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O čem jednala rada městské části
67. jednání dne 15. 5. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• prodloužení tří nájemních smluv na obecní byty;
• rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu MČ na rok 2017;
• směrnici k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceni-
nami, jejich dokumentaci a evidenci v pokladnách a na odborech Úřadu
městské části Praha-Ďáblice;
• příkazní smlouvu o organizačním a administrativním zajištění zadava-
telských činností s Ing. Janem Pumprem, jejímž předmětem je zajištění
zadavatelských činností „Gastrotechnologie pro základní školu“ 
za částku 35.000 Kč;
• smlouvu o dílo se společností GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o.,
jejímž předmětem je realizace zakázky „Komunitní zahrada v Ďáblicích –
zahradní a související služby“ dle projektové dokumentace za částku 
992 745,52 Kč bez DPH;
• příkazní smlouvu o organizačním a administrativním zajištění zadava-
telských činností s Ing. Janem Pumprem, jejímž předmětem je zajištění
zadavatelských činností „Sériově vyráběné vybavení základní školy“,
„Nábytek na zakázku“, „Posuvné systémy“, „Komunitní zahrada – 
stavební práce“ a „Oprava chodníku ke hvězdárně“, a to vše v celkové
hodnotě 56 000 Kč.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s podáním připomínek na Ministerstvo životního prostředí, odbor 
posuzování vlivů na životní prostředí k Dokumentaci EIA týkající se
záměru “Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice
D1“;
• s uzavřením plné moci pro předsedkyni Komise školské a kulturní 
paní Mgr. Simonu Dvořákovou při uzavírání smluv o uměleckém vystou-
pení a dodatků k nim se sjednaným honorářem v max. výši 20 000 Kč. 
Je oprávněna samostatně rozhodovat o uzavření jednotlivých smluv
o uměleckém vystoupení a smlouvy o uměleckém vystoupení podepiso-
vat. Tato plná moc je platná do 31. 12. 2017.
Rada MČ prohlásila:
• náhradnicí za člena zastupitelstva městské části na uprázdněný 
mandát paní Jitku Tomkovou.

68. jednání dne 29. 5. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• systematizaci pracovních míst ÚMČ Praha-Ďáblice z důvodu rozšíření
pracovních úvazků v rámci projektu Komunitní život v Ďáblicích 
od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018;
• nájemní smlouvu s paní H. N., a to na dobu určitou od 1. 5. 
do 31. 8. 2017;
• program 20. ZMČ, které se bude konat dne 21. 6. 2017 od 18 hodin
v budově ZŠ;
• poskytnutí finančního daru ve výši 7357 Kč Komunitnímu centru Vlna
Ďáblice, z.ú.;
• nájemní smlouvu se změnou údajů – se společností Studio FAN, s.r.o.,
jejímž předmětem je pronájem všech reklamních ploch v přístřešku auto-
busové zastávky Květnová – směr centrum Praha od r. 2017 za částku 
4 000 Kč ročně;
• žádost ředitele ZŠ o pořízení hardwarového vybavení ZŠ, které bude
hrazeno z investičního fondu ZŠ.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s předloženým návrhem Závěrečného účtu MČ Praha-Ďáblice za rok
2016;
• s cenovou nabídkou pana Ondřeje Šorma na Informační a orientační
systém ZŠ v celkové hodnotě 219.160 Kč;
• s předloženou nabídkou firmy Forgys s.r.o. na projekt slaboproudých

instalací pro akci: „Rekonstrukce ZŠ Ďáblice – změny vyvolané 
při stavbě“ za částku 60.000 Kč.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• přidělení podpory s názvem Komunitní život v Ďáblicích ve výši 
3 321 500 Kč; spoluúčast MČ 5% na financování projektu je ve výši
166 075 Kč bude rozpočtově kryta z nespecifikované rezervy;
• návrh směrnice o zveřejňování dokumentů na webových stránkách 
MČ Praha-Ďáblice;
• dodatečně návrh na schválení studijní zahraniční služební cesty starosty
MČ Praha-Ďáblice pana Ing. Miloše Růžičky na pozvání europoslance
JUDr. Stanislava Polčáka do Štrasburku, v termínu 16. – 18. 5. 2017;
• oznámení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., o záměru úpravy
základnové stanice T-Mobile, jejímž cílem je optimalizace pokrytí cílového
území a vylepšení tzv. volných úhlů panelových antén.
Rada MČ po projednání jmenovala:
• hodnotící komisi pro otevírání obálek k veřejné zakázce malého roz-
sahu s názvem: „Nábytek na zakázku“ pro ZŠ;
• hodnotící komisi pro otevírání obálek k podlimitní veřejné zakázce
„Gastrotechnologie pro základní školu“.

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

Pozvánka na 20. veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Vážení spoluobčané, srdečně vás zvu na 20. veřejné zasedání zastupi-
telstva naší městské části, které se bude konat 21. června 2017 
od 18 hodin v Základní škole U Parkánu 17.
Pro zastupitele i občany bude zřejmě nejzajímavějším
bodem prohlídka nově vybudovaných prostor ZŠ. Nenechte
si tuto jedinečnou příležitost ujít.
Týden před zasedáním budete mít k dispozici na webových stránkách
www.dablice.cz – Samospráva – Zastupitelstvo MČ – Podklady k jed-
nání, zápisy, záznamy a usnesení z jednání. 
Rádi bychom vám tím umožnili nejen lepší informovanost, 
ale i větší zapojení do dění v naší obci.

Miloš Růžička, starosta MČ

Z pera místostarosty
• Ve spolupráci s Technickou správou komunikací byly opraveny výtluky
na ulicích Ďáblická, Kostelecká a U Parkánu. Následně začínáme 
s opravami chodníků. Pokud zjistíte závadu na chodníku ve správě MČ, 
kontaktujte prosím úřad MČ s přesnou lokalizací a popisem závady. 
Přehled pozemků ve správě MČ Ďáblice zjistíte z webové stránky
www.dablice.cz – O Ďáblicích – Mapy – Majetek hl. m. Prahy – Parcely
Prahy. Po přiblížení mapy v okně se některé pozemky objeví šrafovaně.
Žlutě šrafované pozemky (mimo ulice Hřenské, Šenovské a U Parkánu)
jsou ve správě MČ Ďáblice.
• Na vybraných veřejných prostranstvích probíhá deratizace. Do nor 
hlodavců jsou vkládány návnady, kterých se prosím nedotýkejte. 
Místa s návnadou jsou označena varovnou samolepkou.
Proběhlo plošné čištění kanalizačních vpustí a započalo šintování chod-
níků kombinovanou technikou mechanického a parního odstranění 
náletových travin.
• V blízkosti Řepné ulice realizuje Pražská vodohospodářská společnost
zkapacitnění vodovodního řadu DN 200 Ládví III – Březiněves. Při pohybu
v okolí stavby dbejte zvýšené opatrnosti. Je možné, že bude v průběhu
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stavby omezena doprava na Kostelecké ulici. O omezení budeme včas
informovat na webových stránkách MČ a rozesílkou SMS Mobilním 
rozhlasem.
• Přístavba ZŠ U Parkánu má už novou fasádu a v současné chvíli se pro-
vádí rekonstrukce podlah ve 2. patře, výměna stoupaček ústředního
topení, dokončovací práce na ocelové lávce ve dvoře a výkopy pro pod-

zemní lapač olejů ze
školní jídelny. Práce pro-
bíhají v souladu se sta-
vebními i hygienickými
předpisy, s maximálním
ohledem na provoz
školy. Vzhledem k napja-
tým termínům se
v těchto dnech bohužel
nevyhneme občasnému
hluku. Některé stavební
práce bez něj nejsou

možné. Tímto děkuji zaměstnancům školy i sousedům za shovívavost.
Přeci jenom už jdeme do finále a děti budou moci v záři nastoupit do
nových inspirativních prostor.
• V Ďáblicích se objevily housenky zavíječe zimostrázového, které napa-
dají zejména buxusy. Dle dostupných informací je nejúčinnější mecha-
nické odstranění housenek z keře. 
• Na údržbu veřejné zeleně v Ďáblicích nastoupila vítězná firma z výběro-
vého řízení. U první vlny plošné údržby jsme shledali množství nedostatků

a u druhé vlny nás
zasáhl celopražský výpa-
dek části technických
služeb. Po jednání
s vedením firmy a upřes-
nění požadavků a vyža-
dovaných standardů
městské části došlo
k optimalizaci prací.
K nárazovému posílení
kapacit k nám mimo jiné
přijela technika z MČ

Praha 6. V případě objevení nedostatku v údržbě veřejné zeleně, sdělte
ho, prosím, na emailovou adresu posta@dablice.cz , ideálně s přesnou
lokalizací, fotodokumentací a datem pořízení.
• Jednáme se společností, která zajišťuje svoz tříděného odpadu o navý-
šení kapacity svozu. U kontejnerů na tříděný odpad v poslední době
nacházíme odložený velkoobjemový odpad, který do těchto nádob ani
k separačnímu stanovišti nepatří. Velkoobjemový odpad můžete zdarma

zanechat ve sběrném dvoře v areálu ďáblické skládky ve všední dny 8.30
– 18 hod. a v sobotu v 8.30 –15 hod. Pokud se stanete svědky zanechá-
vání odpadu mimo místa k tomuto určená, kontaktujete prosím místního
městského strážníka na tel. č. 721 894 534.

Martin Tumpach, foto Jan Lukavec

Obecní dům Ďáblice II – 
stavební konstrukce
V průběhu měsíce dubna probíhala stavba dle plánu. Krátké dubnové
období dešťů mírně zdrželo hutnění podloží základových desek. Podloží
pod každou deskou bylo třeba nejprve otestovat, jestli je dostatečně
nosné. Po vyhodnocení výsledků bylo třeba některé oblasti podloží
„dohutnit“ a vše poté zakrýt podkladními betony a vlastní konstrukcí
železobetonových základových desek. Samozřejmě těmto pracím před-
cházelo i dokončení a kontrola veškerých rozvodů pod úrovní základových
desek. Základové desky pro jednotlivé části objektu byly navíc navrženy
i v jiné výškové úrovni a z důvodu návaznosti na další prvky konstrukce
byly prováděny s milimetrovou přesností. Všechny desky byly poté zamě-
řeny a připraveny pro instalaci nosné stavební konstrukce.
Nosná konstrukce obecního domu je dřevěná, z lepeného lamelového
dřeva. Každý prvek je vyroben přesně na míru přímo ve výrobně sub-
dodavatelské firmy, dopraven na staveniště a montován. Každý prvek
konstrukce je vyroben pro přesné místo – záměna z důvodu členitosti
a umístění ve svahu není možná – i tento fakt zvyšoval nároky na prove-
dení veškerých částí „spodní“ stavby. S montáží započali stavbaři v části
budoucího společenského sálu s přibližně 5 m vysokými sloupy a mohut-
nými stropními nosníky překlenujícími vzdálenost cca 12 metrů. Většina
prvků dřevěné konstrukce bude v budoucnu viditelná ve vnitřních prosto-
rách obecního domu, akorát již nevynikne jejich jedinečnost a mohutnost. 
Vnitřní zdivo mezi jednotlivými dřevěnými sloupy bude vyzděno z lehče-
ných betonových tvárnic, pro stěny společenského sálu budou použity 
tzv. akustické tvárnice z důvodu lepšího pohlcování zvuku. Z podobného
materiálu budou vyzděny i příčky v celém objektu. Vnější stěny (fasáda)
budou smontovány z tepelně izolačních panelů tloušťky 150 mm, které
budou přichyceny přímo na dřevěnou konstrukci skeletu. Podobně i stře-
cha bude plochá z 200 mm tlustých pozinkovaných izolačních panelů.
A celá konstrukce střechy bude po montáži izolována proti vodě, bude 
na ni rozprostřen humus a bude osázena zelení.
Montáž hrubé konstrukce, tj. dřevěného skeletu, fasádních a střešních
panelů, je dle mého názoru „divácky nejzajímavější“ částí celé výstavby.
Téměř každý den bude pouhým okem viditelný postup montážních prací
a za několik týdnů bude již patrné, jaký bude nový objekt ve skutečnosti
zvenčí vypadat.

Jan Hrdlička, foto autor

Způsob testování kvality podloží pro jednotlivé
základové desky 

Výztuž základových desek s prostupy 
pro kanalizaci

Kontrolu správné tloušťky železobetonových desek
řídil laser z malé žluté krabičky v popředí 

První prvky nosné dřevěné konstrukce uchyceny 
na místě

Nosníky nad budoucím společenským sálem Takto by interiér společenského sálu měl vypadat
po dokončení
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Ze zápisníku 
starosty

Spolupráce 
s ďáblickými 
investory
Bydlení Ďáblice, s.r.o.
V Ďáblicích dodržujeme pravidlo, že dříve, než
se rozběhne územní a stavební řízení na nových
plochách určených k zástavbě, uzavírá vedení
Ďáblic s každým investorem smlouvu o spolu-
práci. Nedávno takto byla uzavřena smlouva se
společností Bydlení Ďáblice, s.r.o. pro lokalitu
poblíž autobusové zastávky U Spojů (mezi uli-
cemi Šenovská a Statková).
Investor ve smlouvě potvrdil závazek, jak budou
domy vypadat, jak budou vedeny silnice
a osvětlení, kde a jak budou pěší chodníky, 
jak bude řešeno hospodaření s dešťovou 
vodou atp.
Městská část se zavázala souhlasit za dohodnu-
tých podmínek s výstavbou a po kolaudaci pře-
vzít do správy veřejnou zeleň a komunikace, tak
jak to je i u většiny ostatních silnic a chodníků
v Ďáblicích.
Uzavření smlouvy také znamená pro Ďáblice
příjem navíc ve výši cca 2 mil. Kč.

AKROS, s.r.o.
Tato společnost je pro městskou část jiným
typem partnera. Nemá v úmyslu stavět byty, ale
vystavět novou moderní provozovnu, která
zůstane v Ďáblicích a přitom nebude kompliko-
vaně řešit své prostorové soužití na okraji
zástavby rodinných domů (lokalita při sjezdu
z D8). Jednání o smlouvě právě probíhá.
AKROS byla založena již v roce 1990 a, pro
mne velmi sympaticky, jako skutečně ryze česká
společnost bez účasti cizího kapitálu. V Ďábli-
cích sídlí skutečně již mnoho let. Specializuje se
na dodávky nerezového spojovacího a hutního
materiálu. V tomto sortimentu patří společnost
mezi nejvýznamnější dodavatele na českém trhu
a doufám, že se stane předmětem zájmu také
redakce našeho Zpravodaje. Není v Ďáblicích
moc podobných příkladů.

Pokračuje doba falešných slibů
a nedůvěryhodných odborných
posudků? Povedou přes Ďáblice 
dvě dálnice nebo ne?
Skládka končí, ale plán další dálnice přes
Ďáblice opět nabírá na síle: Zatímco období
více jak 20 let slibů, že ďáblická skládka bude
po zaplnění zahrnuta a skládkování ukončeno,
snad již opravdu skončí uzavřením skládky bez

dalšího rozšiřování, v případě výstavby dál-
ničního okruhu kolem Prahy (SOKP) je situace
optimistická méně, však je také ve hře mnohem
více zainteresovaných a mnohem více peněz.
V minulých letech se uskutečnila řada besed na
téma Okruhu, napsal jsem do Zpravodaje řadu
článků. Další události se ale začaly odehrávat
na půdě hlavního města, ministerstev, Evropské
komise atp., kde možnost občanů efektivně
zasáhnout přímo byla minimální.
Pracovní uskupení „Starostové pro
okruh“: Také proto došlo k založení pracov-
ního uskupení „Starostové pro okruh“, jehož
členy se staly starostové městských částí a stře-
dočeských obcí, které jsou dotčeny a mohou být
i poškozeny výstavbou tzv. jižní varianty okruhu
(varianta dle Územního plánu). U nás v severní
části Prahy mají v tomto uskupení své staros-
tovské zastoupení městské části Lysolaje, Such-
dol, Dolní Chabry, Ďáblice, Vinoř, Satalice.
Přestože je stavba okruhu věcí státu, v poslední
době se velmi aktivně do prosazování stavby
okruhu právě v jižní variantě přes Ďáblice zapo-
jila i část vedení Prahy. Aktuálně jde o snahu
převzít např. agendu výkupů pozemků (v řádech
mnoha miliard Kč).
Myslím, že se dostáváme do období, kdy bude
opět dobré si celou problematiku obchvatu
Prahy a pražské automobilové dopravy

Lokalita mezi ulicemi Šenovská a Statková
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Memento...
Co si myslíte, jakou reakci lze očekávat od
rodiče, kterému zachráníte život jeho dítěti?
Vděk – to ne – kvůli tomu to určitě nikdo
nedělá. Ale arogantní reakci? Ano, to se stalo!
Stalo se to v neděli 21. 5. 2017 kolem 
16. hodiny v ulici Květnová přímo v ohybu sil-
nice u Radnice v Ďáblicích. Dovedete si předsta-
vit, že se najednou ze zatáčky proti vám 
v protisměru vyřítí malé dítě na kole? Stáli
jsme téměř okamžitě, zatím co dítě balancuje,
zoufale brzdí a končí půl metru před kapotou!
ŠOK!!! Protože v žádném případě ho před

zatáčkou nemůžete vidět. A rodiče? Ti jsou
v nedohlednu. Nebo že by vůbec nebyli se svým
dítětem a dítě jelo samotné? Pak přece jenom
přijíždí jeho matka a za další chvíli, samozřejmě
taky na kole, otec.
Říkáte si, jak je to možné – jsou to doopravdy
RODIČE? Jací rodiče nechají svoje malé dítě jet
samotné na silnici z kopce, před křižovatkou
s frekventovanou ulicí Hřenská?
Štěstěna stála v této chvíli určitě při nás všech.
Jeli jsme totiž velmi pomalu po dlouhé cestě.
Jsme místní a moc dobře víme, jak rychle
(někdy i víc, než povolenou rychlostí) tam jezdí
nejenom osobní auta.

Přeji si, aby si tato malá holčička popsanou
situaci zapamatovala po celý svůj život, aby ji
už nic takového nikdy nepotkalo. Její nezodpo-
vědní rodiče by si měli uvědomit teď, když
nemusí prožívat nejnešťastnější chvíle v životě,
že nestačí dítěti pořídit kolo a helmu...
Proč to píši? Jako memento, jako upozornění
pro všechny řidiče, s čím vším se mohou na sil-
nicích setkat. A také pro rodiče, aby hlavně teď,
před letní sezónou, poučili své děti, jak se mají
chovat na silnicích, ať na kole, nebo pěšky. Aby
nepřipravili svým dětem prázdniny v nemocnici,
nebo ještě horší.

Viera Dančíková

Vzdálenější varianta (tzv. regionální), která by ochránila Prahu před kamiony a současně sloužila jako
obchvaty hlavních středočeských měst kolem Prahy

připomenout. Pro začátek přikládám dvě mapy.
Jedna ukazuje, jak se zástavba Prahy v čase
rozrůstala a jak nepochopitelné je (podle mého
názoru) v roce 2017 trvat na trase obchvatu,
která byla vytýčena na začátku minulého sto-
letí. Druhá mapa rámcově ukazuje obě dvě
hlavní myšlenky, tedy a) variantu jižní (varianta
dle ÚP) skrze Prahu a přes Ďáblice a D. Chabry;
b) variantu vzdálenější (tzv. regionální), která by
ochránila Prahu před kamiony a současně
sloužila jako obchvaty hlavních středočeských
měst kolem Prahy. 
Regionální variantu zadal prověřit a porovnat
s variantou dle ÚP ministr Antonín Prachař, to
byla pro Ďáblice naděje. Současná vláda
(zejména silou ČSSD) se nakonec po výměně
ministra „dohodla“ na prosazování varianty
jižní (dle ÚP), a to bez řádného posouzení
a odůvodnění, což je mj. v rozporu s evropským
standardem výstavby významných silnic a dál-
nic. A tak nelze očekávat, že by pro nás tak
důležité stavby byly normálně financovány z již
vytvořených fondů EU, ale bude nutné je vzít
ještě jednou z našich daní a financovat přímo
z rozpočtu státu a ukazuje se dokonce, 
že i z rozpočtu Prahy.
(http://starostoveprookruh.cz)

Ing. Miloš Růžička, 
starosta MČ Praha-Ďáblice

Jižní varianta (dle ÚP) skrze Prahu a přes Ďáblice a D. Chabry.



Čteme s dětmi ve Vlně
První červnový pátek Spolek Parkán uspořádal ve spolupráci s KC Vlna
a s obecní knihovnou čtení dětských knih. Zapojili jsme se tak do celore-
publikové akce „Celé Česko čte dětem“. Na stolech ve Vlně byly vysta-
veny desítky knížek zapůjčených z obecní knihovny, ale také přinesených
dětmi a dospělými. Dospělí předčítali dětem své oblíbené pasáže z knih
a vzájemně si vyměňovali tipy na pěkné dětské knihy.
V průběhu akce proběhlo také losování ankety „Která kniha by neměla
chybět ve školní knihovně“.
Výsledky losování a výherce, kteří
získali dvousetkorunový poukaz
na nákup knih, si můžete prohléd-
nout na našich stránkách. Za pod-
poru děkujeme knihkupectví
Buug.
Proběhla i prohlídka reportáží
z „Cest za poznáním“ podpoře-
ných z březnové dražby. Vystavené
obrázky a reportáže z cest můžete
najít na našich webových strán-
kách, nebo si je ještě v následují-
cích týdnech můžete přijít
prohlédnout do KC Vlna. Přijďte
se podívat!
Při slavnostním zakončení škol-
ního roku budou vyhlášeny
výsledky soutěže z „Cest za
poznáním“ a uvidíme, která
reportáž či cesta hodnotitelům
přišla nejzajímavější. A která
vám? Zhlédněte je ve Vlně
a napište svůj tip na
info@spolekparkan.cz.

Která kniha by neměla
chybět ve školní 
knihovně?
V projektu rekonstrukce ďáblické
školy se počítá s krásnou novou
knihovnou. Jelikož bychom jako
spolek rodičů rádi podpořili boha-
tost nové knihovny, mysleli jsme
na ni již při psaní projektu Spo-

lečně pro děti a obec podpoře-
ného v grantové výzvě
společnosti T-Mobile Mluvme spolu. Začátkem dubna jsme u příleži-
tosti Mezinárodního dne dětské knihy spustili anketu „Která kniha by
neměla chybět v dětské knihovně?“ Na anketní lístek (či do jeho
internetové verze) mohli děti i dospělí napsat své oblíbené knihy,
které by si přáli do nové knihovny.
Sešlo se celkem na šedesát anketních lístků a na nich přes dvě stě
dětských titulů. Tyto jsme přepsali do seznamu, který je již k nale-
zení na našich webových stránkách. Díky všem, kdo s přepisová-

ním pomáhali! Dle účastníků by v knihovně například jistě neměly chybět
knížky o Harry Potterovi, Lichožrouti, Povídání o pejskovi a kočičce,
Dášeňka, Malý princ, Deník malého poseroutky, Honzíkova cesta, Děti
z Bullerbynu, nebo Babička drsňačka. Seznam je ale mnohem delší a je
z čeho vybírat. Přesto, chcete-li na něj přidat svou oblíbenou knihu, nevá-
hejte a vyplňte online anketu přístupnou na našich webových stránkách
nebo nám napište.
Podaří-li se vše dle plánu, již začátkem října bychom do nové knihovny
rádi zakoupili a předali vybrané knihy. Nákup knih bude podpořen
z grantu, chystáme také veřejnou sbírku, do níž se bude možné zapojit.
Těšíme se na otevření nové školní knihovny!

Za Spolek Parkán Patrícia Martinková 
(www.spolekparkan.cz), foto František Kostka
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Vítání občánků 2017
Dne 24. května se v komunitním centru Vlna konalo slavnostní odpo-
ledne, během kterého starosta Miloš Růžička přivítal 17 nových občánků
Ďáblic.

Foto Pavel Veselý
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Výlet seniorů na Kuks
Podle průzkumu GetYour Guide.com jsou Češi nejšťastnějšími turisty na
světě. Problémy spojené s cestováním přecházíme mnohem velkoryseji
a lépe než lidé z jiných zemí. Mohu jen konstatovat, že ďábličtí senioři
svým přístupem k poznávání krás naší vlasti opět plně podpořili výsledky
této statistiky na výletě, tentokrát na hospital Kuks.
Informační tabule na dálnici ukazovala teplotu venkovního vzduchu 
36° C a dálnice 40° C. Na místě se nám otevřel krásný výhled na kopec
na protějším břehu Labe. Vévodí mu monumentální komplex staveb
samotného Kuksu. To jsme ještě nevěděli, že se nacházíme tam, kde kdysi
stála letní rezidence hraběte Šporka s lázněmi a s hostinskými zařízeními,
které však byly zdevastovány velkou povodní.
Kdo zde již byl, ví, že k cíli lze dojít po zdolání většího počtu schodů
a mírně nerovného terénu. A i ti hůře pohybliví statečně stoupali vzhůru
za poznáním. Samotný Kuks není zámkem, ale jedinečnou památkou
z pozdně barokní doby, tzv. hospital. Je bývalým zaopatřovacím ústavem
pro vojenské veterány, provozovaný v letech 1744 – 1938 řádem milosrd-
ných bratří. Vznikl jako nejvelkorysejší institut svého druhu z podnětu hra-
běte Františka Antonína Šporka, který byl i mecenášem umění.
Navštívili jsme též kostel Nejsvětější Trojice a druhou nejstarší
dochovanou barokní lékárnu ve střední Evropě. Docela s povděkem,
i když to zní poněkud morbidně, jsme se zchladili v rozsáhlé hrobce,
ve které jsou pochováni členové rodu Šporků a Sweerts-Šporků. Po
obědě kdo chtěl, tak se procházel nebo odpočíval ve stínu bylinkové
zahrady. I zjišťování názvů rozličných bylin spojených s charakteristic-
kou vůní bylo jistým obohacením.
Na ohradní zdi před průčelím hospitalu stojí za sochou Anděla blažené
smrti alegorie Ctností a za Andělem žalostné smrti pak Neřestí. Celkem
dvacet čtyři soch různých vlastností. Před kostelem socha Náboženství
a osm alegorických soch Blahoslavenství. Jedná se o vrchol evropského
barokního sochařství v plenéru, jehož autorem je Matyáš Bernard
Braun. Originály jsme spatřili v lapidáriu. Když pominu estetický zážitek
(např. rozevlátá roucha postav), napadlo mě, jak by se nám lépe žilo,
kdyby záporné vlastnosti lidí byly zcela rozpoznatelné podle vnějších
atributů. Například lstivost má škrabošku, u sebe lišku, která symboli-
zuje vychytralost a ryby, které představují slizkost.
Ale naopak kladná vlastnost – píle, má u svých nohou kohouta, a to se
mi zdálo velmi aktuální. Neboť nelze jinak, než poděkovat manželům
Janě a Petrovi Kohoutovým za organizaci hezkého výletu, která jistě
vyžaduje nadšení a obětování volného času.

Daria Fialová

Báječný výlet (spokojení senioři)
Také letos uspořádala sociální komise naší MČ jarní výlet pro seniory. 
Tentokrát do Podkrkonoší, do hospitálu Kuks. Výlet se uskutečnil první
červnovou sobotu. Vyjížděli jsme již o půl sedmé ráno za krásného 
slunečného počasí. Sluníčko nás doprovázelo celý den.
V autobuse panovala dobrá nálada. Po příjezdu do obce Kuks nás čekal
úchvatný pohled na malebné údolí Labe a na areál hospitálu Kuks.
Během dopoledne jsme si společně prohlédli celý areál hospitálu s nád-
herným kostelem Nejsvětější Trojice, nástěnnými malbami Tanec smrti,
sochami Ctností a Neřestí. Potom jsme navštívili jednu z nejstarších léká-
ren v Česku s poetickým názvem U Granátového jablka. Seznámili jsme
se s historií rodu Šporků, kteří areál založili, včetně již neexistujících lázní.
Prohlédli jsme si také jejich rodinnou hrobku v kryptě kostela. Po obědě
v restauraci Na Sýpce následovala individuální prohlídka. Prošli jsme se
mezi záhony pěkné a voňavé bylinkové zahrady. Viděli jsme i další Brau-
novy sochy a domky řemeslníků na druhé straně údolí. Někteří zdatnější
senioři navštívili také vzdálený kamenný betlém.
Příjemně unaveni, spokojeni s krásným výletem jsme se k večeru vrátili
zpět do Ďáblic.
Za tento krásný zážitek bychom chtěli poděkovat členům sociální komise,
kteří zájezd připravili a celý den o nás vzorně pečovali, zejména manže-
lům Kohoutovým a paní Tačovské. Těšíme se na další akce.

Jan Jandík, foto Blanka Šťastná 



Příjemné s užitečným
I letošní rok, již podruhé, jsme se sešli k příjemnému posezení, tentokrát
před KC Vlna, abychom se přidali k celostátní akci Férová snídaně. Ta se
koná na podporu produktů vypěstovaných nebo vyrobených v rozvojo-
vých zemích férovým způsobem. Tzn. tak, že částka z prodeje se vrací
přímo pěstitelům, kteří jsou sdruženi v družstvech. Ochutnali jsme dob-
roty z výrobků značky Fair Trade anebo z místních domácích produktů.
Na Férovou snídani navazovala výstava v KC Vlna o životních podmín-
kách pěstitelů banánů v Nicaragui.
Ihned po snídani se mnozí z návštěvníků zúčastnili souběžně konané
Burzy rostlin. Opět se měnilo i rozdávalo, tentokrát ve větší rychlosti,
neboť sluneční paprsky nemilosrdně pálily a tak se „křísila“ nejen 
květena, ale i mnozí z účastníků.

Renata Wesleyová
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Veselá sobota 
pro děti i dospělé
Slunečné počasí vylákalo první červnovou sobotu na fotbalové hřiště SK
Ďáblice mnoho dětí a jejich rodičů. Chlapci a děvčátka nejrůznějšího věku
v rámci dětského dne zdolávali sportovní disciplíny, vytvářeli výtvarná
dílka v kreativní dílničce, fandili při zápasu fotbalové školičky a sledovali
divadelní vystoupení Divadýlka z pytlíčku. 
Na závěr se pak pořádně vyřádili při skákání na nafukovacím hradu
a následně pak v pěně a pod svěžím deštěm pryštícím z hasičských stříka-
ček. Každé dítko, které samostatně nebo s pomocí starších kamarádů či
rodičů zdolalo všechny disciplíny, obdrželo zaslouženou odměnu. 
Pozdní odpoledne a večer pak Ďábličákům zpříjemnila hudební skupina
Bingo band a v okamžiku, kdy na fotbalovou plochu padla tma, začal se
zaplňovat přírodní parket 
odvážnými tanečníky. Na hladkém zajištění akce se, kromě organizátorů
z řad členů sportovní komise, kulturní komise a SK Ďáblice, podíleli
i ďábličtí hasiči a další dobrovolníci při zajištění sportovních disciplín.
Všem, kteří přispěli k příjemně strávené sobotě, patří mé poděkování.

Markéta Bouzková, předseda sportovní komise, foto Aleš Sládek



P o d n i k a j í  m e z i  n á m i
Představujeme cestovní
agenturu Sinharaja
Spousta z nás si nedokáže představit léto bez
dovolené u moře, někteří zase zimu bez lyžo-
vání po svazích evropských velehor. Někdo má
cestování jako koníčka, ať už vlakem za českými
památkami nebo letecky či lodí do exotických

destinací na druhém konci světa. Výběr toho
správného zájezdu nemusí být jednoduchá zále-
žitost a je tedy možné obrátit se na profesionály
z cestovní agentury. Jednu takovou provozuje
i rodilý Ďábličák Petr Ouředníček, bývalý pracov-
ník v IT. Vše začalo cestovatelským nadšením
a mnohaletým poznáváním zemí po celém
světě. Nejprve v dětství s rodiči po Evropě, po
dosažení plnoletosti již individuálně do vzdále-
ných destinací. Jedna z prvních cest vedla do
Japonska, za zmínku stojí také šestnáctidenní
výprava napříč Amerikou po dálnici Route 66 
až k loňské téměř tříměsíční cestě po Srí Lance
a Singapuru.
Všechny tyto kroky vedly ke vzniku cestovní
agentury Sinharaja. Název je shodný s přírodní
rezervací na Srí Lance a v překladu znamená
„Lví král“. Nejen na Srí Lanku, ale i do dalších
zemí po celém světě od Albánie po Vietnam
vám zprostředkuje koupi pobytového nebo
poznávacího zájezdu od mnoha renomovaných

cestovních kanceláří. Stále více oblíbené jsou
i hotelbusy, kde například měsíc projíždíte rov-
níkovou Afrikou a trávíte večery při ohni s kyta-
rou v národním parku Serengeti, ale v nabídce
je i Blízký Východ, Evropa, Jihovýchodní Asie
a Latinská Amerika.
Kancelář agentury je v Horních Počernicích,
ďáblickým občanům nabízí Petr Ouředníček
konzultaci při výběru té pravé dovolené podle
vlastního přání i v pohodlí jejich domova nebo
na pracovišti s následným vyřízením všech for-
malit s vybranou CK, dodáním smlouvy a pří-
padném zajištění cestovního pojištění.

Hana Macháňová
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Konalo se ve Vlně
Pub Quiz
Vědomostní soutěž 
Zvedni Zadek a zamysli se!
V úterý 16. května navečer se ve Vlně sešly čtyři
týmy chytrých lidí z Ďáblic i okolí, aby při
zábavné vědomostní soutěži změřily svá IQ
a zjistily, kdo je z nich nejchytřejší. Boj byl
urputný, otázky, rozdělené do pěti bloků po
deseti, náročné. Zde malá ochutnávka (Používat
internet je zakázáno!):
• Kolik je v Praze přívozů přes Vltavu?
• Jmenujte jeden stát, který je dvojnásobně
vnitrozemský, tedy je obklopen rovněž pouze
vnitrozemskými státy?
• Kdo je vyobrazen na staré české papírové
dvacetikoruně a padesátikoruně?
• Jaká je životnost červené krvinky?
• Který stát napadl 1. září 1939 společně
s Německem Polsko?
• Která linka pražského metra byla zprovoz-
něna jako první a v kterém roce to bylo?
A kdo nakonec vyhrál? Bylo to velmi těsné, ale
nakonec se jako nejchytřejší ukázal být tým
Skrypta s Martinem Tumpachem v čele. Gratu-
lujeme a těšíme se na odvetu v září! Zveme
opět všechny, kdo by si chtěli otestovat své
vědomosti a užít si při tom spoustu zábavy.

LEGO robotika
S dětmi z Ďáblic na FEL ČVUT
V sobotu 20. května ráno se 11 dětí, dvě
maminky a jeden tatínek z Ďáblic vydali na
workshop LEGO robotiky na katedru řídicí
techniky FEL ČVUT na Karlově náměstí. Zde
na ně čekalo dopoledne plné zábavy, ale
i náročných úkolů. Nejprve museli ze staveb-
nice LEGO Mindstorms sestavit svého robota,
což samo o sobě nebylo jen tak. Všichni to

nakonec zvládli, a tak mohli přikročit k ještě
těžšímu úkolu – naprogramovat robota tak,
aby se pohyboval podle zadání. Aktivovat
servomotory a přimět robota, aby jel dopředu
a pak zase dozadu, byla hračka. Ale donutit
ho, aby objel čtverec, to už byl oříšek. A když
se pak musel ještě aktivovat světelný senzor,
aby robot jel po černé čáře, to už musely jed-
notlivé týmy požádat o pomoc slečnu lek-
torku, která ochotně pomohla a děti
pochválila za to, že toho za tak krátkou dobu
tolik zvládly.
Celé dopoledne uběhlo strašně rychle, a tak
musely děti ve 13 hod. své roboty s těžkým
srdcem opět rozložit a rozloučit se.
Doufáme, že se nám na podzim podaří zorga-
nizovat další podobné workshopy pro děti.

Simona Dvořáková, Kulturní komise

Beseda se seniory – 
a co dál?
Ve čtvrtek 18. května proběhlo v kavárně Vlny
první setkání ďáblických seniorů se zástupci
obce a pozvanými hosty: vedoucí Diakonie Ďáb-
lice paní Bc. Grolbertovou, pečovatelkou paní
Šťastnou a ředitelkou kulturní sekce centra pro
seniory RoSa v Praze 8 paní Mgr. Dvorskou.
Neformální atmosféra umožnila všem otevřeně
hovořit nejen o tom, co našim nejstarším spolu-
občanům v obci nejvíce chybí, ale i o tom, jak
by se mohli sami více zapojit do veřejného dění
a podílet se na výběru i realizaci např. kultur-
ních aktivit určených nejen pro ně samotné, ale
i pro širokou veřejnost. Pozitivní na tomto
setkání bylo i to, že projevili zájem o vznik Rady
seniorů a paní Alena Jarošová se přihlásila jako
první dobrovolnice, která by se stala členkou
této rady. V minulosti v naší obci dlouhá léta
velmi dobře fungoval Klub důchodců, možná je
už příhodný čas navázat na tuto tradici, která
v jiných obcích a městech probíhá nepřetržitě

desítky let a sdružuje místní seniory, kteří tak
mají možnost se aktivně podílet na veřejném
životě ve svém bydlišti. Oblastí, které se týkají
života seniorů, je však mnoho a ke všem jsme
se ani nedostali. Přítomné zastupitelky paní
Táňa Dohnalová a Barbara Tranová si po celou
dobu pečlivě zapisovaly podněty přítomných
občanů, do diskuze přispěl i místostarosta
Ing. Martin Tumpach. 
Zatímco pan starosta Růžička s dlouhým před-
stihem omluvil svou nepřítomnost z důvodu
pracovních závazků na jiném místě, pro někoho
mohla být překvapivá tak velká neúčast dalších
zastupitelů obce. Proč nevyužili možnost setkat
se s místními obyvateli a vyslechnout si jejich
starosti a přání? Snad si najdou čas příště. A na
závěr výzva pro všechny aktivní seniory, kteří by
měli zájem podílet se na činnosti Rady seniorů
a přispět ke spokojenému životu našich starších
spoluobčanů v Ďáblicích. Zaregistrujte se
u předsedkyně sociální komise paní Tranové na
tel. č.: 728 227 384.

Jana Ouředníčková
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V naší škole se jen neučíme,
ale i bavíme
Letošní školní rok byl pro nás učitele i žáky
poněkud komplikovanější díky rozsáhlé rekon-
strukci a přístavbě školy. Přesto všechno jsme se
dokázali radovat z maličkostí a našli si čas i na
zábavu a aktivity, které nás baví a těší a rozví-
její naše schopnosti, zručnost, kreativitu, spor-
tovní kvality a tříbí naši mysl.
Podařilo se nám nabídnout našim žákům
poměrně širokou škálu kroužků a kurzů, probí-
hajících přímo v prostorách naší školy. Při
výtvarném tvoření s paní učitelkou Radkou Uhlí-
řovou a keramice s panem Pavlem Vondráškem
se děti naučily pracovat s různými materiály,
vyzkoušely si spoustu výtvarných technik
a zásobily své rodiny úžasnými vlastnoručně
vyrobenými dárečky. Dramatický kroužek pod
vedením paní vychovatelky Markéty Skalové
nacvičil a předvedl své představení Tři bratři na
několika akcích jak v samotných Ďáblicích, tak
na soutěži Otvírání (Dětská scéna 2017) v DDM
Přemyšlenská. Děti, které už od prvních tříd
zajímá, jak věci kolem nás fungují, se mnohému
naučily v kroužku Věda nás baví. Náboženství
vedla paní Barbara Tranová. Sportovní nadání
mohly děti tříbit ve florbale jak pod vedením
paní učitelky Nadi Frankové, tak pana učitele
Viktora Černohorského i pod vedením profesio-
nálního klubu Black Angels, s nímž se účastnily
mnoha turnajů po celé Praze i mimo ni. Spor-
tovní aktivity jsme podpořili i stolním tenisem
s panem vychovatelem Martinem Seifertem,
gymnastikou s Ludus Gym, karatem s klubem
Kamiwaza. Tančit standart a latinu se děti učily
s Taneční školou Ivy Langerové a salsu s Kateři-
nou Rydlovou. S tanečním vicemistrem České
republiky ing. Janem Černým z taneční školy
DanceExpert připravujeme pro nadcházející
školní rok 2017/2018 kurz taneční a společen-
ské výchovy. Deváťáci pak zakončí svou do-
cházku do základní školy závěrečným plesem.
Další novinky, kterými bychom rádi okořenili
naši nabídku kroužků a kurzů, je například kurz
včelařský – chystáme vlastní úly a včelstvo,
redaktorský kroužek, kde by se děti naučily
vytvářet vlastní časopis, rozhlasové či televizní
vysílání. Rádi bychom obnovili tradici pěveckého
sboru či souboru s hudebními nástroji. Spor-
tovní aktivity plánujeme rozšířit o volejbal, 
basketbal či sportovní hry pro nejmladší žáky.
A také by se nám líbil turistický kroužek. ...
V těchto aktivitách se obracíme i na vás – čte-
náře Ďáblického zpravodaje, rodiče a přátele
školy – pomozte nám svými schopnostmi a zna-
lostmi uvést do života tyto naše plány. Hledáme
lektory těchto kroužků a kurzů. Máte-li chuť
pracovat s našimi – vašimi dětmi a dát jim spo-
lečně s námi i něco víc než jen základní vzdělá-
vání, neváhejte mě kontaktovat. Těšíme se na
to, že v naší „nové“ – zrekonstruované škole se
budeme nejen učit, ale i bavit. V tuto chvíli vám
přejeme krásné letní prázdniny.

Za ďáblickou školu Alena Votavová, 
koordinátor zájmové činnosti,

alena.votavova@skoladablice.cz

Malí záchranáři z pátých
tříd ZŠ – Helpíkův pohár
2017
Během letošního jara proběhla v pátých třídách
přednáška a nácvik první pomoci, děti pak
napsaly docela náročný test. Jen čtyři, s nejvyš-
ším počtem bodů, pokračovaly do dalšího kola,
kde se 4. 5. 2017 v oboře Hvězda sešly nejlepší
děti z Prahy a části Středočeského kraje.
Počasí na ten den nevěstilo nic dobrého, a tak
jsme vybaveni pláštěnkami a stanem vyrazili
směr Hvězda. Děti soutěžily ve dvoučlenných
hlídkách, které na trase závodu čekalo několik
různě náročných úkolů z první pomoci. Naši
„reprezentanti“ Eliška Ležáková, Emma
Dačeva, Filip Herbst a Viktorie Maříková starto-
vali až jako poslední a předposlední hlídky.
Ukázalo se to výhodou, protože místo dešťo-
vých kapek jim k úkolům svítilo sluníčko, a tak
si s resuscitací dusící se stařenky, zástavou
tepenného krvácení, zraněním cyklisty, zlome-
nou rukou i popáleninami poradili tak dobře, že
Viktorka a Filip obsadili první místo a Emma
s Eliškou páté v konkurenci dalších 31 hlídek.
Získali jsme Pohár pražského kola, a hlavně pro
obě hlídky účast v celostátním kole ve Velkých
Losinách, které proběhlo 27. -28. 5. 2017.
Do Losin jsme odjeli už v pátek odpoledne, plni
elánu a natěšení na nové zážitky a výzvy. Už
i příjemná cesta vlakem byla pro děti vybočením
z běžných kolejí. Po ubytování čekala na děti
opět možnost zkusit resuscitaci na modelu, ale
tentokrát se navíc naučily zacházet s AED –
přístrojem pro automatickou defibrilaci, který
elektrickým výbojem dokáže změnit srdeční ryt-
mus. Další přístroj, který se naučily ovládat, byl
lavinový vyhledávač. Znalosti, které odpoledne
načerpaly, se jim hodily po 22. hodině, kdy byl
poprvé v historii Helpíkova poháru zařazen
noční úkol. Na setmění jsme počkali u ohně,
někdo dal i buřtíka na posilněnou, a pak už
v šestiminutových intervalech děti startovaly.
Čelovky na hlavě a hurá do kopce, nahoru na

louku, hledat zasypaného skialpinistu pod lavi-
nou. Úkol byl zakončen resuscitací na modelu
přímo v „lavinovém poli“. Kolem půlnoci jsme
„rozjeté děti“ jen těžko ukládali ke spánku, ale
ráno nás čekal hlavní závod. Pro děti bylo při-
chystáno pět stanovišť, kde měly prokázat svoje
znalosti první pomoci. Sluníčko nás provázelo
od rána, takže ideální podmínky. Mezi záchra-
nářskými úkoly byly i nesoutěžní sportovní úkoly
– plavba na člunu, lezení přes lanovou stěnu,
prolezení stísněným prostorem. Tyto úkoly měly
snížit nervozitu, ale naše týmy byly trochu
„ochrnuté“ trémou. Přece jenom – celostátní
kolo, všude kolem záchranáři z celého světa…
Na úkoly se vrhly s nadšením a snažily se oživit
utonulého, zasáhnout při dopravní nehodě, kde
měly 2 zraněné najednou, ošetřily i poranění
z domácí výbušniny, děti po pádu z koloběžky
a otráveného houbami. Úkoly byly o něco těžší
než ve Hvězdě a rozhodčí přísnější, takže naše
umístění až ve třetí desítce pro nás bylo maličko
zklamáním. To se ale docela rychle podařilo
zahnat setkáními s „profíky“ z celého světa,
kteří měli den před naším závodem svůj závod
– Rallye Rejvíz. A když jsme na závěr před
odjezdem mohli sledovat spanilou jízdu všech
záchranářských vozidel s blikáním a houkáním,
tak už nám naše malá porážka přišla ještě
menší. Získali jsme spoustu zkušeností a nových
zážitků, a někdo možná i motivaci pro své
budoucí povolání. A až potkáte tyto děti, určitě
se nemusíte bát, protože tyto děti vás určitě
„zachrání“.

Za ďáblickou školu Hanka Maříková, 
koordinátorka projektu Helpík z řad laskavých

a podporujících rodičů

Víla Jizerka 
nám přiblížila dřívější život 
na Jizerských horách
A co jsme zažili my? Aneb co o své škole 
v přírodě napsali ve slohu třeťáci.
Neděle – po prvním obědě jsme se vypravili na
rozhlednu Královku. Cesta vedla lesíkem a pak
jsme v dálce uviděli Trosky a Ještěd, ale jak už
nad ním prší. – Rád budu vzpomínat na Krá-
lovku, byla to výška, ale nádherný rozhled na
Ještěd a Jablonec. – Moc se mi líbilo pozorovat
bouřku – blesky křižující oblohu na obzoru
z restaurace.
Úterý – Výletní areál Pěnčín – sklárna, farma
(největší kozí v ČR), muzeum Dr. Kittla na
Krásné. Ve sklárně jsme se dozvěděli a viděli,
jak se vyrábí skleněné korále a perly. Všichni
jsme si udělali obrázek ze skleněných střepů
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a poté si prohlédli farmu. Uviděli jsme tam kozy
i dvoudenní kůzlátka, oslíka, páva, malá
kuřátka, kachny, krávy i ovečky, také bažanta
a pastevecké psy. Následoval výlet silničním
vláčkem do muzea. Cesta byla příjemná i s vý-
hledem na zasněžené Krkonoše. Muzeum bylo
moc zajímavé, dostali jsme bezinkový sirup. Byla
tam spousta bylinek i ke koupi. Večer jsme
zakončili ještě výrobou náramku na paměťový
drátek.
Středa – nejraději vzpomínám na závod kolem
lesa – všude samé kameny. Bylo vidět celý náš
penzion, to byla nádhera. Líbilo se mi, jak jsme
se obvazovali a přenášeli, a to jsme se naučili
při první pomoci. Také se nám moc líbilo, jak
jsme vždy po večeři ještě chodili ven a tam si
hráli na louce, na hřišti kopanou, vybíjenou, na
houpačkách, pozorovali potůček, povídali si
v altánu. Prostě to bylo vše nádherné.

Za ďáblickou školu Tadeáš, Adam, Jakub, Vojta,
Honza, Terezka, Klaudie, Jana, Ondra, Jára,

Julinka, Lucka, Vali, žáci III. A a III. B ZŠ

Broučci v Šestajovicích
Po zimním spánku, s příchodem jara, jakoby
Broučci ožili. S prvním jarním sluníčkem vyrazili
na výlet do Svíčkárny Šestajovice. Hned po sva-
čině, celí nedočkaví, nastoupili do autobusu
a hurá za dobrodružstvím! V Šestajovicích se
nejprve podívali na krátký film o výrobě svíček.
Poté si Broučci prohlédli dílnu, kde se svíčky
barví. Za pomoci svých učitelek si dvě svíčky
(jednu pro mamku, druhou pro taťku) zkusili
obarvit. Kromě svíček si děti vykrojily voňavé
mýdlo a namíchaly koupelovou sůl. Zpestřením
před odjezdem byla mini zoo hospodářských

zvířat. Broučci byli úžasní, zvídaví, šikovní, práce
ve svíčkárně je bavila. Všichni se nemůžeme
dočkat dalšího výletu.

Za ďáblickou školu Pavla Truhlářová 
a Lenka Burianová, učitelky MŠ – třída Broučků

Motýlci na letišti
V úterý 16. 5. jsme se s naší třídou vydali
navštívit Letiště Václava Havla. V půl osmé jsme
se všichni sešli ve školce a již v osm hodin jsme
se vydali na cestu – směr letiště. V autobuse
byly všechny děti natěšené, některé si dokonce
myslely, že opravdu poletíme, jen měly strach,
že nemají s sebou žádné kufry.
Exkurze začala v letištní hale u zmenšeného
modelu letiště, kde jsme také dostali od našeho
průvodce několik instrukcí, co nás čeká a jak se
máme v prostorách letiště chovat. Poté každý
z nás dostal na krk visačku, se kterou jsme se
cítili důležitě. Další naše kroky vedly přes bez-
pečnostní rám. Někdo prošel v pořádku a někdo
musel podstoupit osobní prohlídku. Tímto
rámem jsme prošli do místnosti, kde byly nejen
k vidění sedadla z letadla, záchranné vesty
a figuríny letušky a pilota.
V druhé polovině naší exkurze nás čekal letištní
autobus, který nás vozil po ploše letiště. Dostali
jsme se tak do těsné blízkosti letadel. Měli jsme
možnost spatřit z blízka největší nákladní
letadlo Jumbo, dále jsme viděli policejní vrtul-
níky a celou řadu letadel různých společností.
Velkým zážitkem bylo vidět z několika desítek
metrů starty a přistání různých typů letadel.
Viděli jsme, jak letadla tankují palivo, nástupy
a výstupy cestujících, vykládání a nakládání
zavazadel do letadla, ukázku zavádění letadla
na stání, odbavení letadel před startem i po
přistání, velké otevřené hangáry. Dostali jsme se
do míst, kam se cestující běžně nedostanou.
Na konci naší exkurze jsme na vyhlídkové
terase terminálu 1 čekali na přistání největšího
dopravního letadla Airbus A 380. Je to dvoupa-
trový širokotrupý letoun. Konečně jsme se
dočkali. Byl to pro nás opravdu velký zážitek.
Počasí nám tento den po celou dobu přálo
a tak můžeme říct, že výlet byl vydařený.

Za ďáblickou školu Kristýna Nežerná 
a Věra Dusová, učitelky MŠ – třída Motýlků

Hudební kurz pro pedagogy
naší ďáblické školy
V letošním školním roce proběhly v naší škole
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pra-
covníků dva kurzy od Vzdělávací instituce 
TANDEM. Lektorka a zakladatelka instituce
Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc. je přední předsta-
vitelkou hudebního oboru na Pedagogické
fakultě UK v oboru Hudební teorie a pedago-
gika, na Univerzitě v Hradci králové působí také
na Hudební katedře a má mnohaleté praktické
zkušenosti s vedením jak předškolních, tak škol-
ních dětí v hudebně dramatických aktivitách.
Pro naši školu si připravila 2 kurzy – se zimní
a jarní tematikou. Oba kurzy se odvíjely v pří-
jemném a přátelském duchu a byly plné praktic-
kých návodů, nápadů a cvičení, které jako
učitelé můžeme implementovat do výuky a dět-
ských her. Po oba dny bylo tedy možné vidět ve
třídě místo skotačících a zpívajících dětí skota-
čící učitelky naší mateřské školy a vychovatele
a vychovatelky školní družiny či učitelky a uči-
tele hudební výchovy. Nálada byla výborná
a naše děti se můžou již teď těšit na novinky,
které si pro ně chystáme. Pořídili jsme též nové
dřevěné rytmické pomůcky, CD a zpěvníky.
Takže nejen my, ale i naše děti budou oboha-
ceny o nové písničky, hry, říkanky a radovánky.
Však uvidíte na besídkách...

Za ďáblickou školu Alena Votavová, 
vychovatelka ŠD

Malý zahradník
S dětmi ze třídy Slůňat jsme se díky skvělé akti-
vitě spolku Parkán a ochotných rodičů, kteří

nám vybudovali pro všechny naše třídy záhonky,
mohli stát malými zahradníky.
Společnými silami jsme v květnu do naší bylin-
kové zahrádky, kde krásně voní saturejka a libe-
ček, zasadili sazeničky salátu a kedlubnů.
Povídali jsme si, co všechno rostliny potřebují ke
svému zdárnému růstu, jaký mají význam pro
člověka a jak o ně budeme nadále pečovat.
Děti se radostně předváděly ve svých znalostech
a zkušenostech v zahradničení s rodiči. Byly
nadšené a moc se těší, až společně ochutnáme
naše výpěstky plné zdravých vitamínů.

Za ďáblickou školu Ilona Šindlerová, 
učitelka MŠ – třída Slůňat

www.skoladablice.cz
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Ďáblický uličník – 10. část
Liběchovská 
Ulice oficiálně vznikla v r. 1999 a je pojmeno-
vána podle města Liběchov ležícího ve středních
Čechách severně od Mělníka. Podle leteckých
map je zřejmé, že prochází místy katastru
Ďáblic nazývanými ve starých gruntovních kni-
hách K Chabrům. V r. 1938 zde bylo ještě pole,
v r. 1953 pak tudy vedla pěšina kolem sadu.
Ulici byla vybudována až po
r. 1996 s výstavbou nových
domů.
Město Liběchov se nachází
v okrese Mělník ve Středočes-
kém kraji na pravém břehu
řeky Labe při ústí potoka
Liběchovky. Původní osada
vznikla na staré obchodní
cestě z Prahy a Mělníka do severních Čech
a Lužice. První písemná zmínka pochází z roku
1311 v souvislosti se zdejší vodní tvrzí. Koncem
19. a začátkem 20. století se stal Liběchov leto-
viskem a východištěm cest do romantické
oblasti Kokořínska. V dnešní době je původně
výhodná poloha na významné obchodní stezce
kvůli enormně narůstající dopravě spíše prokle-
tím. Silnice I/9 Mělník – Žitava (něm. Zittau)
vede přes Liběchov a přes další obce, po nichž
jsou pojmenovány ulice v Ďáblicích – Osinalice

(dnes patří k obci Medonosy), obec Kokořín,
Mšeno, Lobeč a přes Zákupy. Liběchov a jeho
blízké okolí je památkovou lokalitou mimořádné
hodnoty kulturně – stavební, krajinné i přírodní
jako jihozápadní okraj Přírodního parku Rymáň,
sousedícího s Chráněnou krajinnou oblastí
Kokořínsko. Kousek od Liběchova se nacházejí
deset metrů vysoké sochy vytesané do pískov-
cové skály. Nazývají se Čertovy hlavy a téměř
před dvěma stoletími je vytvořil sochař Václav

Levý, který je pokládán za jed-
noho z otců moderního čes-
kého sochařství. Od Čertových
hlav lze dojít k dalším jeho
„skalním“ dílům – Harfenice,
Had, kaple svaté Maří Magda-
lény a k plastikami vyzdobené
jeskyňce Klácelka, která je
součástí uzavřeného prostoru

mezi skalami zvaného Blaník. Zde sochař vyte-
sal slavné husitské bojovníky Jana Žižku a Pro-
kopa Holého. Liběchovem prochází cyklotrasa –
Labská vinařská stezka, která je součástí nadre-
gionální Labské trasy (pokračuje i v Německu
jako „Elbe Radweg“) a mezinárodní trasy Praha
– Berlín (KČT 2) a ta je součástí evropské trasy
Eurovelo 7 (Nordkapp – Malta).

Jana Rexová
Celý článek i s odkazy najdete 
na http://dablice.cz/dablicky-ulicnik

Znáte redakci 
Ďáblického zpravodaje?
Všichni, kdo čtou Ďáblický zpravodaj, si asi
všimli, že jeho úroveň je postupně stále lepší.
Jeho náplň je pestrá a zajímavá, je plný infor-
mací o dění v naší obci a snad každý čtenář si
již vybral aspoň jednu rubriku, která ho nejvíce
zajímá. Z ohlasů sousedů, s nimiž jsem v kon-
taktu, je patrné, že tomu tak skutečně je, což
mě těší, stejně tak jako dotazy, kdy už Zpravo-
daj vyjde.
Jako radní mám v „popisu práce“ mimo jiné
spolupráci s redakcí našeho měsíčníku. V minu-
losti jsem byla kratší dobu i členkou redakce,
takže vím, kolik úsilí a práce je potřeba na pří-
pravu jednoho čísla. Kromě šéfredaktorky a gra-
fika dělají členové redakce tuto práci pro nás
občany zdarma, dobrovolně. Celému čtyřčlen-
nému týmu šéfuje paní Hana Macháňová,
pracovitá a neúnavná, vždy v pohotovosti
(někdy i v pozdních večerních hodinách) pro
řešení problémů spojených s vydáváním ĎZ tak,
aby se podařilo zaznamenat všechny události,
které v Ďáblicích proběhly, a Zpravodaj mohl
vyjít dle naplánovaného harmonogramu, v sou-
ladu s Pravidly vydávání Ďáblického zpravodaje.
Šéfredaktorka je prostě dobrou duší a nejdůle-
žitější osobou v týmu. Oslovuje sousedy nebo
instituce, hledá v „paměti Ďáblic“. Kromě toho
je kronikářkou naší obce a stará se také o aktu-
álnost našich webových stránek.
Další členkou redakce je paní Jana Rexová,
jejíž Uličník se líbí mnoha sousedům. Někdo si
ho dokonce vystřihuje, protože pak bude vla-

stnit celou historii ulic v Ďáblicích. Příprava
těchto dokumentů, vyhledávání na internetu, to
vše zabere mnoho hodin práce. Na rozdíl od
paní Rexové, která se již těší, až dojde k pís-
menu Z, to bude mně i dalším čtenářům líto.
Tento její počin je, myslím, málo doceněný.
Stejně tak její činnost korektorky pravopisu není
zanedbatelná.
Vždycky se těším na příspěvky paní Jany Ouřed-
níčkové, která nejenže umí psát o věcech, které
nás zajímají, ale píše s humorem, vzácným to
kořením, a jemně upozorňuje nás ostatní, co by
se dalo v Ďáblicích zlepšit. Ona sama přispívá
určitě k dobré náladě kolem sebe nejen svým
psaním, ale i kuchařským a cukrářským uměním.
Její pohostinnost při různých akcích u nás v obci
je snad již všeobecně známá, a asi nejvíce zkuše-
ností s ní mají naši senioři.
Další člen redakce, pan Pavel Niebauer, i přes
své velké časové zaneprázdnění, nás svými roz-
hovory postupně seznamuje s podnikatelským
prostředím v Ďáblicích a také připravuje ankety
pro zastupitele.
Nesmím zapomenout na člověka, který pak
všechno sestaví dohromady, dá tomu lidově
řečeno „štábní kulturu“, a tím je grafik pan 
Jan Bouček, který už léta Ďáblický zpravodaj
ochotně graficky upravuje.
Všem těmto vyjmenovaným členům, redakto-
rům i grafikovi, patří velké poděkování za jejich
práci, která se každý měsíc pravidelně opakuje.
Zpravodaj prostě musí vyjít bez ohledu na to,
jestli někdo má nebo nemá čas.
Většinu fotografií dodává fotograf pan Pavel
Veselý, který je vedením obce pověřený doku-

mentovat dění v Ďáblicích. Ostatně bohatá
fotogalerie na webových stránkách naší obce je
dokladem jeho práce. Radost se podívat.
Kromě redaktorů a pravidelných příspěvků ze
školy a školky se objevují i příspěvky našich
sousedů, spoluobčanů, kteří si najdou čas
a někdy i odvahu něco napsat. I jim patří podě-
kování a jen bych si přála, abych jich bylo stále
více. Stejně tak je mým přáním, a nejen mým,
aby své postřehy psali i zastupitelé. Zatím píší
starosta a jeho zástupce a někteří předsedové
komisí. Názory zastupitelů si můžete přečíst,
když se v časopise objeví anketní otázka.
V minulém čísle byli požádáni občané
o vyplnění dotazníku, ve kterém si mohli vybrat,
co by si přáli zažívat v novém komunitním cen-
tru Vlna. Odpovědí se sešlo jen málo. Věřím, že
je tomu tak z nedostatku času, neboť Vlna je tu
pro nás všechny a v Ďáblickém zpravodaji se již
objevují pozvánky na akce, které se připravují
a budou postupně probíhat, a můžeme si pře-
číst také odezvy na ně.
I když je Zpravodaj, jak se tomu dnes říká, rad-
niční periodikum, víme, že nepatří radnici, ale
nám všem, a že je otevřený všem názorům, tedy
i těm, které se někdy nečtou moc příjemně.
Děkuji redakci, že se snaží o nestrannost a ote-
vřenost, děkuji za ten obrovský kus práce,
a přeji jejím členům, aby i nadále měli co nejvíc
čtenářů a aby se výtisky neobjevovaly ve třídě-
ném odpadu, ale schovávaly se pro budoucí
generace, které si je třeba jednou se zájmem
přečtou. Ale to už je asi hodně naivní před-
stava, že?

Táňa Dohnalová



Hasičem na zkoušku
29. 5. proběhla akce s názvem Hasičem na zkoušku. Cílem bylo lidem
z řad veřejnosti přiblížit naši práci. Účastníky jsme seznámili s dýchacím
přístrojem a vybavili je zásahovými obleky, aby si to teplo užili. Pomocí
výrobníku kouře jsme zatemnili jednu garáž. Do ní pak skupiny se zavod-
něným hadicovým vedením vstupovaly a měly za úkol vyhledat osoby
nebo nebezpečné předměty. Po dokončení si zájemci mohli vylézt na věž
a aby toho neměli málo, na louce je čekal malý požár. Akce se vydařila
a my jsme snad veřejnosti naši činnost přiblížili co nejvíce.

Kubíček Tomáš, SDH Praha-Ďáblice, foto Pavel Veselý

Smutné výročí osvobození
Je ráno 8. května 2017 a před památníkem obětí 2. světové války u sta-
rého ďáblického hřbitova se schází skupinka pamětníků. Vzpomínají nejen

na padlé vojáky Rudé
armády, která v Praze
bojovala s ustupujícími
fašisty, ale i na své pří-
buzné, které příslušníci
nacistického režimu
zavraždili během něko-
likaleté okupace Čech
a Moravy, a tím ovlivnili
i další poválečné gene-
race mnoha rodin.
Jejich vzpomínky jsou

autentické a poklona padlým vojákům upřímná a opravdová. Po krátkém
projevu pokládají k pomníku kytici. Oproti minulým letům je zde však
patrná nepřítomnost kohokoliv z vedení obce a zastupitelů. Květiny nebo
věnec nezdobí ani jeden z ďáblických pomníků a zklamání těchto žijících
svědků války je více než patrné. Kdo bude vzpomínat za 10 nebo 20 let?

Jana Ouředníčková
Pozn. red.: Zástupci ÚMČ položili věnce k pomníkům 9. 5. 2017.

Sokolovna v červnu
Stále probíhá nábor do oddílů TTC Praha – do oddílů žáků a mládeže i do
rekreačního oddílu. Oddíl žáků a mládeže přijímá žáky všech ročníků.
Máme i přípravku pro ročníky 2007 a mladší, kteří trénují na ministolech.
Tréninky přípravky jsou ve čtvrtek od 15 do 16 hodin, ostatní tréninky
v pondělí od 15.30 do 17 a ve středu a čtvrtek od 16 do 17.30 hodin.
Příměstské tábory zaměřené na stolní tenis
Termíny: 24. – 28. 7. 2017 a 21. – 25. 8. 2017. Cena: 2.500 Kč
Program: 2 x 90 minut trénink stolního tenisu pod vedením trenéra
licence C (vždy od 8.15 a od 15.15 hod). Mezi tréninky jiný program –
hry, soutěže, výlety, návštěvy muzeí, včetně oběda.
Letní soustředění stolního tenisu
Termíny: 14. – 18. 8. 2017 a 28. 8. – 1. 9. 2017, Cena: 1.500 Kč
Program: 2 x 120 minut trénink stolního tenisu pod vedením trenéra
licence C: 1. trénink: 10 až 12 hodin, 2. trénink: 15 až 17 hodin.
Rekreační oddíl TTC Praha hraje každé pondělí od září do června.
Vhodné pro hráče bez rozdílu úrovně hry, věku i pohlaví. Hrajete-li rádi
stolní tenis a nemáte s kým, přijďte mezi nás.
Další akce:
Sobota 17. 6. od 9 hodin Rodinný turnaj ve stolním tenisu pro dvou-
generační rodinné páry (dítě do 15 let, dospělý nad 15 let). Hraje se 
dětská dvouhra, dospělácká dvouhra a čtyřhra.
Startovné 200 Kč za tým. Hraje se o diplomy a věcné ceny.
Sobota 24. 6. od 9 hodin Střelecké závody. Závody ze vzduchovek
pořadatele do terčů pro děti i dospělé. Zvlášť budou vyhodnoceny děti do
15 let s vyhodnocením nejlepších střelců ročníků 2008 a mladších a 2005
a mladších a zvlášť bude vyhodnocena kategorie dospělých (starší 15 let).
Dále budou vyhodnoceny i dvougenerační rodinné páry. Startovné 100 Kč
za účastníka. Střílí se o věcné ceny a diplomy.
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 on line rezervační systém. Volno pro
veřejnost zejména ve středu a v neděli odpoledne. Možnost pronájmu
herny stolního tenisu na podnikové turnaje.
Máte doma pěknou, ale nepotřebnou židli? Věnujte ji do
Nového centra (sokolovna). Po – pá po 16. hodině. Vaše židle
nám umožní uspořádat již na podzim větší kulturní – hudební
akci se skupinou zvučného jména. Židle obdrží označení – 
štítek s číslem a jménem dárce. Při každé akci bude místo 
slosováno a jeden sedící obdrží cenu.
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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Info z SK Ďáblice
Muži A – cílem je hrát i další sezónu 
nejvyšší pražskou soutěž 
Z posledních pěti zápasů máme 10 bodů a držíme čtvrté místo 
od konce, které by mělo zaručovat – pokud se nestane nic neočekáva-
ného – nejvyšší pražskou soutěž i v příští sezóně. Jak jsem již jednou psal,
soutěž je velmi kvalitní, rozdíl mezi 1.A třídou, kterou jsme téměř deset
let hráli, je obrovský, a tak je nutné se na naše nováčkovské účinkování
koukat touto optikou.

Starší žáci – již dvě kola před koncem soutěže můžeme gratulovat 
Již dvě kola před koncem soutěže jsme první a na tomto umístění se již
nemůže nic změnit. Kluci touto soutěží úplně prolétli, neboť ani jeden
zápas neprohráli a některá vítězství byla doopravdy vysoká. Od září tedy
budeme hrát v Ďáblicích nejvyšší soutěž v Praze – Přebor starších žáků,
a to snad poprvé v historii klubu SK Ďáblice. Za předvedené výkony klu-
kům děkuji a poděkování patří také trenérům Petru Shíbalovi, Aleši Svá-
rovskému a vedoucí týmu Jitce Tomkové.

Nová střecha nad střední částí areálu je hotová
Z grantu Hl. m. Prahy ve výši 
400 tis. Kč jsme nad střední částí
areálu vyměnili starou a zdraví škod-
livou střechu z azbestocementu
a máme novou střechu z plechových
profilů Lindab. Děkuji za pomoc
Tomáši Pazderovi, který si nad touto
akcí vzal gesci, a to včetně přípravy
projektové dokumentace tak, aby-
chom mohli grant získat. Celou akci
předáme a účetně převedeme do
vlastnictví naší městské části.

Hluk na hřišti
Na základě některých stížností oby-
vatel z okolí areálu na hluk, bych
chtěl informovat, že žádný hluk
neprovozujeme nějak záměrně, 
či dokonce úmyslně. Hluk vychází
z velkého vytížení hřiště ve fotbalové
sezóně, a to i o víkendech, kdy
v jeden den hraje i pět mládežnic-
kých týmů, a tak je hřiště v provozu
od rána až do odpoledních hodin. Návrh na zlepšení situace jsem již kon-
zultoval s vedením naší městské části a o výsledku určitě budeme infor-
movat. 

Fotbalová školička – první turnaj a první vystoupení
Fotbalová školička SK Ďáblice vyrazila v neděli 21. 5. 2017 na svůj první
turnaj a předvedla velmi sympatický výkon. V minulých letech jsme na tur-
naje se školičkou nejezdili. Jet na turnaj, kde se hraje klasický přípravkov-
ský zápas na jednu „velkou“ bránu, kde se počítají body a kde se
pravidelně u některých týmů objeví nápadně velký a silový hráč (někdy

i starší) a ten pak celý zápas rozhoduje, mně pro kluky v této věkové
kategorii připadalo jako kontraproduktivní. Vzhledem k tomu, že se náš
oddíl snaží trénování mladých hráčů rozvíjet podle Coerver® Coaching
(globální tréninkový program inspirovaný Wielem Coerverem a vytvořený
v roce 1984 Alfredem Galustianem a bývalým velikánem Chelsea Charlie
Cookem), přijali jsme nabídku zúčastnit se Coerver turnaje, kde se hraje
jen se třemi hráči na dvě malé brány a nepočítají se výsledky. Abychom
nikoho z přihlášených nenechali doma, vytvořili jsme nakonec dva týmy
Draky a Ďáblíky, což se velmi ujalo, a tak SK Ďáblice měl na turnaji jak
nejvíce hráčů, tak i fanoušků z řad rodičů. Ale i herně jsme myslím obstáli
na 1*, a tak jsme si to všichni užili.

V rámci dětského a sportovního dne v sobotu 3. 6. odehrála naše Fotba-
lová školička exhibiční utkání červení proti modrým. Zápas plný krásných
gólů, pěkných přihrávek, obraných zákroků, které moc potěšily jak tre-
néry, tak i rodiče, kteří vytvořili hezkou atmosféru! A po zápase, který
skončil remízou, všichni kluci obdrželi medaile a fotbalový dort z cukrárny
od Buchalů. 
Od září přijímáme nové hráče do Fotbalové školičky, stěžejním ročníkem
budou děti narozené v roce 2012. Více informací na webu www.skdab-
lice.eu. 

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

Na hřišti SK Ďáblice budou opět probíhat letní kempy
Míčový kemp v termínech 17. – 21. 7. a 24. – 28. 7. 2017
Více informací včetně přihlášky na: www.veselemicezdablic.cz
Fotbalový kemp v termínech 10. – 14. 7. a 31. 7. – 4. 8. 2017
Více informací včetně přihlášky na: www.ifschool.cz/kempy

Memoriál Martina Horvátha
Letos v dubnu uběhl rok od tragického odchodu hráče, trenéra i kama-
ráda z fotbalového oddílu SK Ďáblice Martina Horvátha a na jeho
památku jsme v pondělí 8. května 2017 uspořádali první ročník „Memo-
riálu Martina Horvátha“ – fotbalového turnaje pro kategorie přípravek.
Na rozdíl od jiných turnajů jsme nehráli na body za vítězství, ale rozhodo-
val počet vstřelených / inkasovaných/ branek.
Letošního ročníku se účastnily týmy starší přípravky Bohemians Praha
1905, FK Příbram, SK Benešov, SK Votice a samozřejmě domácí týmy 



SK Ďáblice – fotbalový oddíl 
pořádá pro holky a kluky 
již VII. ročník míčového kempu
se zaměřením na fotbal, tenis, míčové hry a plavání.
Kemp je určen dětem od 4 do 12 let. 

Program bude probíhat ve sportovním areálu
fotbalového oddílu – Kokořínská 300/34, 
Praha 8–Ďáblice, plavání v Rehaklubu 
s bazénem 4 x 6 metrů.

Termín konání:  1. turnus: 17.–21. července 2017
2. turnus: 24.–28. července 2017

Kemp trvá od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin.

Svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim jsou zajištěny.
Cena kempu je stejně jako v loňském roce 3 000 Kč.
Sleva 10% na další děti z jedné rodiny, nebo při účasti i na druhém termínu kempu.

O děti se bude starat odborný tým trenérů a aktivních hráčů.
Vedoucí kempu: Michal Mošnička a Jan Němec.

Kontakt: veselemice@email.cz, mobilní tel.: 603 267 237
Další informace, přihlášku na kemp si můžete stáhnout na www.veselemicezdablic.cz 
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SK Ďáblice – tým U11, dva týmy U10, tým U9. Cílem bylo, aby na turnaji
hrály týmy klubů, ve kterých Martin hrál za své hráčské kariéry, což se
nám povedlo. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a kteří se na memoriálu 
podíleli. 
Pro turnaj byly kluby rozděleny do dvou skupin: v první skupině mezi
sebou hrály Ďáblice (U 11) spolu s Bohemians Praha 1905, SK Benešov
a SK Příbram. Vítězství ve skupině získaly Ďáblice, druhá skončila
Bohemka, třetí Benešov, čtvrtá Příbram.
Druhá skupina byla složena z týmů Ďáblice (U 9 a dva týmy U 10) 
a SK Votice. Votičtí fotbalisté Ďábličákům nedali v žádném utkání šanci
a suverénně si sáhli pro celkové vítězství. 
Škoda, že díky počasí – už poslední zápasy se hrály za deště – nedošlo
k superfinálovému zápasu vítězných týmů z jednotlivých skupin. 
Ale co se nestihlo letos, stihneme příští rok, kdy se na Martinově 
memoriálu určitě opět všichni sejdeme.

Za SK Ďáblice Aleš Sládek 



Kalendář akcí
17. června od 13 hodin Jarmark – KC Vlna

21. června od 18 hodin 20. veřejné zasedání 
Zastupitelstva MČ – ZŠ U Parkánu

22. června od 19 hodin Humor a píseň – KC Vlna

27. června od 20 hodin Jazzový večer – KC Vlna

každé pondělí od 20.15 do 21.15 hodin Jóga pod hvězdami – 
KC Vlna

od 15. 6. každý čtvrtek od 19 hodin – Běžecký trénink –
v okolí KC Vlna

16. září od 14 hodin Zažít město jinak – v okolí KC Vlna

Ordinační hodiny lékařek v době prázdnin
Ordinační hodiny od 3. července do 1. září 2017 v ordinaci lékařky pro
děti a dorost MUDr. Romany Benešové pro nemocné: pondělí–
pátek od 8 do 11 hodin, pro pozvané zdravé: pondělí–pátek
od 11 do 14 hodin. Informace pro těhotné ženy a matky novorozenců:
narození nového miminka nám prosím zavolejte z porodnice na tel. 
774 820 600, abychom se mohli s vámi domluvit na prohlídce dítěte.
DOVOLENÁ v ordinaci praktické lékařky pro dospělé MUDr. Kateřiny
Auzké od 3. do 6. července 2017. Zástup: MUDr. Hana Culková, Oderská
333, Praha 9, tel.: 283 931 499

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

Program na červen–srpen 2017
Červen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 22–23, 
čtvrtek 13.30–15,30, 22–23, neděle 14–16 hodin.
Červenec: pondělí – čtvrtek 10–12, 13.30–15.30. 1. – 9. 7. zavřeno.
Neděle 16. a 30. 7. 14–16 hodin. Čtvrtek 27. 7. 22 – 23 hodin.
Srpen: pondělí – čtvrtek 10–12, 13.30–15.30. Neděle 6. a 20. 8. 
14–16 hodin. Čtvrtek 21- 22.30 hodin (mimo 10. 8.). 
Pondělí 7. 8. 20–22 hodin částečné zatmění Měsíce.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
19. 6. Ing. Václav Přibáň: Letní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
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POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
26. 6. Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.
POŘADY PRO VEŘEJNOST: začátek v 10.15.
Červenec:
Pondělí (10., 17., 24., 31. 7.) O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici
(pohádka).
Úterý (11., 18., 25. 7.) Sluneční soustava.
Středa (19. 7.) Hvězdárna, dalekohledy, pozorování.
Čtvrtek (13., 20., 27. 7.) Africká pohádka (Ogua a piráti).
Srpen:
Pondělí (7., 14., 21., 28. 8.) Měsíc u krejčího (pohádka).
Úterý (1., 8., 15., 22., 29. 8.) Slunce a stíny.
Středa (9., 23., 30. 8.) Pohyby Země a čas.
Čtvrtek (3., 10., 17., 24., 31. 8.) Odkud svítí Sluníčko (pohádka).
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Dny 12. a 26. 7., 2. a 16. 8. (vždy středa) jsou rezervovány pro příměstské
tábory. Jejich pořadatelé si mohou objednat pořad dle svého výběru na
tel. č. 283 910 644.
Vstupné: 30 Kč, doprovod zdarma.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Červen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 22–23, neděle
14–16 hodin. Přístupné bez objednání.
Červenec: pondělí – čtvrtek 11–12, 13.30–15.30 mimo 12. a 26. 7.
Neděle 16. a 30. 7. 14–16 hodin. Čtvrtek 27. 7. 22–23 hodin. Přístupné
bez objednání.
Srpen: pondělí – čtvrtek 11–12, 13.30–15.30 hodin (mimo 2. a 16. 8.).
Neděle 6. a 20. 8. 14–16 hodin. Čtvrtek 21–22.30 hodin (mimo 10. 8.).
Pondělí 7. 8. 20–22 hodin částečné zatmění Měsíce. Přístupné bez objed-
nání.
Místo dalekého rozhledu
V těsném sousedství hvězdárny je výhled na téměř 1/2 území Čech. Podle
podmínek okamžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu od blízkého
okolí až po pohraniční hory (Krušné, Jizerské, Krkonoše). V době přítom-
nosti pracovníků hvězdárny je instalován dalekohled pro pozorování 
krajiny spolu se směrovou růžicí.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Červen: Ve středu 16–17 mohou hvězdárnu navštívit předem objednané
skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy, Slunce, příp. promítání filmů spojené s pro-
hlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
ŠKOLNÍ POŘADY
Červen: 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. 283910644.
POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 18. 6. v 10.15 – Odkud svítí Sluníčko.
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.



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. 120/16/ZMČ z 12. 10. 2016 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).



Máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let? Chcete ušetřit peníze při provedení opravy nebo výměně 
opotřebovaných dílů? Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev, která obsahuje kupony
s 20% slevou na materiál i práci u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro Vás.

Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás zdarma připravena v našem servisu.

www.sekova-knizka.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00  Praha 8
Tel.: 286 001 711 
www.porsche-prosek.cz

NAJEĎTE NA VÝHODNÝ

   SERVISNÍ PROGRAM
Se Šekovou knížkou ušetříte až 20 %
za servis, díly i příslušenství.


