)
22. 5. 18.00 hodin
Májový turnaj čtyřher (turnaj ve stolním tenisu pro veřejnost)
23. 5. 10.00 hodin
Senior Cup 4 (turnaj ve stolním tenisu pro hráče 65+)
5. 6. 18.00 hodin
Letní Davis Cup 1 (turnaj družstev ve stolním tenisu pro veřejnost)
12. 6. 18.00 hodin
Letní turnaj čtyřher 1 (turnaj ve stolním tenisu pro veřejnost)
15. 6. 10.00 hodin
Rodinný turnaj družstev ve stolním tenisu
(turnaj dvougeneračních rodinných družstev pro veřejnost)
1., 8., 15., 23. a 29. 5. 18.00 hodin
Májový turnaj čtyřher
(série turnajů ve stolním tenisu pro veřejnost)
19. – 23. 8., 26. – 30. 8. 
Příměstský tábor zaměřený na stolní tenis
(od pondělí do pátku vždy od 9.45 do 17.00 hodin).
Tréninkové soustředění – bez programu mezi tréninky za 1 500 Kč 
za turnus.

Více na www.centrumdablice.cz
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Open House Praha 
POPRVÉ I V ĎÁBLICÍCH!
Již popáté se v Praze uskuteční víkendový festival Open House Praha,
během kterého se otevřou brány 80 běžně nepřístupných budov
a prostorů. O víkendu 18. a 19. května 2019 si lidé mohou zdarma
prohlédnout architektonicky cenné prostory historických paláců a repre-
zentativních vil, pokochat se moderními designovými kancelářskými pro-
story nebo si užít nezapomenutelné výhledy na město ze střech výškových
budov. Cílem festivalu je přiblížit pražskou architekturu různých historic-
kých epoch a období co nejširší laické veřejnosti. Na realizaci akce se
podílí přes 300 dobrovolníků a ani letos se festival bez jejich pomoci
neobejde.
Kromě budov, které se zapojily již v předchozích letech a stále jsou mezi
návštěvníky značně oblíbené (např. Invalidovna, hotel International
nebo Ústřední telekomunikační budova), se tento rok otevře
38 naprostých novinek. K nahlédnutí budou reprezentativní prostory
budov Hrzánského a Lichtenštejnského paláce v majetku státu,
a také Trauttmannsdorfský palác na Hradčanech, který sloužil až do
začátku 20. století jako věznice a v současné době se dokončuje jeho
rekonstrukce pro potřeby Ministerstva zahraničních věcí ČR. V programu
jsou zastoupeny i realizace předních českých architektů – Štencův dům
na Starém Městě od Otakara Novotného, Dům zemědělské osvěty
u Náměstí Míru od Josefa Gočára, nebo Laichterův dům na Vinohra-
dech od Jana Kotěry. Lidé mohou také navštívit i běžně nepřístupné pro-
story některých významných kulturních objektů – středověká sklepení
v domě U Kamenného zvonu, věž a konírnu Trojského zámku, stře-
chu a technické prostory Veletržního paláce Národní galerie Praha
nebo nedávno zrekonstruovanou technickou památku Vodárenské
věže na Letné. Program nabídne i dvě tematické sekce – šetrné
budovy a budovy v majetku města.
Celý program je již nyní k dispozici na: 
www.openhousepraha.cz/program-2019/.

Michaela Pánková

V Ďáblicích budou v rámci této akce v sobotu 18. května 
zpřístupněny od 10 do 18 hod tyto objekty:
Obecní dům Ďáblice od Ing. arch. Lacka (ve 14 hod. proběhne komen-
tovaná prohlídka přímo s panem architektem), KC Vlna od Ing. arch. 
Hlaváčka, Fakultní ďáblická škola (dostavba ZŠ od Ing. arch. Škardy),

Kaple Nejsvětější 
trojice a sv. Václava
(pravděpodobně od Kiliána
Ignáce Dientzenhofera),
Ďáblický hřbitov od sta-
vebního mistra z Líbeznic
Josefa Krejzy, Hvězdárna
Ďáblice (vybudována
členy Astronomického
kroužku v rámci akce Z).

Dioramata v Památníku národního
útlaku a odboje na zámku 
v Panenských Břežanech
Tvorba dioramat je speci-
álním odvětvím modela-
ření. Tvůrce se model snaží
co nejvíce přiblížit skuteč-
nosti (v určitém zmenše-
ném měřítku). Modeláři
mezi sebou dokonce sou-
těží v množství detailů,
které se jim povede do
jejich dioramat umístit.
V panenskobřežanském
horním zámku je od 26.
dubna 2019 pro veřejnost
otevřena výstava dioramat
se vztahem k posledním
dnům druhé světové války
na území ČSR. 
Na výstavu jste srdečně
zváni. Stejně tak uvítáme
vaše postřehy, či pokud
nás kontaktujete se svými
vlastními pracemi
k danému tématu. 
Výstava potrvá 
do 2. června 2019.

I v letošním roce položili zástupci MČ Praha – Ďáblice věnce ke dvěma
památníkům padlých.
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Z pera zastupitele
Na posledním 4. VZ ZMČ 
dne 24. 4. 2019 byli odvoláni
z Finančního výboru (dále 
jen FV) opoziční zastupitelé
M. Tumpach a R. Rexa. 
Záminkou k odvolání bylo
nesplnění údajné zákonné povinnosti
opozice obsadit funkci předsedy Kontrolního
výboru (dále jen KV). To, že opozice má v KV 2
zástupce, navrhovatelům odvolání nestačilo.
Povinnost opozice obsadit funkci předsedy KV
přitom neplyne ani ze zákona č. 131/2000 Sb.
o hl. m. Praze, ani ze zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích a na mnoha obdobných MČ Prahy je
běžné, že předsedou KV je koaliční zastupitel
(např. Slivenec, Štěrboholy, Šeberov, Přední
Kopanina, Dolní Počernice, Velká Chuchle, Zli-
čín,..., nemluvě o MČ s jednobarevnými zastu-
pitelstvy Březiněves, Benice, Královice, Lochov,
Lysolaje, Nedvězí,...). Opačná tvrzení starosty
M. Růžičky při projednávání odvolání opozice
z FV byla proto účelová a nepravdivá.
Ze zákona o hl. m. Praze (§ 78 odst. 4 a odst. 5)
plní kontrolní funkci kromě KV (kontrola
plnění usnesení a dodržování právních před-
pisů) i FV (kontrola hospodaření s majetkem
a finančními prostředky). Příklady z Dolních
Počernic, Špindlerova Mlýnu a dalších, kde
předsedu KV má koalice a předsedu FV opozice,
dokládají, že takový model kontroly není ne-
obvyklý.
Proto jsem v nominaci na předsedu KV dal
přednost právníkovi z řad koalice, který má
s prací v KV 4letou zkušenost, a s ohledem na
vlastní 4letou zkušenost z práce ve FV jsem
neměl problém přijmout nominaci na předsedu
FV. Problém přijmout nominaci na předsedu FV
neměl ani bývalý místostarosta M. Tumpach.
Opozice navíc poskytla několik námětů na
zatraktivnění, resp. zefektivnění funkce opozič-
ního předsedy KV:
• vyšší otevřenost, neomezený a rychlý přístup
k dokumentům týkajícím se MČ,
• většinové zastoupení opozice v KV,
• možnost zveřejnit nálezy KV bez omezení.
Nezatraktivnění funkce opozičního předsedy KV,
neposkytnutí funkce předsedy FV místo vnuco-
vané funkce předsedy KV a odvolání opozice
z FV proto nevnímám jako konstruktivní snahu
vedení obce najít dohodu s opozicí na kvalitní
a kvalifikované kontrole MČ, ale spíše jako
snahu o eliminaci opozice podílet se na kon-
trole hospodaření s majetkem a finančními pro-
středky MČ.
Existují právní rámce, existují demokratické zvy-
klosti budované dlouhá léta. Roky se občané
a odborníci z obce podíleli na správě věcí veřej-
ných prostřednictvím komisí a výborů. 
Šest měsíců od voleb nebyly zřízeny tradiční
komise – stavební, životního prostředí
a dopravy, redakce Ďáblického zpravodaje,
redakční rada nemá potřebný počet členů 
přesto, že opozice již dvakrát nabídla do ní
svého/své zástupce,...

Radimír Rexa

Komentář k článku 
z pera zastupitele Rexy 
Opakovaně od ustavení současného Zastu-
pitelstva a naposledy během posledního
dubnového zasedání vyzýváme vedení
OOOD a Volby 2010 k obsazení pozice
vedení Kontrolního výboru (dále KV). Ten,
kdo nechtěl spolupracovat z jakýchkoliv
důvodů ve vedení MČ, i když mu toto bylo
nabízeno, by měl alespoň vedení kontrolovat
skrze zákonem ustanovený kontrolní výbor.
I to je jedno z nepsaných pravidel, které
v demokratické společnosti má fungovat –
a v Ďáblicích fungovalo léta.
A jak zatraktivnit pozici předsedy 
kontrolního výboru? Ani jednou během
té doby pan zastupitel Rexa nepředložil
žádné konkrétní důvody nebo podmínky,
které by jemu či jeho kolegům tuto pozici
zatraktivnily.
A pozici ve vedení KV striktně neustále
odmítal. Dá se vůbec mluvit o atraktivitě?

Jan Hrdlička, za vedení MČ

Postřehy ze 4. zasedání
Zastupitelstva MČ
V půl sedmé starosta zahajuje
zasedání zastupitelstva a všemi
hlasy je schválen zápis z minu-
lého zasedání. V rámci Vol-
ného mikrofonu vystupuje
pan M. a vyjadřuje nespokoje-
nost s tranzitním průjezdem nákladních vozidel
Ďáblicemi a s mezinárodní politickou angažova-
ností RMČ.
V bodě o schválení zimní a letní údržby
odmítám hlasovat o smlouvě, jejíž konečná
verze nebyla zastupitelům předložena. O zeleň,
úklid a odklízení sněhu se nově bude starat
firma AQIK s.r.o. z Brandýsa nad Labem.
Rozpočtová opatření 3. a 4., týkající se pře-
sunů rozpočtových položek jsou jednohlasně
schválena. Stejně tak účetní závěrky MČ 
i ZŠ a MŠ a Zpráva o inventarizaci
majetku MČ.
U změny v odměňování zastupitelů
(zvýšení odměn), dle nového Nařízení vlády
jsem se spolu se Simonou Dvořákovou 
a Markem Pěkným zdržel. Zbytek zastupitelů 
byl pro.
U návrhu soudního smíru a Dohodu
o narovnání s bývalým zaměstnancem ÚMČ,
který se s MČ soudí se David Prokeš, Radimír
Rexa a Michael Vlach zdrželi, zbytek byl pro.
U návrhu společnosti FCC k navýšení kapa-
city ďáblické skládky se všichni zastupitelé
shodli na zaslání nesouhlasného stanoviska.
V tuto chvíli bude velmi důležité vývoj situace
pečlivě sledovat.
Kdo nebyl na zasedání přítomen, přišel o impo-
zantní body jednání 9) a 12), kde někteří
z našich/vašich sousedů, konkrétně Miloš
Růžička, Tomáš Dvořák, Simona Dvořáková,
Ludvík Tesař, Markéta Stránská, Jiří Kříž, Jindřich

Pavel, Jan Hrdlička a Ilona Blažková v bodě 9)
schválili usnesení ve znění: Zastupitelstvo MČ
po projednání zrušuje Směrnici o zveřejňo-
vání dokumentů na webových stránkách
MČ Praha-Ďáblice ze dne 21. 6. 2017 
bez náhrady, a v bodě 12) odvolali jediné
dva „opoziční“ členy Finančního 
výboru.
V bodě Diskuze vyzval starosta zastupitele (po
té co hlasoval o zrušení-bez náhrady) ke spo-
lupráci na tvorbě nové směrnice o zveřejňování
dokumentů. Následně byl bod předsedajícím
uzavřen, bez další vizuální kontroly přihlášených
do diskuze.
V závěrečných informacích jsme se dozvě-
děli o uvolněné funkci soudního přísedícího,
o tom, že RMČ se bude zabývat volbou šéfre-
daktora Ďáblického zpravodaje, o uplatňování
sankcí za nedodržení smlouvy o odklízení sněhu
a přístupu radnice k informovanosti.
Celý zápis ze zasedání ZMČ, včetně audiozá-
znamu je k nalezení na webových stránkách
MČ.
Radní mají výsadu text, který právě čtete
komentovat už v tomto čísle. Kdo by se nespo-
kojil pouze s oficiálním postojem radnice, jistě
po pár minutách hledání na internetu nalezne
další „neoficiální“ informace. V březnovém
vydání mi za podivných okolností nebyl otištěn
text o minulém zasedání ZMČ. Radní svolili jeho
publikování na webových stránkách MČ, kde si
ho můžete přečíst.
Zasedání ZMČ skončilo krátce před devátou
hodinou. Martin Tumpach

Komentář k Postřehům 
pana zastupitele Tumpacha 
Opakovaně jsme postaveni před otázku, co
s příspěvkem kolegy zastupitele Tumpacha,
který popisuje zasedání Zastupitelstva a vyža-
duje, aby bylo otištěno. Nepovažujeme za
výsadu, že musíme komentovat takové texty.
To vyplývá z platných Pravidel. A zároveň 
Zpravodaj i reprezentuje naši městskou část
a nechceme, aby byly veřejně uváděny
naprosté nepravdy:
• že zasedání ZMČ začalo o půl hodiny
později? Dle záznamů předsedajícího pana
starosty i paní tajemnice začalo zasedání
v 18:03, pan místostarosta má záznam 18:04.
Ale proč máme toto řešit na stránkách 
Zpravodaje?
• že zastupitelé nedostali konečnou
verzi smlouvy? Dostali její návrh. Dokonce
i zastupitel Tumpach zaslal ostatním zastupi-
telům jeho platné připomínky k textu smluv
a ty byly do smlouvy doplněny.
• že za podivných okolností nebyl přijat
jeho článek? V březnovém čísle byly uveřej-
něny dva články pana zastupitele Tumpacha.
Ten třetí byl zveřejněn paní redaktorkou pouze
na webových stránkách, zejména z důvodu
plného rozsahu pro březnové číslo a již neak-
tuálního obsahu. A toto mu bylo otevřeně
sděleno.

Jan Hrdlička, za vedení MČ
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Kam s nimi, aneb
nešťastné stáří
Chtěla bych zde vyprávět příběh jedné velice
příjemné, kulturně založené, soběstačné paní
důchodového věku, která se narodila a dopo-
sud celý svůj život prožila v Ďáblicích. A teď na
stará kolena musí řešit, kam se uchýlit, neboť
dům, ve kterém doposud žila, jak už se to dnes,
bohužel, stává skoro pravidlem, odkoupila
firma, která vystěhovala stávající nájemníky,
aniž by jim poskytla jakoukoli náhradu. 
Takovýto postup je u nás, prosím pěkně, taky
v souladu s demokratickými principy moderní
společnosti? 
Bohužel se zdá, že demokracie snese všechno.
Pokud nemáte dostatečně vysoký důchod,
abyste zaplatili tržní nájem i za pouhou gar-
sonku a ještě vám něco málo zbylo na živobytí,

nebo nemáte děti s pokojem v bytě navíc, či
snad dokonce nevlastníte prostorný dům, pak
věru moc šancí k příjemnému strávení podzimu
života nemáte. Má známá paní zůstala v domě
ještě s jedním mladším nájemníkem úplně
poslední a teď každý den trne a špatně spí
z toho, kdy přijde řada také na ni. Naprosto
chápu, že se jí nechce z obce, kde prožila celý
život a pro Domov důchodců je ještě příliš
aktivní a „mladá“. 
Taky proč by měla opustit rodinu a známé, když
je tady šťastná. Starý strom se už těžko přesa-
zuje, mohl by brzy na to uschnout. Ona paní
patří bohužel k těm nešťastným případům, kdy
nemá potřebně vysoký důchod a rodina jí
nemůže nijak pomoci s náhradním ubytováním.
Tak a co teď? 
Jak jistě všichni dobře víme, naše populace
stárne a takovýchto případů bude stále více při-

bývat. Ne všechny rodiny zbohatly během
posledních 30 let v restitucích, či skvělým pod-
nikáním všeho druhu. Ano, všichni se zajímají
hlavně o mladé rodiny s dětmi, ale co staří lidé?
Nemají snad také právo dožít svůj život v kul-
turních a důstojných podmínkách? Jednou
všichni zestárnou. 
Kdysi v dávnověku, a u některých kultur ještě
dnes, mají ke stáří úctu a váží si jeho životní
moudrosti. Není snad znakem moderní
a vyspělé společnosti, že se umí dobře postarat
o své staré spoluobčany? Možná, kdyby se pos-
tavil dle dřívějších plánů, místo honosného
a předimenzovaného Obecního úřadu Dům
seniorů, měla by má známá paní a mnoho dal-
ších podobně postižených spoluobčanů dnes
o příjemnou a důstojnou budoucnost skvěle
postaráno.

Nora Harazimová

Sucho
Letošní sucho se podobá tomu z roku 2012
(tehdy byly mimo jiné výnosy plodin nejnižší za
posledních 50 let). Je velmi nezvyklé, aby bylo
šest let po sobě takové sucho, jaké zažíváme
v těchto dnech. Podobný stav vědci předvídali
až za dvacet let. A tak nějak doufám a předsta-
vuji si, že v okamžiku, kdy čtete tyto řádky, vám
za oknem životodárně prší.
Navštívil jsem řadu zemí, kde byla pitná voda
pouze pro bohaté obyvatele, kteří si ji mohli
dovolit koupit, a vůbec nebylo samozřejmé, že
teče z klasického vodovodu. Snad se takového
stavu ve střední Evropě nedočkáme.
Ministerstvo životního prostředí je znepokojeno,
že za dva roky fungování dotací pro obce na
zadržování vody dorazilo pouze 20 žádostí 
(v ostrém kontrastu míry využívání dotací sta-
vebních). Hlavní město Praha jedná o vytvoření
rezerv pro městské části na boj proti suchu.

A z Prahy také čas od času zní smysluplné
návrhy jako zohledňování environmentálních
aspektů při přidělování dotací jednotlivým pro-
jektům, hlídání neklesajícího podílu zeleně při
rekonstrukcích ulic, parků a komunikací, využí-
vání retenčního potenciálu území, pravidelné
zalévání stromů nebo omezení sekání trávy
a ořezávání stromů a keřů v době sucha na

minimum. Vliv na retenci v zástavbě má i budo-
vání dlážděných ploch namísto asfaltových.
I dlažba dokáže část vody efektivně zadržet.
V Ďáblicích jsou střecha nového Obecního domu
Ďáblice a venkovní střešní učebna ZŠ osázené
teplomilnými rostlinami v substrátu, který má
částečně retenční schopnost. I developer
výstavby řadových domů u Květnové přislíbil
takové střechy na svých domech postavit. MČ
Ďáblice v loňském roce rozdala kolem sta nádrží
na zachytávání dešťové vody k zalévání zahrad
a nabídla finanční příspěvek úspěšným žadate-
lům o dotaci Dešťovka. Zapojit se do boje proti
suchu mohou do jisté míry i jednotlivci.
Opatrujme čistou vodu, protože bez vody 
(v podzemí, na zemi i ve vzduchu) není života.
Svým proaktivním přístupem může přispět
každý z nás.

Martin Tumpach, 
foto střechy ďáblické školy K. Kuželka
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Semafor má stále zelenou
11. června 2019 máte v sále Obecního domu Ďáblice jedineč-
nou možnost navštívit výjimečný hudební večer utkaný ze
semaforských melodií a provoněný nezaměnitelnou poetikou
tohoto divadla. Legendární pražská scéna totiž slaví letos 
šedesátiny a k této příležitosti vznikne jedinečné představení
pro Ďáblice.
Hrát a zpívat známé i méně známé hity nám budou tito členové souboru
divadla Semafor: Olina Patková, v roce 1988 udělala konkurz do
divadla Semafor, kde s menšími přestávkami vytrvala dodnes a odehrála
kolem třiceti rolí. Kromě divadla se věnuje především jazzu a jazzové
improvizaci. To právě díky iniciativě paní Patkové se myšlenka na hosto-
vání v Ďáblicích dala do pohybu a my u nás přivítáme i další semaforské
herce, zpěváky a muzikanty. Jiří Štědroň, od r. 2002 je stálým členem
divadla Semafor, hostuje ve Studiu Ypsilon a v jiných divadlech. S úsmě-
vem říká, že je ve svých sedmdesáti letech konečně šťastný, protože může
dělat to, co chtěl vždycky – spojit zpěv a herectví. Jolana Haan 
Smyčková, v roce 1999 úspěšně absolvovala konkurz do Semaforu.
Michal Stejskal, zpěvák, herec a trumpetista. Absolvent Pražské konzer-
vatoře. S Jiřím Suchým spolupracuje od roku 1998. Členem souboru
divadla Semafor od roku 2001. Hostuje v Divadle Na Jezerce.
Hudební doprovod zajistí Jakub Přibyl (klavír), David Vrobel (saxofon),
Vladimír Vandrovec (kytara), Jan Střížovský (kontrabas).

Těm, kteří Semafor tolik neznají, přinášíme nejdůležitější semaforská data
a jména významných umělců, kteří divadlem prošli:
1959 • Jiří Suchý a Jiří Šlitr zakládají divadlo Semafor (zkratka SEdm MAlých
FORem) • členy divadla jsou vedle Jiřího Suchého např. Waldemar Matuška,
Karel Štědrý, Pavlína Filipovská, sestry Poslušné nebo Václav Štekl, Jiří Šlitr
zůstává externím členem a skládá drtivou většinu hudebního materiálu 
• o hudební doprovod se stará Orchestr Ferdinanda Havlíka • hostují Miro-
slav Horníček, Miloš Kopecký, František Filipovský • 1960 • vznikají první
nahrávky semaforských hitů jako Pramínek vlasů, Včera neděle byla, Léta
dozrávání („Obnošená vesta“), Malé kotě, Hluboká vráska, Marnivá sestře-
nice, Sluníčko, Klokočí nebo Dítě školou povinné • členem divadla se stala
Eva Pilarová • 1961 • další série semaforských hitů na deskách jako Takový
je život (Potkal potkan potkana), Píseň o rose, Co je to láska („Kočka není
pes“), Ach, ta láska nebeská, Kočka na okně, Písnička pro Zuzanu, Árie
měsíce nebo Sup a žlůva • 1962 • další hity jako Mister Rock and Mister
Roll, Černá Jessie, Kaňonem takhle k večeru, Tak jak ten Adam, Chybí mi ta
jistota, Škrhola, Koupil jsem si knot, Vyvěste fangle, Modré punčochy, Tulipán
nebo vánoční Purpura • odchází Matuška, Pilarová a Štědrý, přicházejí nové
tváře – Hana Hegerová, Jiří Jelínek nebo Jana Malknechtová • poprvé na
podium vstoupí Jiří Šlitr jako herec • 1963 • z kavárny Vltava přicházejí
mužské posily Karel Gott a Milan Drobný, členy divadla jsou i Věra Křesa-
dlová, Pavel Sedláček, Eva Olmerová nebo Lilka Ročáková • vznikají
nahrávky Klementajn, Tu krásu nelze popsat slovy, Zlá neděle, Motýl, Zdvořilý
Woody, Z mého života, Život je pes, Oči sněhem zaváté • 1964 • točí se hity
Honky Tonky Blues, Barvy Laky, V kašně, Buď mi věrná, moje milá • premiéru
má film Konkurs Miloše Formana natočený při skutečném konkursu do
divadla • vrací se Eva Pilarová, Matuška se Štědrým, do divadla přichází
Naďa Urbánková • 1965 • premiéra filmu Kdyby tisíc klarinetů, ke které
vycházejí desky s hity jako Tereza, Dotýkat se hvězd, Babetta, Spím, Choď po
špičkách, Kapitáne, kam s tou lodí nebo Glory • přichází posily Jaromír
Mayer nebo René Gabzdyl, část souboru odejde do nově založeného divadla
Apolo (Gott, Kahovcová, Štaidl, Přenosilová, Filipovská), divadlo opustili také
Jelínek s Malknechtovou • natáčí se hity jako Golem, Krajina posedlá tmou,
Labutí píseň, Blues o stabilitě, Krokodýl, Písnička pro kočku, Modré džínsy
nebo Slunce zhaslo dojetím • 1966 • písně Toulaví zpěváci, Kamarádi, Kdo
ví..., Tulák, Máme rádi zvířata, Na rezavým dvojplošníku, Co jsem měl dnes
k obědu, Slavná obhajoba, Ďábel z Vinohrad, Tři tety • novou posilou je
Zuzana Burianová a také malé holčičky Magda Křížková a Lenka Hartlová •
1967 • Suchý do divadla pozval Jiřího Grossmanna a Miloslava Šimka, na
čas odejde Ferdinand Havlík • novými členy divadla se stali Miki Volek nebo
Josef Laufer 1968 • novými členy divadla se stali Miluška Voborníková
a Luděk Nekuda • 1969 • vznikly písně Jo, to jsem ještě žil, Margareta, 

Mississippi, Kubistický portét, Člověk to zní hrdě • posilou Semaforu se stala
Petra Černocká • vrací se Ferdinand Havlík a Pavel Sedláček (odchází
M. Drobný nebo L. Nekuda) • 26. prosince tragicky umírá Jiří Šlitr •
1970 • Ferdinand Havlík se stává dvorním hudebním skladatelem Semaforu
• novou členkou divadla se stala Jitka Molavcová • 1971 • v prosinci umírá
Jiří Grossmann • 1972 • premiéru má nejúspěšnější hra historie divadla
Kytice • nové posily Semaforu: C&K Vocal, Petr Novák, Michal Prokop, Petra
Janů, Hana Zagorová nebo Karel Černoch, Jiří Datel Novotný, Josef Dvořák •
1974 • herecké koncerty tria Dvořák – Molavcová – Suchý a dua Šimek –
Sobota • 1975 • nové tváře – Dagmar Patrasová, Bára Štěpánová nebo
malá Lucianna Krecarová (Anna K.) • 1976 • Šimek se Sobotou uvedli
Robinson Kreutznauer potom a Šípková Růženka napřed, Josef Dvořák se
rozešel umělecky i názorově s J. Suchým, proti vůli Suchého si v Semaforu
založil vlastní skupinu a uvedl své první samostatné představení Má hlava je
včelín • 1977 • Šimek se Sobotou vystupují s Petrem Nárožným •
1979 • setkání fanoušků Semaforu k jeho dvacetinám (mezi hosty jsou
M. Kopecký, E. Pilarová, Vl. Svitáček, N. Urbánková, Vl. Mišík, M. Horníček,
P. Filipovská, M. Drobný, Vodňanský a Skoumal, C&K Vocal, J. Dědeček.
M. Elefteriadu, V. a V. Sodomovi ad.) • Miroslav Horníček vystupuje s Pavlem
Bobkem • 1985 • slavný návrat kabaretiéra Jonáše a zrození Melicharové •
1986 • členy Semaforu se stali Václav Kopta a Tomáš Trapl •
1989 • třicetiny Semaforu • po sametové revoluci poprvé a naposledy spojí
síly všechny skupiny Semaforu a vznikají tzv. Semafóra diskuzní pořady
s hosty, kteří před revolucí nesměli být vidět (Marta Kubišová, Yvonne 
Přenosilová nebo Jaroslav Foglar, zvláštním hostem byla i Shirley Temple) •
1990 • Jiří Suchý se rozhodl vrátit Semaforu jeho původní poetiku a proto
požádal, aby skupiny M. Šimka a J. Dvořáka divadlo opustily • v divadle
začíná Sabina Laurinová • 1991 • členkou divadla se stala Leona Machál-
ková • 1999 • Semafor slaví koncertem s hosty 40 let • Jiří Menzel se vrací
do Semaforu jako režisér revue Pré.

Semafor dnes
Autorské divadlo Jiřího Suchého je vyhlášeno svými hravými 
a hudebními inscenacemi.
Tvůrčí duo Suchý – Molavcová často čerpá z legendárních semaforských
her a udržuje tak tradici sedmi malých forem i v novém miléniu.
Jiří Suchý si v divadle vychovává nové generace zpěváků, herců i taneč-
níků, sám kromě hraní i zpěvu vymýšlí kostýmy, výtvarné pojetí her
i libreta. Divadlo Semafor má stále zelenou!

Hana Macháňová, Míša Ničová
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BARVY
V DĚTSKÝCH DLANÍCH
výstava obrazů mladých výtvarníků

Výstava se uskuteční 
v Komunitním centru VLNA, 
Osinalická 1069/26, Praha 8 Ďáblice.

14. 5. – 14. 6. 2019
Výstava bude zahájena 

soukromou vernisáží dne 14. 5. 2019
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OD 10. ZÁŘÍ 2019

KAŽDÉ ÚTERÝ 
OD 19 HODIN

PILATES 
Speciální program balančního, silového a stre-
čingového charakteru pro všechny věkové 
kategorie, zaměřeného na formování postavy 
a odstraňování špatných hybných stereotypů 
držení těla bez používání míčků a dalších 
pomůcek. 

Cena za pololetní předplatné od 10. 9. do 17. 12. 2019 je 2.250 Kč.

OD 12. ZÁŘÍ 2019

KAŽDÝ ČTVRTEK 
OD 19 HODIN

STRETCH & YOGA 
Hlavním úkolem strečingu je protáhnout 
zkrácené svaly a jeho spojením s jógou dosáh-
neme ideálního působení na svalovou sousta-
vu i kardiovaskulární, endokrinní i centrální 
nervový systém. 

Cena za pololetní předplatné od 12. 9. do 19. 12. 2019 je 2.250 Kč.

OD 15. ZÁŘÍ 2019

KAŽDOU NEDĚLI 
OD 19 HODIN

NEDĚLNÍ PILATES 
Metoda Pilates vás naučí nejen správně dýchat, 
dokonale pracovat se svým tělem, ale i harmo-
nizovat práci svalů a kloubů. 

Cena za pololetní předplatné od 15. 9. do 15. 12. 2019 je 1.950 Kč
(není započítána neděle 27. 10.).

Předběžné přihlášky: http://vlna.dablice.cz. 
Každý kurz bude otevřen pouze při minimálním počtu 7 závazných předplatitelů. 
Kurzovné se vrací pouze v případě zrušení lekce ze strany pořadatele či lektora. 
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středa 15. května od 12 hodin Barvy v dětských dlaních 
Výstava obrazů mladých výtvarníků z kurzu Moniky Píchové v kavárně KC Vlna. Výstavu si můžete 
přijít prohlédnout až do 14. 6. v otevírací době kavárny. 

středa 15. května od 15
do 18 hodin

Tvoření s Otevřeným ateliérem - keramické šperky z nepálené hlíny 
Další termín: 29. května od 15 hodin. OD Ke Kinu. Vstupné - DOBROVOLNÉ.

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

sobota 18. května od 10 
do 12 hodin

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

sobota 18. května od 10 
do 18 hodin

Open house Praha Vstupné - ZDARMA.
Široké veřejnosti budou zpřístupněny Obecní dům Ďáblice (komentované prohlídky), KC Vlna, Fakultní 
ďáblická škola, Kaple Nejsvětější trojice a sv. Václava, Hvězdárna Ďáblice, Ďáblický hřbitov.

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

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

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

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

čtvrtek 30. května od 19 hodin Zapomenuté kouty Čech v černobílé fotografii  Vstupné - DOBROVOLNÉ.
Cestovatelská beseda s Martinem Tumpachem a jeho tipy, kam vyrazit. 

sobota 1. června od 15 hodin Malý vlněný dětský den
Přijďte si s dětmi zahrát a zasportovat aneb co se skrývá v depozitáři Vlny. 

pondělí 3. června od 17 hodin Diagnostika tělesné skladby Vstupné - ZDARMA.
Po předchozí registraci na e-mailové adrese vlnadablice@gmail.com.

úterý 11. června od 19:30 hodin Semafor má stále zelenou  Sál Obecního domu Ďáblice
Máte jedinečnou možnost navštívit výjimečný hudební večer utkaný ze  semaforských melodií 
a provoněný nezaměnitelnou poetikou tohoto divadla. Předprodej vstupenek již nyní v KC Vlna.

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

čtvrtek 20. června od 20 hodin Music Wave – Tereza Krippnerová a The Masters  KC Vlna.
Opět po roce vám přinášíme excelentní kapelu české jazzové špičky! Užijte si to!
Vstupenky v předprodeji od 20. května ve Vlně! 

pátek 28. června od 17 hodin

od 19 hodin

Hurá na  prázdniny! - Piškotéka pro děti  Vstupné 50 Kč.

Disco párty pro dospělé  Vstupné 50 Kč.

neděle 1. září od 14 hodin Pupík - Ďáblický rodinný festival  Komunitní zahrada u KC Vlna.
Zahradní festival pro celou rodinu plný hudby, divadla, pohybu a pohody. 

ProgramProgram
událostí

čtvrtek 20. č

úterýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý 11. če

pátek 28. č

d l

č28. čpátek
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Srdečně zveme k účasti na Noci kostelů v Ďáblicích, která se koná 
24. 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
17.55–18 hod. Zahájení Noci kostelů zvoněním na zvon
18–22 hod. Prohlídka kostela a okolí, informace o historii (prohlídka je
možná během celého večera s ohledem na probíhající program)
18–19 hod. Dětský koncert (hudební vystoupení dětí z Ďáblic a okolí –
hra na nástroje: housle, příčná flétna, trubka, harfa + klavírní doprovod)
19.15–20 hod. Tvořivá dílna pro děti (skládačky, omalovánky), 
Detektiv v kostele (kvíz pro větší děti)
19.15–21.15 hod. Co skrývá sakristie (prohlídka liturgických předmětů,
k čemu a kdy se používají)
21.30–22 hod. Osobní modlitby, ztišení a adorace při svíčkách

Modlitebna Církve československé husitské
Během večera si budete moci prohlédnout výstavku Biblí, každou hodinu
uslyšíte čtení Žalmů. Pro děti bude připravena dílnička s vyprávěním,
v průběhu večera bude znít reprodukovaná hudba. Na závěr se ztišíme
k modlitbě.
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Ďáblický kalendář 
15. května – 14. června – Barvy v dětských dlaních 
(výstava obrazů mladých výtvarníků) – KC Vlna

15. května od 15 hodin – Tvoření s Otevřeným ateliérem 
(výroba šperků z nepálené hlíny) – OD Ke Kinu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29. května od 15 hodin – Tvoření s Otevřeným ateliérem 
(výroba šperků z nepálené hlíny) – OD Ke Kinu

30. května od 19 hodin – Zapomenuté kouty Čech v černobílé
fotografii (cestovatelská beseda a tipy) – KC Vlna

1. června od 15 hodin – Malý vlněný dětský den – KC Vlna

3. června od 17 hodin – Diagnostika tělesné skladby
(nutná registrace předem) – KC Vlna

5. června od 18 hodin – Beseda o okruhu – sál Obecního domu
Ďáblice

7. června od 15 hodin – Hudební a taneční odpoledne
(nejen pro seniory) – sál Obecního domu Ďáblice

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

17. června od 16 hodin – Setkání s jubilanty
(nutná registrace předem) – KC Vlna

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

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

22. června od 14 hodin – Dětský a sportovní den – SK Ďáblice

22.–23. června – oslavy 100 let fotbalu v Ďáblicích –
podrobný program na straně 8 a www.skdablice.eu

25. června od 17 hodin – Rukodělná dílna 
(hra s vlastnoručně ušitým sáčkem) – OD Ke Kinu

28. června od 17 hodin – Hurá na prázdniny! 
(Piškotéka pro děti) – KC Vlna

28. června od 19 hodin – Hurá na prázdniny!
(DISCO párty pro dospělé) – KC Vlna

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

Program na květen
Otevírací doba
Květen: pondělí 13.30–16, 18–21, úterý 13.30–16, středa 13.30–16,
21.30–23, čtvrtek 13.30–16, 21.30–23, sobota 14–23 (mimo 18. 5.),
neděle 14–17. Sobota 18. 5. 10–18 festival Open House Praha.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
20. 5. Jiří Kalát, DiS: LAOS plný min.

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

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Květen: pondělí– čtvrtek 13.30–16, středa, čtvrtek 21.30–23, 
středa 1. a 8. 14–23, sobota 14–23 (mimo 18.5.), neděle 14–17 hodin
za jasného počasí! Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.
Noční obloha: Měsíc – od 7. do 19. 5., nejlépe okolo 12. 5. (první čtvrt),
Mars – v první polovině května za dobrých podmínek. Dvojhvězdy, více-
násobné soustavy. Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů.
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohléd-
nout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit
astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky aj.).

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu a ve čtvrtek 16–17 mohou hvězdárnu navštívit předem
objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny
s dětmi, školy). Program: pozorování Slunce nebo promítání filmů 
(záleží na počasí).

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

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

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

Milí Ďábličtí,
zoufale sháním pro svou speciální rozměrnou elektro–tříkolku prostor
s minimální podlahovou plochou 2,5 x 2 m, se zavedenou elektřinou
(nebo reálnou možností ji zavést), odkud bych se mohla bez překoná-
vání bariér samostatně vydávat na projížďku. Kromě nezměrné radosti, 
sesednout ze svého invalidního vozíku a vydat se jen tak na projížďku,
to je nenahraditelná rehabilitace. Víte o nějakém takovém prostoru
(garáži, přístavku, boudě) – který bych si mohla pronajmout, 
příp. koupit? Předem děkuji!

Šárka Holasová, 739 319 111
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Renault CLIO
DNY RENAULT

           

Nabídka platí od 23. 4. do 31. 5. 2019. Uvedená cena platí při využití speciálního zvýhodnění a při využití bonusu při výkupu starého vozidla. Renault CLIO: spotřeba 4,8–6,0 (l/100 km), emise 
CO2 126–137 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení 
vozu je pouze ilustrativní.

 Renault doporučuje

 Již od

226 900 Kč
Úsporné turbomotory 
Speciální nabídka 
pouze do konce května

 
 

Ďáblická 2, 182 00 Praha 8, Tel.: +420 286 001 131 www.autoavant.cz

                               
                      
   

 

  

  
  
  

   

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. 239/18/ZMČ z 26. 9. 2018 může být příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice od 0 do 18 let
věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti, podaného zákonným zástupcem s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice. 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).
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   NOVÁ 
ŠKODA SCALA

Dostane vás. Dál.

novascala.cz

ŠKODA SCALA

FRONT ASSIST SIDE ASSIST

394 900

PORSCHE PRAHA-PROSEK

www.porsche-prosek.cz
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