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Letní slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé!
Dovolte mi úvodem malou osobní zpověď:
Před několika dny jsem oslavil své narozeniny – 
Jiří Voskovec těmto životním milníkům říkal 
„nepříjemniny“ a já mu už úplně rozumím. Oslavil
jsem 55 let života na této Zemi a stejných 55 let
života v Ďáblicích. Tak to asi opravdu nejsem 
naplavenina, že? A i kdyby. Jsem moc rád, že jsem nikdy nebyl svědkem
falešného rozdělování lidí na ty správné, co tu žijí dlouho, všemu
místnímu rozumí a na vše mají právo, a na ty druhé, kterým je jasné, jak
jsou ti místní zabednění, bez rozhledu, do teď vše dělali špatně a vývoj
jim už dávno utekl. Jsem vděčný, že jsem se narodil a mohu žít
i pracovat v takové obci. DĚKUJI.

2018 – rok plný výročních osmiček – i té mojí
Rok 2018 bude za chvíli ve své druhé polovině, vrátíme se z dovolených
a než se nadějeme, je tu Silvestr. Tento osmičkový rok je plný velkých his-
torických výročí naší země. Je ale výroční i pro mne osobně – díky vám
a vaší důvěře si mohu letos připomenout 8 let ve funkci starosty a 8 let,
co používám (a velmi rád) výše uvedené oslovení „vážení spoluobčané –
milí sousedé“. Mám radost, že jsem se nikdy nemusel přemáhat,
že jsem ho vždy používal rád a s chutí. 

Stavba obecního domu jde do finále – 
ordinace, sál, úřad a ... pošta?
Veškeré papírování a stavební práce se blíží ke konci. Elektro instalace,
stále složitější a dražší všechna možná požární, bezpečnostní a hygienická
zařízení a opatření, nové značení přechodů pro chodce, schvalování doku-
mentů, výběrová řízení, … atd., atd. Pevně věřím, že si budeme moci říci:
„konec dobrý, všechno dobré“ a že k všeobecné spokojenosti v září 
oslavíme zahájení provozu. 
Otazník stále zůstává nad provozní částí „pošta“. Ani po letech není stále
úplně jasno. Vláda v demisi dál zasahuje do personálních záležitostí státu
a ani Česká pošta, s.p. se tomu nevyhnula. Nový generální ředitel ale

stále není jmenován a všechny složky údajně ze stejného důvodu
pozdržely veškerá svá smluvní rozhodnutí – včetně toho v Ďáblicích.

Mateřská školka – letní rekonstrukce 
sociálního zařízení a podlah
Školka v Ďáblicích přes prázdniny projde poměrně rozsáhlou rekonstrukcí.
Bylo vypsáno výběrové řízení na opravu sociálního zařízení, které nakonec
vyhrála firma L+L rekonstrukce a stavitelství, která hned po ukončení pro-
vozu školky začne s rekonstrukcí v rozsahu cca 430 000 Kč. 
Dále probíhá výběrové řízení na firmu, která provede výměnu podlah. 

Sekání trávy na veřejných prostranstvích 
a výzva k řidičům
„Příroda se už úplně zbláznila!“ – slýchám od vás stále častěji. Počasí se
opravdu velmi obtížně odhaduje a o to náročnější je i plánování a nača-
sování veškeré údržby. Po loňských prvních, ne dobrých, zkušenostech
s firmou Pražské služby a po několika jednáních s vedením došlo u této
firmy k výraznému posunu k lepšímu. Hlavně v operativním
nasazení, v kvalitě i v respektování požadované technologie.
V průběhu měsíce května byla zahájena letošní již druhá seč většího 
rozsahu. Ta zahrnuje i seče velké rekreační louky u hvězdárny, kde se sna-
žíme vytvořit systém motýlích luk pro zachování podmínek přežití drob-
ného hmyzu. Proto ty neposečené plochy. Prosíme tímto hlavně majitele
psů, aby tyto plochy respektovali. Nejsou to místa, na kterých psi mohou
odkládat volně své exkrementy. 
Seče budou probíhat teoreticky ještě asi 14 dní. Proto apeluji na řidiče,
aby při průjezdu obcí byli opatrní a brali ohled na pracovníky úklidu
a údržby. Jsou sice vybaveni výraznými oranžovými pracovními vestami,
přesto jsme byli svědky toho, jak např. na přechodu ulice U Prefy řidič ani
nepřibrzdil. Doufám, že se toto chování nestane v Ďáblicích normou.

Stříhání živých plotů jinak a čištění chodníků
V obci současně probíhají také řezy živých plotů. Vždy bylo velmi obtížné
externí firmu včas donutit ostříhat keře zejména tam, kde přerostlé brání
řidičům ve výhledu při výjezdu na hlavní ulici. Postupně jsme se ale sami
vybavili nářadím, pořídili nákladní vozík a místa, která jsou nejdůležitější,
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Přes zasedací místnost do sálu...                     ...podlaha sálu je hotová...                ...ordinace lékaře specialisty... ...cestou k lékařům a lékárně
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již umíme vyřešit operativně prostřednictvím pánů Lukavce a Prokeše
sami. Myslím, že letos se nám již podařilo předejít všem problémům
a stížnostem.
Ostatní práce zadáváme společnosti Pražské služby, a.s. a společnosti IRIS
ŠPANIHEL s.r.o., která provádí odborné zahradnické práce (zdravotní
a bezpečnostní řezy).
Další akcí, která právě probíhá, je čistění chodníků od plevele, tzv. šinto-
vání, horkou párou bez použití chemikálií. Jsme rádi, že řada občanů obce
tuto metodu hodnotí velice kladně. 

Archiv ďáblického úřadu
Minulý týden proběhlo na Úřadu MČ první skartační řízení od roku 1974!
Jestli bylo nějaké před tímto rokem, nevíme, ale jak podotkl archivář praž-
ského oblastního archivu, kam nyní spadáme, žádný záznam o Ďáblicích
zatím nemají. V našem archivu tak vznikl za dlouhá léta opravdu velký
objem dokumentů. Z toho důvodu bylo skartační řízení rozděleno na dvě
části. V právě proběhlé první části byl pražskému archivu předložen výběr
dokumentů doporučených k archivaci a ke skartaci, který přítomný archi-
vář schválil. Úřad dostal povolení ke skartaci již nepotřebných doku-
mentů, do oblastního archivu Prahy bude převezeno 46 velkých
archivačních krabic. Dokumenty zde budou list po listu prohlédnuty, zdigi-
talizovány a uloženy. Během léta proběhne ještě jedno řízení a pak již
bude pravidelně probíhat skartační řízení a ukládání věcí do archivu 
jednou za rok, jak ukládá zákon. Málokdo však ví, že mimo provádění
fyzické archivace a skartace se tyto povinnosti týkají také skartace 
elektronické.
Vzpomínám, jak po nástupu do funkcí v roce 2010 pro nás bylo složité
získat od bývalých úředníků základní informace o archivu, donutit tehdej-
šího tajemníka úřadu, aby jeho zaměstnanci plnili alespoň základní
archivní činnost atd. ... Jsem rád, že do podzimních voleb 
předáme úřad i v této věci v naprostém pořádku.

Všem ďáblickým žákům, studentům a sousedům všeho věku 
přeji krásná letní setkání, mnoho malých i velkých objevů,
milých překvapení, prostor pro odpočinek či uzdravení, 
ale hlavně šťastné návraty z prázdnin a dovolených domů.

Miloš Růžička, starosta MČ

Pozvánka na 26. veřejné zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Vážení spoluobčané, srdečně vás zvu na 26. veřejné zasedání
zastupitelstva naší městské části, které se bude konat 
13. června 2018 od 18 hodin v Základní škole U Parkánu 17.
Týden před zasedáním budete mít k dispozici podklady na
webových stránkách www.dablice.cz – Samospráva – Zastupi-
telstvo MČ – Podklady k jednání, zápisy, záznamy a usnesení
z jednání. Rádi bychom vám tím umožnili nejen lepší informova-
nost, ale i větší zapojení do dění v naší obci.

Miloš Růžička, starosta MČ

Zpráva z Úřadu
MČ Praha-Ďáblice uzavřela s Úřadem práce dohodu o pracovních příleži-
tostech. Pokud je někdo z vás, ďáblických občanů, dlouhodobě v evidenci
ÚP a rád by pracoval, může se přihlásit v sekretariátu ÚMČ. Rádi využi-
jeme až 4 pracovníky na úklid obce. 

Z pera místostarosty
• Proběhla druhá vlna údržby zeleně, kdy bylo posekáno 73 000 m2

veřejných trávníků, shrabáno listí z plochy 21 000 m2, ostříháno 3 000 m2

živých plotů a vypleto 4 000 m2 květníků, záhonů a stromových rabátek.
• V průběhu května také probíhalo šintování chodníků pomocí vodní páry.
• Na vytipovaných lokalitách byla provedena deratizace.
• Z nejvyšší makedonské a albánské hory je nezapomenutelný pohled 
na svět :)

Přestaly vám chodit na mobil SMS
informace z Mobilního rozhlasu?
Je potřeba dát nám souhlas s uchováváním vašich údajů dle směrnice GDPR.
Souhlas nám můžete poskytnout buď přihlášením na internetové adrese pra-
hadablice.mobilnirozhlas.cz a zaškrtnutím souhlasu s novými podmínkami
GDPR, nebo kontaktováním ÚMČ Ďáblice na tel. 283 910 723. 
Co se skrývá pod zkratkou GDPR? Jedná se o obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, odtud
GDPR), které je legislativou plošně zaváděno v celé Evropské unii. To, co
mělo být původně bičem na velké společnosti, které obchodovaly s osob-
ními údaji svých uživatelů, se stalo povinnou zatěžující
agendou mnoha institucí, škol, úřadů i drobných živno-
stníků a výhodným byznysem pro „GDPR konzul-
tanty“. GDPR se týká všech firem a institucí, ale
i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data
uživatelů. Není snadné posoudit, zda se k nám směr-
nice dostala v této podobě z Bruselu, nebo jde jen o příliš horlivý přístup
ČR k implementaci. Co znamená zavedení GDPR pro občany v Mobilním 
rozhlasu?
Jako uživatel/občan nezaznamenáte prakticky žádnou změnu. V databázi
máme vaše jméno, telefonní číslo, případně e-mail, adresu a pohlaví,
pokud nám tyto údaje poskytnete. Tato databáze slouží výhradně k roze-
sílání zpráv SMS či e-mailů z oblasti mimořádných událostí, informací
o dění v Ďáblicích a ďáblických kulturních informací (v rozsahu dle vašeho
aktuálního nastavení). Databázi nebudeme nikomu poskytovat a nebu-
deme ji používat k reklamním sdělením. Vaše adresa v databázi slouží
k rozesílání SMS dle bydliště v případě, že se informace týká pouze části
Ďáblic.
V případě, že nám souhlas udělíte skrz internetovou aplikaci, v okně
Nastavení osobních údajů a druhů informací zaškrtněte v dolní části okna
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro vybrané město/obec *. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro Mobilní rozhlas (provozova-
tele služby) není nutný. Pokud se vám z jakéhokoli důvodu nepodaří sou-
hlas udělit, budeme vás v průběhu června kontaktovat s nabídkou pomoci
s kroky k udělení souhlasu.

Martin Tumpach, místostarosta MČ



O čem jednala rada městské části
98. jednání dne 3. 5. 2018
Rada MČ po projednání schválila:
• program na 25. ZMČ.

99. jednání dne 7. 5. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s vypsáním výběrového řízení na akci „Oprava sociálního zařízení MŠ“;
• s účetní závěrkou MČ Praha-Ďáblice za rok 2017;
• s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene se společností T-Mobile Czech Republic a.s., jejímž předmětem bude 
zřízení a vymezení věcného břemene služebnosti pro zřízení a provozování
nadzemního a podzemního vedení komunikační sítě na části pozemků 
zapsaných na LV č. 860 za částku 10 000 Kč;
• s poskytnutím finančního daru ve výši 5 000 Kč pro Ďáblické ochotníky;
• s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí nájemní se společností ANGIO –
CHIRURGIE s.r.o., jejímž předmětem je závazek uzavření nájemní smlouvy
budoucí – nebytové prostory o výměře 61,30 m2, které se nacházejí v domě
budoucího nového multifunkčního obecního domu Ďáblice, za částku 
1420 Kč/m2/rok;
• s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí nájemní se společ-
ností ANGIO – CHIRURGIE s.r.o., jehož předmětem je úhrada za nutné úpravy
prostor budoucích ordinací v nebytových prostorech, které se nacházejí
v domě budoucího nového multifunkčního obecního domu Ďáblice, ve výši
137 000 Kč;
• s uzavřením smlouvy o propagaci se společností Kolektory Praha, a.s.,
jejímž předmětem je zajištění propagace obchodní společnosti v průběhu
konání akcí „Zažít Ďáblice jinak“ a „Ďáblice staré versus nové“ 
dne 15. 9. 2018 za částku 165 000 Kč;
• s pořádáním burzy lokálních plodin a výrobků jako součást komunitních
projektů KC Vlna na obslužné terase 1x týdně (středa) od 1. 6. 2018;
• s návrhem projektu veřejného osvětlení a vypsáním výběrového řízení na
akci: „Projekt veřejného osvětlení“ v ulicích Skalnická, Buližníková
a U Hájovny.
Rada MČ po projednání schválila:
• předloženou variantní studii na rekonstrukci budovy č. p. 339/14 
v ul. Ďáblická;
• změnové listy ZL č. 30-34 (záměna konstrukce podlah, prvky EZS a EPS
mimo výkaz výměr, umístění nouzového osvětlení, dodatečné prvky ZTI poža-
dované pro ordinace lékařů, úprava tras kondenzátu, stavební prvky a truhlář-
ské prvky) v celkové částce do 283 311,61 Kč.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice;
• žádost o předání retenční nádrže do vlastnictví MČ – Červený mlýn BD
Praha 4;
• návrh plánovací smlouvy společnosti Areál Ďáblice s.r.o., jejímž předmětem
je uzavření Dohody o investiční činnosti a vzájemné spolupráci při realizaci
nového obytného areálu, který má vzniknout revitalizací původního průmyslo-
vého areálu.
Rada MČ po projednání jmenovala:
• komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci Vyhlášení výběro-
vého řízení na rekonstrukci chodníku Pod Hvězdárnou“;
• komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Vyhlášení 
výběrového řízení na Atypické truhlářské prvky OD Ďáblice“
Informování radních:
• zápis z jednání komise ŽP;
• Ing. Hrdlička informoval o kolaudaci areálového odvodnění v OD, která 
proběhla bez problémů.

100. jednání dne 21. 5. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Přístřešky autobusových zastá-
vek“ s výběrem účastníka společnosti STREETPARK s.r.o. jako dodavatele před-
mětu v celkové hodnotě 470 902 Kč, která byla poptána v souladu se směrnicí
č. 3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu; z nabídky bude odebrán
přístřešek zastávky K Letňanům, čímž konečná cena bude ve výši 391 026 Kč;
• se záměrem výsadby stromové linie v oblasti rekreační louky U Hvězdárny
(JZ od hvězdárny) v k. ú. Ďáblice;

• s předloženým návrhem Závěrečného účtu MČ Praha-Ďáblice za rok 2017;
• s výběrem společnosti TARGET DESIGN s.r.o. jako dodavatele veřejné
zakázky „OD Ďáblice – společenský sál – truhlářské výrobky“;
• s výběrem společnosti Stavební firma Neumann s.r.o. jako dodavatele
veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku Pod Hvězdárnou“.
Rada MČ po projednání pověřila:
• Ing. Hrdličku k podepsání smluv se společností PRE na 13 odběrů elektřiny
do Obecního domu Ďáblice.
Informování radních:
• Rada byla seznámena s objemovou studií připravované výstavby Obytného
souboru (pozemek sevřený ulicemi Květnová, K náměstí, Kučerové a Hřenská),
kterou prezentovaly společnosti Moravská stavební – INVEST, a.s. Brno
a CONSILIUM ai, s.r.o., Praha 1;
• Ing. Hrdlička informoval o potřebě vystavit objednávku na společnost První
KEY-STAV, a.s. na hlídání dokončeného Obecního domu Ďáblice po předání
městské části.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – 
Samospráva – Zápisy a usnesení RMČ

25. veřejné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice 16. května 2018
Kontrola zápisů ze ZMČ č. 24 a 25. Oba zápisy byly bez připomínek
schváleny.
Volný mikrofon. Ing. Radimír Rexa informoval o možnosti „rozklikávacího
rozpočtu“. Dále vystoupili radní Ing. Niebauer, Ing. Dvořák, RNDr. Štuka,
Ing. Mgr. Tumpach.
Rozpočtová opatření č. 3/2018 a č. 4/2018. Zastupitelé vzali obě roz-
počtová opatření na vědomí.
Informace o stavbě OD (smlouva + dodatky). Ing. Hrdlička informoval
o probíhající stavbě nového OD Ďáblice i jejím financování, které se promítá
do RO č. 5/2018. Zastupitelé informace vzali na vědomí.
Záměr výstavby bytového domu „Akcíz“. Zastupitelstvo záměr
výstavby schválilo.
Záměr rekonstrukce stávajícího Obecního domu. Zastupitelstvo záměr
rekonstrukce schválilo.
Rozpočtové opatření č. 5/2018. Zastupitelé RO schválili.
Schválení účetní závěrky MČ za rok 2017. Účetní závěrka MČ Praha-
Ďáblice byla schválena.
Schválení účetní závěrky PO za rok 2017. Zastupitelstvo MČ po projed-
nání vzalo na vědomí účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Praha 8 – Ďáblice.
Smlouva o bezúplatném převodu hasičského auta. Zastupitelstvo sou-
hlasilo s bezúplatným převodem požární Tatry 815 pro účely Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Praha-Ďáblice.
Kupní smlouva. Zastupitelé schválili kupní smlouvu se společností EKO-
SPOL, a.s., jejímž předmětem je koupě pozemku parc. č. 1729/265 v k. ú.
Ďáblice, jehož součástí je komunikace a jsou na něm uloženy inženýrské sítě,
za částku 1000 Kč.
Informace radních a zastupitelů:
• Pan starosta informoval přítomné o záměru „Skládka odpadů Ďáblice,
využití volné kapacity v prostoru I. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“ – zjišťovací
řízení a o nové snaze společnosti FCC Česká republika, s.r.o. rozšířit ďáblickou
skládku a prodloužit dobu skládkování. V této souvislosti informoval o zaháje-
ném zjišťovacím řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. a o nebezpečí, že tento
záměr vůbec nebude posouzen z pohledu vlivů na životní prostředí. Návrh
předpokládá navážení odpadků do výšky na již zakrytou rekultivovanou část
skládky. Dále informoval o potřebných opatřeních MČ Praha-Ďáblice. Pan
místostarosta upozornil, že všechna diskutovaná témata jsou na webových
stránkách MČ Praha-Ďáblice.
• Pan starosta informoval o záměru rekonstrukce budovy č. p. 339/14 
ul. Ďáblická. 
• Ing. Niebauer požádal, aby se v návaznosti na novelu stavebního zákona
MČ Praha-Ďáblice připojovala k účasti na stavebních řízeních v k. ú. Čakovice
v lokalitě ulice U Červeného mlýnku a byla tak informována o záměrech jed-
notlivých stavebníků, byť není přímým sousedním vlastníkem dotčených
nemovitostí.
Kompletní zápis se zvukovým záznamem najdete 
na www.dablice.cz – Samospráva – Zápisy a usnesení ZMČ
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Otevřenost veřejné správy 
a samosprávy – klikací rozpočet 
CityVizor
Otevřenost veřejné správy a samosprávy (dále jen VS) je dle veřejného
ochránce práv (ombudsman) jedním ze základních pilířů demokratického
státu. Otevřenost je nástrojem informovanosti funkcionářů i veřejnosti,
snižování zátěže administrativy, zvyšování důvěryhodnosti VS,... 
Napomáhá k zapojování občanů do věcí veřejných, do rozhodovacích 
procesů,...
Městská část Praha-Ďáblice má ke své otevřenosti k dispozici veřejnou
desku, veřejná zasedání Zastupitelstva MČ, Ďáblický zpravodaj, webové
stránky, mobilní rozhlas,
besedy atd. Již v minulém
volebním období se začalo
v Ďáblicích se zveřejňová-
ním zápisů z Rady a audio-
záznamů ze Zastupitelstva
na webu MČ. V tom sou-
časném přibylo zveřejňo-
vání podkladů
k Zastupitelstvu MČ (usne-
sení 60/15/ZMČ) a bylo
rozšířeno usnesením
90/16/ZMČ i na zveřejňo-
vání podkladů k přijatým usnesením Rady, k hospodaření MČ, k připravo-
vaným projektům a veřejným zakázkám, k územnímu plánování a na
zveřejňování smluv. Nelze proto říct, že je MČ Praha-Ďáblice v otevřenosti
nováček, ani to, že už nemá co v této oblasti vylepšit.
Příkladem na další vylepšení je klikací rozpočet, který je dnes už běž-
ným prostředkem na zpřehlednění hospodaření s veřejnými prostředky.
Poskytuje přehled jak o schváleném rozpočtu, tak i jeho plnění, a to jak
v makro ukazatelích (obr. 1), tak i v detailech s možností proklikat se až
na konkrétní faktury (obr. 2) či smlouvy související s konkrétní kapitolou,
resp. položkou rozpočtu. I když většina klikacích rozpočtů je aktualizo-
vána jednou za měsíc (po účetní závěrce daného měsíce), jsou města
a obce s denní aktualizací (obr. 3).
Většina současných klikacích rozpočtů je ne zrovna nejlevnější nadstav-
bou nad účetní systém. Spolek Otevřená města
(www.otevrenamesta.cz /clenstvi), jehož členem je i MČ Praha-Ďáblice
(usnesení 106/16/ZMČ), provozuje systém CityVizor (www.cityvizor.cz),
který umožňuje klikací rozpočet pro širokou škálu účetních systémů 
používaných obcemi a městy. Pro členy spolku je užívání systému bez-
platné. Dalším současným bonusem je možnost definovat případné poža-
davky na úpravu CityVizoru dle specifik jeho uživatelů.
Dne 15. 5. 2018 proběhla na Úřadě MČ Praha-Ďáblice prezentace CityVi-
zoru jeho projektovým manažerem a zástupcem Černošic, které jsou jed-
ním z jeho současných uživatelů. Z bohaté diskuze, množství dotazů
k systému ze strany MČ Praha-Ďáblice a přesvědčivých odpovědí ze
strany prezentujících vyplynulo, že zapojením se do tohoto systému 
v současné době by Ďáblice získaly „za málo peněz hodně muziky“:
• přehledné a podrobné informace o hospodaření MČ doplňované/
aktualizované jednou měsíčně;
• zjednodušení přípravy současných přehledů (jeden „klik“ v účetnictví,
místo současné pracné přípravy);
• minimalizování dotazů na účetní detaily/doklady, které v současných
přehledech nejsou vidět.
• Vše bezplatně s výše zmíněným bonusem navíc.
CityVizor, ale i další obdobné projekty, jež spolek Otevřená města zastře-
šuje, je dobrá příležitost k zapojení se do těchto projektů, případně
k omlazení našeho zastoupení v tomto spolku. Případní příznivci otevře-
nosti z Ďáblic jsou vítáni.

Radim.Rexa@dablice.cz

CityVizor – aplikace za hranicí zákona?
Na 25. zasedání ZMJ dne 16. 5. 2018 byla v rámci volného mikrofonu
představena počítačová aplikace CityVizor, umožňující občanům přímo
z domova nahlédnout do podrobného přehledu výdajů v účetnictví obec-
ních úřadů. Mezi těmi, které tuto aplikaci již využívají, je obec Černošice
a město Úvaly. V Černošcích mají u jednotlivých dodavatelů většinou
pouze číslo faktury a částku plnění, tedy nic nevypovídající údaje, v Úva-
lech se naopak dočtete i o výši plateb hrazených z fondu kulturně sociál-
ních potřeb konkrétně jmenovaným zaměstnancům. Pak již stačí několik
málo kliků a dozvíte se, že děti paní K. pojedou na letní tábor do K.H.,
který se bude odehrávat v duchu Pána prstenů, paní S. z účtárny pojede
na dovolenou do chatičky v kempu V. na Vysočině, zatímco paní T. ze sta-
vebního odboru pravděpodobně k moři s CK Fischer. Dále že pan J.H.
dostal za výrobu poklopů na koše 75 000 Kč a na Velikonoce si na úřadě
koupili mazance. Zatímco já jsem použila vymyšlené zkratky, v reálné apli-
kaci jsou celá jména skutečných zaměstnanců a podnikajících fyzických
osob. Zdá se vám také, že tyto informace hrubě porušují Zákon o ochraně
osobních údajů? A potřebujeme opravdu vědět o každé koruně, kterou
úřad utratí? Možná se dobře míněný lepší přístup k informacím nakonec
může stát nevysychajícím zdrojem závisti a pomluv a zároveň porušová-
ním směrnice GDPR.

Jana Ouředníčková

Ďáblický uličník – pokračování vyjde v zářijovém čísle
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Vítání občánků 
se uskutečnilo 23. května v komunitním centru
Vlna. Ve slavnostní atmosféře, kterou svým
vystoupením přičarovaly dvě malé hudebnice
Štěpánka Večerková a Veronika Žemličková, sta-
rosta Ing. Miloš Růžička přivítal 11 nejmenších
dětí mezi občany Ďáblic. Ve svém proslovu pří-
tomným posluchačům kromě jiného přiblížil
mimořádný příběh statečného Ďábličáka
Tomáše Janouška. Tomáš a jeho rodina se

Noc kostelů 2018
Noc kostelů je akce, kdy se u nás i v zahraničí
otevírají prostory kostelů pro širší veřejnost. Je
to příležitost podívat se, jak to uvnitř vypadá,
poslechnout si něco o historii kostela i obce, 
o činnostech, které v kostele probíhají. Připravit
Noc kostelů je organizačně dost náročné. Vyža-
duje to měsíce příprav a zařizování. Je třeba
zajistit jednotlivé body programu, materiály
i vyvěsit plakátky, které na tuto akci zvou
především místní občany. Je trochu škoda, že
v Ďáblicích převažují návštěvníci z blízkého
i dalekého okolí. Potěšující ale je, kolik lidí
z Ďáblic už se do této akce zapojilo – jako účin-
kující na koncertech, jako přednášející na před-
náškách o významných osobnostech, jako
fotografové, pořadatelé atd. A také tím, že
pomůžou kapli uklidit nebo napečou sladkosti,
kterými se především děti posilní na cestu do
dalšího kostela. V loňském roce i letos byl jed-
ním z bodů programu „Dětský koncert“, na kte-
rém vystoupily především ďáblické děti. Je
obdivuhodné, jak nadané a šikovné děti
v Ďáblicích máme. Umí hrát na housle, příčnou
flétnu, trubku, klavír a další nástroje a jejich
vystoupení bylo opravdu na profesionální
úrovni. Asi jen ony a jejich rodiče vědí, kolik
práce a úsilí hře na nástroj věnují. A my se
můžeme těšit, že o nich do budoucna ještě
určitě uslyšíme. Při Noci kostelů je možné zažít
něco neobvyklého, třeba zahrát si na varhany, 
je možné podívat se někam, kam se běžně
nechodí, je možné posedět a popovídat si
s lidmi z okolí nebo se potkat s někým, kdo už
v Ďáblicích dlouho nebydlí. Noc kostelů by měla
lidem nabídnout nevšední zážitek, ale i mož-
nost prožít něco duchovního. Něco milého
a pozitivního. Snad se něco takového letos
v Kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava v Ďábli-
cích povedlo.

Redakce ĎZ, foto Pavel Šindelář

Zábavné odpoledne 
pro děti
Poslední květnová sobota patřila dětské zábavě
u příležitosti dětského dne. Děti si prošly spous-
tou veselých sportovních disciplín, zapojily svou
zručnost ve výtvarné dílničce, zadováděly si na
skákacím hradu, poučily se při ukázce výcviku
psů a zafandily fotbalové přípravce. Odpoledne
zpestřilo divadelní představení Klaunského
divadla Jeníčka a Mařenky s pohádkou O Čer-
vené Karkulce a závěrečná pěnová smršť připra-
vená místními hasiči. Následné podvečerní
posezení hudebně doprovodila skupina Yozzefy.
Děkuji všem, kteří se na programovém zajištění
příjemně stráveného času s radostí a ochotou
podíleli.

Markéta Bouzková, foto Aleš Sládek

Dobrovolníkům zdar!
Tým komunitního centra Vlna se během uplynu-
lého roku rozšířil o čtyři dobrovolníky, kteří již
tvoří jeho nedílnou součást. Díky lidem, kteří
poskytují svůj čas a energii k rozvoji naší komu-
nity, můžeme rozšiřovat nabídku našich pro-
gramů i pravidelných aktivit, a to jak pro děti,
tak pro dospělé spoluobčany. Právě díky dobro-
volníkům probíhá například pravidelné doučo-
vání dětí nebo kreativní odpoledne pro starší
děti nazvané „teens klub“. Práce dobrovolníků
je pro nás velkým darem a velmi si jí vážíme.
Děkujeme, že jste s námi na jedné vlně!
Další dobrovolníky uvítáme s otevřenou náručí,
a pokud máte chuť se k nám připojit třeba při
údržbě komunitní zahrady (sekání trávy sekač-
kou, hrabání, pletí aj.) nebo pomoc při komunit-
ních akcích, neváhejte se nám ozvat! Věk u nás
nehraje žádnou roli.

Vaše Vlna

dokázali postavit čelem k nepříznivému osudu,
kdy ho v osmi letech srazilo auto, a od té doby
je zcela ochrnutý a napojený na plicním ventilá-
toru. Díky své píli a obětavosti rodičů se nyní
řadí mezi nejlepší malíře malující ústy v České
republice, a jeho obrázek ďáblické kaple Nejsvě-
tější Trojice a sv. Václava zdobí pamětní listy
našich nových občánků a připomíná nám tento
podivuhodný osud.

Barbara Tranová, foto Pavel Veselý
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Květnové okénko 
do klubu seniorů
Setkání v Obecním domě v pátek 11. 5. 2018
bylo tentokrát „pracovní“. Z pražského ústředí
SČR přijela fotografka a zájemci z řad členů
organizace si mohou požádat o vystavení
Senior pasu. S ním jsou spojené různé slevy
v oblasti kultury, zdraví atd. nejen v Praze, ale
po celé republice. I toto setkání jsme si zpříjem-
nili kávičkou a dezerty, které připravily některé
členky ďáblického klubu.
Naší hlavní květnovou akcí však bylo opékání
buřtů v pátek 18. 5. v odpoledních hodinách
před KC Vlna. Na základě výzvy v minulém
Zpravodaji vyrostla u ohniště pěkná hromada
dříví potřebného na oheň. Dámy se pustily do
přípravy špekáčků a pak jsme se již chopili
zapůjčených vidlic a brzy se vzduchem nesla
opojná vůně opékané lahůdky. Ale to nebyla
jediná páteční radost. Zahrát na klávesy
a zazpívat nám opět přijel nám už známý
Michal Kotas. Před přáním květnovým jubilan-
tům „vystřihl“ narozeninovou fanfáru, přítom-

ným oslavenkyním jsme předali květinové dary
a pak už se hrálo a zpívalo až do pozdních
odpoledních hodin. Špekáčky jsme zapili vychla-
zeným pivem a u kávy si pochutnali na ovoc-
ném narozeninovém dortu. Úžasná atmosféra,
podmalovaná hudbou, nás v představách 
přenesla na letní lázeňské korzo. Ocenily ji
i přítomné děti, když malé děvčátko prohlásilo:
„Dneska je to tu nejhezčí!“ A na tom jsme se
shodli všichni. A budeme doufat, že přes léto
zažijeme ještě několik takových pohodových
posezení. Děkujeme děvčatům z Vlny za vstříc-
nost a zajištění odměny pro hudbu.
Na příštím setkání 1. 6. 2018 ochutnáme extra-
utopence, které jsme naložili ze zbylých surovin.
Asi nejvýznamnější akcí tohoto léta bude pro
klub seniorů uspořádání diamantové svatby
ďáblických manželů v pátek 9. července v odpo-
ledních hodinách (17 hod.) před komunitním
centrem Vlna. Přijďte jim také popřát a ochut-
nejte s námi nejen svatební koláčky.
Přejeme všem krásné léto.

Jana Ouředníčková, Klub seniorů Ďáblice, 
foto Blanka Šťastná

Sociální komise – 
ohlédnutí a výzva
Stejně jako všechny ostatní komise, i sociální je
poradním orgánem rady naší městské části.
Znamená to, že rada členy komise pověřuje
k vykonávání činností, které souvisí se spravo-
váním obce a péčí o občany. Základní obsah
práce komisí je popsán v Organizačním řádu
MČ Praha-Ďáblice, který je veřejně dostupný na
webových stránkách dablice.cz. Komise může
vykonávat i aktivity, které nejsou v organizač-
ním řádu vyjmenované, neboť dobrovolné práci
ve prospěch druhých se zpravidla meze nekla-
dou. Omezením může být pouze finanční rozpo-
čet, který schvaluje každým rokem
zastupitelstvo při svém prosincovém zasedání.
Práce v komisi je dobrovolná a členové pracují
pro obec ve svém volném čase, kterého někdy
bývá nedostatek. Čas od času zvažujeme, co
v životě ještě zvládneme a co již přesahuje naše
možnosti. Něčeho se zpravidla musíme vzdát,
a věřit, že naši rozdělanou práci zastane někdo
nový. Proto složení a počet členů sociální
komise v průběhu let kolísá. Současnou komisi
tvoří sedm žen: Lydie Veselá, Tanja Zapletalová,
Jana Kohoutová, Broňa Lomozová, Pavlína Ver-
mešová, Zdenka Tačovská a Barbara Tranová,
osmým rokem stojící v čele komise. Přesto, že
jsem v prosinci loňského roku podala rezignaci
na post předsedkyně, dosud se neobjevil nikdo,
komu bych vedení mohla předat. Nejpozději po
komunálních volbách v říjnu tohoto roku však
bude nutné tuto funkci obsadit novým člově-
kem, aby komise mohla pokračovat ve své čin-
nosti. Práci v komisích rada MČ každoročně
oceňuje symbolickou finanční odměnou.
S členkami komise se scházíme zpravidla jed-
nou za měsíc a společně připravujeme pláno-
vané akce nebo se zabýváme aktuálními
sociálními situacemi spojenými s životem

v Ďáblicích. Mezi témata, kterým se v komisi
věnujeme, patří:
Bytová politika, kam spadá spolupráce s úřa-
dem MČ a příprava podkladů pro jednání rady
MČ při výběru vhodného kandidáta na proná-
jem obecního bytu, pokud se některý uvolní.
V nedávné době jsme připravili aktualizovaná
Pravidla bytové politiky MČ z roku 2011, která
budou projednávána na nejbližším jednání
zastupitelstva.
Jednou za rok na jaře organizačně připravíme
velmi milou slavnost přivítání nových
občánků Ďáblic, během níž nejmenší děti se
svými rodinami zažijí první komunitní setkání se
zástupci vedení obce. Na památku na tento den
si domů odnesou pamětní list, dárek a upo-
mínku v podobě rodinné fotografie.
Značnou část aktivit sociální komise věnuje
našim seniorům. Nejstarším občanům od 80
let věku, kteří slaví kulaté výročí, přijdeme jmé-
nem starosty Ing. Miloše Růžičky a městské
části pogratulovat a předat dárkový balíček.
Současná doba nám však přináší nová pravidla,
kvůli kterým již nemáme přístup k osobním
údajům občanů, a proto navštěvujeme pouze ty
z vás, kteří nám o sobě dáte vědět. Nemusí to
být pouze připomínka narozenin, příležitostí pro
blahopřání a oslavu může být také významné
výročí svatby.
Na podzim a na jaře organizujeme dva celo-
denní výlety za pamětihodnostmi naší země,
které jsou pro ďáblické seniory zdarma a jsou
velmi oblíbené. Stejně tak se dvakrát do roka
starší generace s oblibou přichází pobavit
a zazpívat si písničky nebo si zatancovat při
setkáních s hudbou, která se konají ve slav-
nostně prostřené jídelně základní školy. Kromě
profesionálních muzikantů zde zahrají, zazpívají
nebo zatancují i žáci naší školy, tradičně je 
připraveno i pohoštění. 
Rádi podporujeme aktivní seniory a řadu let

jsme pro ně organizovali rehabilitační cvi-
čení, počítačové kurzy, kurzy angličtiny,
které pro malý zájem skončily, ale také hraní
stolního tenisu v Obecním domě a poskytnutí
příspěvku na plavání v okolních bazénech.
Již delší dobu hledáme fyzioterapeutku
a doufáme, že od září bude rehabilitační 
cvičení pro lidi se ztíženou pohyblivostí opět
pokračovat. Velmi pozitivně vnímáme, že díky
grantu z fondů Evropské unie a díky šikovným
děvčatům z komunitního centra Vlna přibylo
mnoho nových zajímavých kurzů a jednorázo-
vých akcí pro všechny věkové kategorie. Také
vítáme aktivitu ďáblických seniorů, kteří v letoš-
ním roce založili svůj klub, který je součástí
celonárodní organizace Senioři ČR. Tato organi-
zace hájí zájmy starší generace a zdravotně
postižených osob a jejím heslem je „důstojné
a aktivní stáří“. Těší nás, že se v Ďáblicích rozvíjí
občanská společnost na všech úrovních.
V posledních dvou letech se sociální komise
více věnuje občanům, kteří se v důsledku své
zdravotní nebo sociální situace nacházejí na
okraji místního dění. Ve spolupráci se soci-
ální pracovnicí mapujeme sociální situaci v obci
a snažíme se poznat, kde a jak je potřeba nej-
více pomáhat. Proto například distribuujeme
potravinovou pomoc mezi potřebné občany
a nyní s podporou radních hledáme způsob, jak
pro místní seniory zajistit levnější obědy ve
škole nebo jak nepohyblivým seniorům poskyt-
nout příspěvek na autodopravu k lékaři.
Pokud tento článek u některého čtenáře vzbudí
zájem dozvědět se více o práci pro obec, vězte,
že možná právě na vás čekáme. Přijďte
s novými vizemi a s chutí rozvíjet občanský život
v Ďáblicích. Odměnou pro každého je spolu-
práce s milými lidmi a dobrý pocit ze smys-
luplné práce. 

Barbara Tranová, 
barbara.tranova@dablice.cz
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Historická exkurze 8. tříd –
bitva u Hradce Králové 1866
Chlum, Svíb, Nechanice, Sadová, baterie mrtvých,
van der Groeben... Slova, která nám dnes již
mnohé neříkají, a přesto jsou velmi důležitá
a měla by oprávněně vyvolávat respekt a úctu. 
Dne 22. 5. 2018 navštívili žáci obou osmých
tříd ďáblické školy se svými učiteli pláně neda-
leko Hradce Králové, kde roku 1866 svedla voj-
ska rakouského císaře Františka Josefa
I. podporovaná saskou armádou s armádami
pruského krále Viléma I. rozhodující bitvu tzv.
prusko-rakouské války. Již v autobuse jsme
zhlédli video věnované událostem onoho osu-
dového léta. Přímo v centru bývalého bojiště
jsme navštívili muzeum, kde nás svým výkladem
zaujali pan průvodce s paní průvodkyní, kteří
představili obě bojující strany a nad dioráma-
tem a mapou vysvětlili strategii generálních
štábů. Osudová rozhodnutí významných politiků
a velitelů, jež přivedla k Hradci Králové statisíce
mužů, představil dokumentární film. V muzeu
jsme rovněž mohli obdivovat krásu výstroje
a lesk výzbroje obou armád (např. uniformu

hulánů, dělo rakouské armády, pušky infante-
ristů), v neposlední řadě jsme se dozvěděli
spoustu zajímavostí ze života vojáků, překvapila
nás nízká úroveň zdravotní péče o raněné.
Dozvěděli jsme se, o jak zásadní střetnutí před
více než 150 lety šlo. Bitva totiž významně
ovlivnila politickou mapu Evropy až do první
světové války a ve svých důsledcích také vedla
ke změně postoje mnoha Čechů k vládě 
Habsburků u nás.

V další části programu jsme vystoupali na roz-
hlednu, ze které se nám otevřel výhled na celé
území někdejšího bojiště. Řada památníků roze-
setých po širém okolí je připomínkou bolesti
a utrpení, jež s sebou válka roku 1866 přinesla.
Mementem pro další generace zůstává napří-
klad pomník baterie mrtvých, pozůstatky dělo-
střeleckých zákopů, z nichž byl ostřelován les
Svíb, ossarium nebo pruský hřbitov. Všechna
tato místa jsme navštívili a padlým věnovali
několik vzpomínek.

Tomáš Novotný, zástupce ředitele

Den Země v MŠ
Jednadvacátý duben ovládlo doslova letní
počasí, které na oslavy Dne Země do naší
mateřské školy přilákalo mnoho rodičů s dětmi.
Celou akci pořádal Spolek Parkán ve spolupráci
s ďáblickou školou a školkou a s kulturní komisí
MČ Praha-Ďáblice.
V rámci tohoto dne se podařilo provést jarní
úklid zahrady, upravit záhonky v našem areálu,
natřít zábradlí u vstupů do jednotlivých budov
a děti pod vedením paní Moniky Píchové také
malbou ozdobily betonovou zídku. Dále pan
Ota Šatoplet nachystal směrovky tříd, které teď
nově pomohou příchozím návštěvníkům s orien-
tací uvnitř našeho areálu. Pro děti byla připra-
vena výtvarná dílna, kde si mohly s paní
učitelkou Janou Jehličkovou vyrobit barevného
ptáčka nebo sluníčko. Nezapomnělo se ani na
občerstvení pro všechny přítomné. Vedle stánku
s občerstvením Spolku Parkán byl také stánek
„U Broučků“, kde se o dobroty postaraly samy
děti ze třídy Broučků a jejich rodiče.
Po celé dopoledne panovala dobrá nálada
a velké nadšení pro věc. 
Ráda bych jménem svým i celé mateřské školy
poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravách
celé akce, i všem zúčastněným, kteří nám
pomohli vylepšit a zkrášlit prostory naší
zahrady. 

Za ďáblickou školu Věra Dusová, 
zástupkyně ředitele pro MŠ

Žáci 7. a 8. ročníku na
výstavě „Hironymus Bosch.
Oživené vidění“
Ve středu 25. 4. 2018 se sešli milovníci umění
ze sedmých a osmých tříd a vyrazili na návštěvu
multimediální výstavy Hieronyma Bosche, jed-
noho ze zakladatelů vlámské školy. Výstava se
konala v Křižíkově pavilonu na Výstavišti Praha. 
Součástí výstavy byla místnost plná informací
nejen o malíři, ale i o době, ve které žil a tvořil.
Žáci tak měli možnost zasadit umělce do širších
historických souvislostí. V této místnosti se též
mohli vyfotit na pozadí výjevů z Boschových
obrazů. 

Hlavní program se však odehrával v temné
místnosti, na plátna byly promítány různé
motivy z obrazů tohoto vpravdě „surrealistic-
kého“ umělce. Projekce byla chronologicky
uspořádána podle známého triptychu Zahrada
pozemských rozkoší. Viděli jsme tak Boschovu
představu biblického zrození, očistce a pekla. 
Program, ač poměrně krátký, jsme si všichni
užili a po cestě zpět do školy živě diskutovali
o scénách, které jsme viděli.

Jan Kruchina

Český den proti rakovině
2018 v Ďáblicích
Ve středu 16. května 2018 se na území celé
České republiky uskutečnil Český den proti
rakovině známý také pod názvem Květinový
den. Cílem letošní sbírky bylo podpořit prevenci
a léčbu rakoviny tlustého střeva. 
Naše škola se do této charitativní akce zapojila
poprvé, a tak jsme byli trochu nervózní, trochu
zvědaví a zároveň plní očekávání, jak vše
dopadne. Již v půl sedmé se žáci oblékli do žlu-
tých triček a vyrazili na určená stanoviště. Vidět
jste je mohli v podstatě po celých Ďáblicích –
před školou, u pošty, poblíž vybraných autobu-
sových zastávek, před budovou školky, ale také
v Březiněvsi u tamější mateřské školy. Květ
měsíčku lékařského, který je již tradičním sym-
bolem této nadace, bylo možné zakoupit za
20 Kč. Přestože počasí nebylo příliš přívětivé,
mnoho lidí bylo milých, ochotných a neváhalo
na dobrou věc přispět, a umožnit tak nemoc-
ným lidem prožít svůj život lépe. 
Sbírku vnímáme jako úspěšnou, jelikož se nám
podařilo vybrat potěšujících 17 383 korun. Jmé-
nem vedení školy bych závěrem chtěl moc
poděkovat všem žákovským dobrovolníkům 
z 9. třídy a členům Školní žákovské rady, bez
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nichž bychom tuto prospěšnou akci nezvládli
zrealizovat. V neposlední řadě děkujeme také
paní učitelce Radce Noskové za pomoc s přípra-
vou a realizací Květinového dne. Doufáme, že
se do akce zapojíme i příští rok, neboť pomáhat
má smysl. 

Tomáš Novotný, zástupce ředitele

Vzpomínka (nejen) 
na májové dny roku 1945 
Na jaře letošního roku si připomínáme již 73.
výročí od konce druhé světové války v Evropě.
A tak se v pátek 4. května 2018 i v Praze –
Ďáblicích u školní lípy shromáždili žáci
a zaměst nanci zdejší školy, aby společně
vzpomněli na události, které se odehrály nejen
v prvních květnových dnech roku 1945. Naši
školu u této příležitosti poctil a potěšil svou
návštěvou vzácný host, pan brigádní generál 
ve výslužbě Miloslav Masopust, přímý účastník
bojů na východní frontě.
Shromáždění bylo již v duchu tradice zahájeno
nástupem státní a ďáblické vlajky na tóny husit-
ského chorálu Ktož jsú boží bojovníci. Pan ředi-
tel následně uvítal dalšího vzácného hosta,
pana starostu Ing. Miloše Růžičku, a pozdravil

všechny přítomné. Následně si přítomní
vyslechli dvě významné písně, Kaťušu a Roll out
the Barrel, jež si zpívali spojenečtí vojáci bojující
na východní nebo západní frontě. Čestné místo
na pódiu patřilo historickým vlajkám symbolizu-
jícím čtyři vítězné mocnosti druhé světové války.
Účastníci byli také seznámeni se základními his-
torickými událostmi, jež vedly k druhé světové
válce, jakož i s průběhem tohoto nejničivějšího
konfliktu v lidských dějinách, s jeho oběťmi
a něco málo se dozvěděli o některých hrdinech
z řad Čechoslováků. 
Poté již k shromáždění promluvil pan generál
Masopust, který temperamentním proslovem
sugestivně přiblížil své osobní válečné nasazení
v rámci 1. československého armádního sboru
pod velením Ludvíka Svobody a Karla Klapálka.
Rovněž připojil několik vzpomínek na osvobo-
zování Československa v letech 1944-1945.
V závěru svého proslovu vyjádřil důležitost
vztahu k rodné zemi, k vlasti. Za svá slova si
vysloužil bouřlivý potlesk zaplněného školního
rynku a z rukou žáků druhé třídy i květinu. 
Následoval krátký proslov pana starosty, v němž
zdůraznil, že válka nepřichází z žádné světové
strany, ale že je ukryta v lidech samotných,
v jejich myšlení. Často se přiblíží velmi nená-
padně, aby pak zničila i ty, kteří ji pomáhali
vyvolat.
Slavnost uzavřela historická československá
hymna a po jejím skončení odnesli vybraní žáci
8. ročníku se svými učiteli květinu k ďáblickému
pomníku obětem první a druhé světové války. 
Věříme, že si mnozí žáci ze shromáždění odnesli
nejen poučení a zážitek ze setkání s aktivním
pamětníkem závěrečných bojů druhé světové
války, ale i mnoho podnětů k přemýšlení napří-
klad o ceně, již naši předci museli zaplatit za to,
abychom dnes žili ve svobodné zemi, v relativ-
ním blahobytu a hlavně v míru.

Tomáš Novotný, zástupce ředitele

Oborové dny 
a skupina Výtvarné umění dnes 
a v minulosti a poděkování ďáblickému
malíři K. Sládkovi 

Oborové dny skončily a čekají nás prezentace
žáků deváté třídy, možná se přidá i někdo
z osmých tříd. Všichni se za tyto čtyři dny dozvě-
děli něco nového a navštívili zajímavá místa,
kam by se asi sami nepodívali. Skupina
o výtvarném umění se vydala jak na malebný
hrad Grabštejn, tak do galerií i do soukromí
významného malíře. Výstupem a cílem naší
práce bylo namalovat vlastní obraz. Zadání
znělo jednoduše. Namalovat Monu Lisu. Jak se
nám naše práce povedly, jste mohli zhodnotit
při návštěvě školy. Ve dvoraně byla totiž naše
díla na malířských stojanech vystavena. A tak si
je mohli ostatní žáci i návštěvníci školy prohléd-
nout. Dívá se na nás Mona Lisa se záhadným
úsměvem a snad i s porozuměním nad naší
snahou vytvořit co nejlepší dílo.
Velký dík patří panu akademickému malíři Karlu
Sládkovi, našemu průvodci na cestě za uměním.

Jitka Stoklasová

Klub mladých diváků
Žáci naší školy se v květnu těšili na muzikál
Romeo a Julie v divadle Hybernia, ale nakonec
bylo toto představení zrušené a přišla nabídka
na představení jiné. Trochu jsem se obávala,
jestli ji mám přijmout, ale už jen název a místo
konání slibovaly skvělý zážitek. Dostali jsme
lístky do divadla Semafor na známý muzikál
Kdyby tisíc klarinetů. Představení se konalo
večer, což bylo výjimečné, v hlavních rolích
vystoupili Jiří Suchý a Jitka Molavcová. Vynika-
jící výkony, skvělá kapela a maximální nasazení
a profesionalita herců a hudebníků nás nadchly.
V průběhu představení jsme se si uvědomili, že
v podání autora znějí jeho písničky neopakova-
telně, neobyčejně a krásně. 
V červnu nás čeká hra Klapzubova jedenáctka
v divadle Minor. Už teď se těšíme. A protože je
to letos závěrečné představení, určitě se sta-
víme při zpáteční cestě na zmrzlinu a pěkně si
o divadle a o zážitcích, které jsme nasbírali při
návštěvách divadel, popovídáme.

Jitka Stoklasová

Velcí čtou malým aneb
odpoledne s literaturou
V půvabném prostředí knihovny ďáblické školy
se ve čtvrtek 10. května 2018 v odpoledních
hodinách uskutečnila netradiční akce pojmeno-
vaná Velcí čtou malým. Dva příběhy z knih
Josefa Čapka a Mary Pavese si pro své mladší
spolužáky z 2. a 3. tříd připravili šesťáci a dvě
žákyně z 8. třídy. Celý program byl tedy skoro
výhradně v režii dětí, učitelé působili pouze
v roli moderátorů. 

Velká zodpovědnost, se kterou žáci druhého
stupně ke čtení přistoupili, a tak umožnili svým
mladším spolužákům zajímavý estetický zážitek,
nás velmi potěšila. 
Třeťáci a druháci poslouchali se zatajeným
dětem. Bylo vidět, že je příběhy zaujaly a snad
i inspirovaly k dalšímu objevování tajů a krás
literatury. Atmosféra byla zkrátka velmi pozi-
tivní, příjemná. 
Program pokračuje v průběhu května čtením
prvňáčkům. Vyvrcholení přijde v samém závěru
školního roku, kdy právě naši nejmladší žáci
ukáží na oplátku starším, jak umí číst, a na
základě toho budou pasováni na čtenáře.

Tomáš Novotný, zástupce ředitele



Cvičný požární poplach
V pátek 18. května proběhl v naší škole cvičný
požární poplach. Po deváté hodině se rozezněla
školou siréna ohlašující nebezpečí požáru.
Všechny třídy se urychleně a spořádaně dostaly
za vedení svých vyučujících na určené shromaž-
diště k pomníku. Stihly to za 3 a půl minuty od
vyhlášení poplachu. Simulován byl požár

v kuchyni: „vzplanul oheň na pánvi s olejem“.
Všechna protipožární zařízení fungovala bez
nejmenších problémů. Na místo dorazily hasič-
ské jednotky z Ďáblic, Březiněvsi, Čakovic
a z Holešovic. Hasičům se podařilo včas vyhle-
dat i „nezvěstné“ žáky, pracovníky a návštěv-
níky školy. Celé cvičení trvalo půl hodiny. 
Po ukončení akce se žáci vrátili do svých tříd
k rozdělané práci. 
Děkujeme dobrovolným hasičům uvedených
jednotek za perfektní spolupráci, přípravu
a průběh cvičného poplachu.

Josef Buchal, ředitel školy

Poznávali jsme přírodu
Měsíc květen jsme si s družinovými prvňáčky
vyhradili pro pozorování jarní přírody. Jedním
z prvních setkání s jarní přírodou byla návštěva
zámeckého parku v Čakovicích. Děti po skupin-
kách, během procházky parkem, plnily různé
úkoly, kdy měly určit co nejvíce květin na roz-
kvetlých loukách, odhadnout, kolik rukou

obejme mohutný stoletý dub v parku. Určovaly
podle listů druhy stromů, i které mládě patří ke
správné mamince. Všichni jsme sledovali
rodinky divokých kachen a žasli nad mohutným
žabím zpěvem. Odpoledne jsme pak zakončili
v cukrárně.
Na druhé setkání s přírodou jsme se vypravili do
Ďáblického háje, kde nás na několika stanoviš-
tích se životem zvířat ve volné přírodě, ale
i v záchranné stanici, seznamovali aktivisté
Záchranné stanice pro poraněná zvířata. Tady
jsme se dozvídali, jak poznáme podle stop,
která zvířata žijí v lese, co dělat, když nalez -
neme poraněné nebo opuštěné zvíře. Poznávali
jsme zvěř podle rohů i parohů, kůže, ale i podle
stop. Zkusili jsme si foukačkou „uspat“ jezevce.
Zajímavé bylo i vypravování o ježcích či krkav-
cích a vránách. Při cestě nazpět do školy jsme si
vyprávěli, jaké bude asi naše poslední květnové
setkání. Zpátky do školy jsme dorazili včas
a hlavně plní dojmů a krásných zážitků. 
Takže se už těšíme na další velký výlet se školní
družinou.

Za základní školu vychovatelky 
a asistentka pedagoga prvních tříd

Den na dopravním hřišti
V úterý 15. 5. 2018 jsme jeli s dětmi na
dopravní hřiště, kde byl pro ně připraven pro-
gram. Dětem byla zábavnou a praktickou for-
mou vysvětlena základní pravidla silničního
provozu, jak se mají chovat na chodníku a pře-
chodech pro chodce. Děti si vyzkoušely jízdu na
koloběžce a seznámily se s dopravními znač-
kami, které si následně v praxi procvičily.
Ježdění a pohyb na dopravním hřišti se jim líbil

a určitě si odnesly i nové znalosti. Děti byly moc
šikovné a od policistů dostaly pochvalu
a dárečky.
Po návštěvě dopravního hřiště jsme se s dětmi
vrátily zpět do MŠ, kde na děti čekaly omalo-
vánky s dopravní tematikou. Budoucí školáci
správně vybarvili semafor a některé ze základ-
ních dopravních značek.
Děti i jejich paní učitelky velmi ocenily možnost
návštěvy dopravního hřiště. Všichni byli spoko-
jeni s nově získanými znalostmi.

Za ďáblickou školu Bohunka Tancošová, 
učitelka MŠ – třída Koťata

Přípravy na Den matek
Druhá květnová neděle tradičně patří oslavám
Dne matek. Naše děti ze třídy Motýlků se celý
týden připravovaly na tento den. Během týdne
děti s láskou vyráběly přáníčka, malovaly obrá-
zek s podobiznou své maminky. Na konci týdne
si cukrovou polevou a různými druhy posypek
ozdobily předem napečené muffiny. Měly tak
pro své milé maminky připravenou sladkou
pozornost. 
Děti byly nadšené z toho, že každý den mohly
vyrobit něco pro maminky, a těšily se, jak se
dárky budou maminkám líbit. A mohu říct, že
každá z maminek byla dojatá z toho, jak moc
na ně jejich děti myslí.

Za ďáblickou školu Kristýna Nežerná, 
učitelka MŠ – třída Motýlci
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Výjezdy 
ďáblických
hasičů
26. 4. Odstranění větve hrozících pádem na
přilehlý chodník u křížení ulic Květnová
a K Ovčínu.

30. 4. V rámci asistence u pálení čarodějnic
byla jednotka ve večerních hodinách vyslána
s oběma cisternami do ulice Chřibská k požáru
garáže. Ďábličtí byli na místě jako první a požár
v plném rozsahu zlikvidovali za pomocí dvou
útočných proudů v dýchací technice.
8. 5. Od poledne do pozdních večerních hodin
zasahovala jednotka s velkokapacitní cisternou
u rozsáhlého požáru skladovacích hal v pražské
Hostivaři. Zbytek členů byl s druhou cisternou
kolem dvacáté hodiny vyslán k požáru vybavení
pokoje v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice
a po návratu zabezpečoval pohotovost na sta-
nici až do rána druhého dne.
10. 5. Požár travního porostu v ulici Cínovecká.
10. 5. Požár travního porostu v ulici Statková.
23. 5. V souvislosti s vydatným deštěm bylo
jedno družstvo vysláno k čerpání zatopených
prostor do ulice Ďáblická a druhé družstvo jelo

čerpat vodu až do středočeských Hovorčovic.
Dalším zatopeným objektem byla i naše garáž,
ve které se nacházelo zhruba 35 cm vody. Po
příjezdu z předchozích událostí jsme proto
pokračovali na odstraňování následků v naší
stanici.

Tomáš Kubíček, SDH Ďáblice

Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy ve věku
od 8 do 13 let (individuálně i starší). Tréninky
přípravky jsou ve čtvrtek od 15.00 do 16 hodin,
ostatní tréninky v pondělí od 15.30 do 17, ve
středu a čtvrtek od 16 do 17.30 hodin.
Tréninky vede trenér licence B. K dispozici tré-
ninkový robot Donic. Pro přípravku máme dva
ministoly.
Rekreační oddíl přijímá nové členy bez ohledu
na věk, pohlaví a výkonnost. Hrajeme každé
pondělí mezi 17. až 21. hodinou. Zorganizo-

vána dlouhodobá soutěž jednotlivců v rámci
oddílu a jednorázové turnaje dvouher a čtyřher.
Registrovaný oddíl přijímá nové hráče výkon-
nosti okresní a krajské úrovně – muže i ženy.
Ďáblové Praha pořádají nábor dětí do klubu
Správňáci. Členům klubu zajistíme informova-
nost o všech akcích Ďáblů Praha a slevu na
každou z těchto akcí ve výši 50% startovného.
Sobota 16. 6. 2018 od 9 hodin – rodinný tur-
naj dvougeneračních družstev ve stolním tenisu
(dítě do 15 let, dospělý nad 18 let).
Příměstský tábor zaměřený na stolní
tenis: 20. – 24. 8. 2018 od 8 do 17 hodin.
Cena 2 500 Kč.
Tréninkové soustředění stolního tenisu:
13. – 17. 8. a 27. – 31. 8. 2018 od 10 do 

12 hodin a od 15 do 17 hodin. Cena 1 500 Kč.
V případě volné kapacity možnost i jednotlivých
tréninků za 200 Kč/trénink.
Pronajímáme sál 300 m2 s pódiem 50 m2 na
kulturní akce a oslavy.
Centrum stolního tenisu Ďáblice je otevřeno
i pro veřejnost – možnost hodinového pro-
nájmu stolu přes online rezervační systém.
Volno pro veřejnost zejména ve středu
a v neděli odpoledne. Možnost pronájmu herny
stolního tenisu na podnikové turnaje.
Kontakt: Ing. Miloslav Fuček – 727 834 421
(www.centrumdablice.cz, www.centrumstolni-
hotenisu.cz, www.mladez.ttcpraha.cz,
www.ttcpraha.cz, www.pinecvpraze.cz – 
turnaje pro děti a mládež)

Jak se mohu zaregistrovat?
Přes registrační formulář na adrese prahadablice.mobilnirozhlas.cz

Vyplněním registračního ústřižku leták potom stačí doručit na úřad MČ

Registrace do služby

Jméno: ........................... Příjmení: ..............................................

Bydliště: .......................................................................................

......................................................................................................

Tel. číslo:............................... E-mail: ..........................................

Vyberte typy informování:
Krizové zprávy Informační zprávy Kulturní informace

Vážení občané městské části Praha-Ďáblice
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme v naší
městské části novou službu – MOBILNÍ ROZHLAS.
Nově vás budeme informovat o dění v obci pomocí různých komuni-
kačních kanálů. Zaregistrujte se, vyplňte vaše telefonní číslo a e-mail, 
zvolte adresu dle vašeho bydliště. Následně budete ZDARMA 
dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily o dění u nás –
upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, 
pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.

Ing. Miloš Růžička, starosta
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Memoriál 
Martina Horvátha
podruhé
21. dubna 2018 uplynuly dva roky od tragické
smrti Martina Horvátha, hráče a trenéra našeho
fotbalového oddílu. Na jeho počest jsme uspo-
řádali 8. května druhý ročník Memoriálu Mar-
tina Horvátha, kterého se účastnily kluby, ve
kterých Martin během své aktivní fotbalové
kariéry hrál – Meteor Praha, SK Votice, 
SK Benešov, 1. FK Příbram, Bohemians 1905
a samozřejmě SK Ďáblice. Turnaj je určený pro
věkovou kategorii starší přípravka.

Ze dvou základních skupin po čtyřech týmech
postupovaly první dva, které se mezi sebou
utkaly o medailové pozice – a vítězství si nako-
nec odvezli hráči Bohemians 1905, na druhém
místě byli ďábličtí hráči trenéra Jardy Lehovce
a třetí místo si na pokutové kopy vybojovali
hráči SK Votice. Letos se turnaj hodnotil klasic-
kými body oproti loňsku, kdy rozhodovalo cel-
kové množství vstřelených gólů
Tentokrát nám přálo počasí až do konce –
oproti loňskému ročníku, kdy nás průtrž mračen
doslova vyhnala ze hřiště – sluníčko nezašlo ani
na chvilku. Fotbalovou atmosféru krásně
doplňovala moderátorka celého dne Miluška
Horváthová. Čestnými hosty turnaje byli rodiče
Martina Horvátha. 
Na mnohých mladých hráčích bylo vidět, že se
jim ani z Ďáblic nechce odjíždět, ale všechno
jednou končí, a tak jsme si alespoň slíbili, že se
příští rok na třetím ročníku Martinova memo-
riálu opět všichni sejdeme.

Aleš Sládek, foto autor

Fotbalová školička 
a její první zápas 
V rámci dětského a sportovního dne již několi-
kátý rok organizujeme exhibiční utkání dětí
z fotbalové školičky. Pro děti je to vlastně první
utkání s atmosférou opravdového utkání, i když
hrají proti sobě děti jednoho týmu. Letos jsme
kluky rozdělili do týmu modrých a týmu oranžo-
vých. Zápas nás trenéry opravdu překvapil, jak
byl fotbalový, bojovný a nakonec i vyrovnaný.
Tým oranžových ke konci zápasu dal dvě rychlé
branky modrým a tak konečný výsledek dopadl
nerozhodně 5:5. Velká účast rodičů vytvořila
nádhernou sportovní atmosféru. Dovoluji si při-
dat krátký, ale výstižný rozhovor našeho správce
Jardy Vodáka s jedním kloučkem z fotbalové
školičky po skončení zápasu: 
Chlapec: Strejdo, já jsem dostal medaili, 
ale ZLATOU! Správce: Tak to jsi musel být 
nejlepší. Chlapec: Byl jsem NEJLEPŠÍ!

Muži A
Muži a jsou již definitivně na sestup z nejvyšší
pražské soutěže do 1.A třídy. Nikoho netěší pro-
hrávat, sestoupit, ale po dvou letech pobytu
v nejvyšší soutěži je nutné si přiznat, že v sou-
časné době na tuto soutěž prostě nemáme.
Důvody? Ďáblický tým prochází vekou gene-
rační obměnou, skončili hráči, kteří sedm, deset
let tomuto týmu dávali maximum, a to nejen na
hřišti, ale byli kamarádi i mimo hřiště (jezdili
spolu na hory, na vodu, na hudební festivaly,
atd). Vytvořit takovou novou partu fotbalistů
bude pro Ďáblice těžké, ale budeme se snažit
zapracovat novou generaci, nic jiného nám ani
nezbývá.

Kdyby to dopadlo jinak...
V současné době každý den hřiště s umělým
povrchem v areálu SK Ďáblice kromě našich
hráčů využívají desítky žáků NAŠÍ základní
školy. Viz fotografie. Ale toto hřiště vůbec
nemuselo vzniknout, před cca 12 lety se
výstavba tohoto hřiště stala předmětem boje

mezi koalicí a opozicí ďáblických zastupitelů
a situace vypadala bezvýchodně. No nakonec
zvítězil zdravý rozum a děti i ze školy mají kde
sportovat. 

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

Multifukční hala
Prosím všechny, kteří mají nějaké dotazy k hale,
parkování atd., prosím kontaktujte mě nebo
pana starostu, určitě vám poskytneme lepší
informace než „jedna paní povídala“. Děkuji
moc: Michal Mošnička, tel: 603 808 645,
mmosnicka@seznam.cz.

Omluva
Fotbalový oddíl SK Ďáblice z.s. se tímto
omlouvá všem námi pozvaným návštěvníkům
zahradní slavnosti pro dospělé, která se usku-
tečnila v soboru 26. 5. 2018, a zároveň i těm,
kteří se díky našim informacím slavnosti nezú-
častnili.
Termín této akce byl dohodnut se sportovní
komisí MČ Praha-Ďáblice již letos v lednu, když
jsme sestavovali pořadí zápasů s ohledem na
rozlosování Pražského fotbalového svazu. Kon-
cem dubna nám byla sportovní komisí sdělena
informace, že se večerní akce pro dospělé
nekoná, protože se nepodařilo zajistit podium
a kapelu – toto jsme sdělili všem zájemcům
o akci. Jak jsme se dozvěděli, mnozí si díky této
informaci na víkend zajistili jiný program.
Až v květnovém vydání Ďáblického zpravodaje
jsme se dočetli, že se akce konat bude – to
nám bylo sportovní komisí potvrzeno dva dny
po distribuci Zpravodaje s tím, že nám to
zapomněli oznámit a akce proběhne za stejných
podmínek jako každý rok – z toho vyplynulo, že
ukončení akce je kolem půlnoci a my jsme toto
návštěvníkům akce prezentovali. To, že pozvaná
kapela byla smluvena pouze do 22 hodin, jsme
se dozvěděli – stejně jako všichni návštěvníci –
až od moderátora z pódia. Mnoho návštěvníků,
kteří odvedli své děti z odpolední části domů, 
se na hřiště vrátilo až kolem 21. hodiny, aby se
za hodinu dozvěděli, že je konec – zrovna ve
chvíli, kdy se všichni velice dobře bavili.
Omlouváme se tímto těm, kteří se díky naší
mylné informaci akce nezúčastnili, i těm, kteří
se těšili na hezký večer a v nejlepší zábavě byli
posláni domů, ale opravdu za toto nemůžeme.

Michal Mošnička, Aleš Sládek, 
Jaroslav Vodák – vedení SK Ďáblice

Na hřišti SK Ďáblice budou
opět probíhat letní kempy
Míčový kemp v termínech 
16. – 20. 7. a 23. – 27. 7. 2018
Více informací včetně přihlášky na: 
www.veselemicezdablic.cz

Fotbalový kemp v termínech 
9. – 13. 7. a 30. 7. – 3. 8. 2018
Více informací včetně přihlášky na: 
www.ifschool.cz/kempy 
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Kalendář akcí
11. – 14. června od 7.15 hodin – Sběr starého papíru – ZŠ

12. června od 16 hodin – Bezplatné právní poradenství – KC Vlna

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

14. června od 19 hodin – Bílá tma (filmový klub) – KC Vlna

20. června od 17 hodin – První republika v módě
(beseda s Hanou Vignerovou) – KC Vlna

21. června od 19 hodin – Tajemství Núbijských králů
(přednáška českého archeologa) – KC VLNA

25. června od 17 hodin – Diagnostika tělesné skladby – KC Vlna

26. června od 17 hodin – Hračka nejen na prázdniny
(rukodělná dílna) – KC Vlna

26. června od 19 hodin – New York s Petrem Ouředníčkem
(cestovatelská přednáška) – KC Vlna

28. června od 19 hodin – Připrav se na změnu – Návrat Bohyně II.
(přednáška) – KC Vlna

29. června od 17 hodin – Ahoj léto! (diskotéka pro děti) – KC Vlna

29. června od 20 hodin – Ahoj léto! (diskotéka pro dospělé) – KC Vlna

každé červnové pondělí od 14 hodin Deskohraní – pro fanoušky
různých deskových a karetních her – KC Vlna

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

Program na červen a červenec
Otevírací doba
Červen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 22–23, 
čtvrtek 13.30–15.30, 22–23, neděle 14–16 hodin.
Červenec: pondělí – pátek 10–12, 13.30–15.30, neděle 14–16 hodin.
Pátek 27. 7. 20.30-23.30 úplné zatmění Měsíce, opozice Marsu. 
Sobota 28. – úterý 31. 7. 21.30–23.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
18. 6. Petr Adámek: Letní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
4., 11. a 25. 6.: Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.
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POŘADY PRO VEŘEJNOST: začátek v 10.15.
Červenec:
Pondělí (9., 16., 23., 30.) Africká pohádka (Ogua a piráti).
Úterý (10., 17., 24., 31.) Hvězdárna, dalekohledy, pozorování.
Středa (18.) Sluneční soustava.
Čtvrtek (12., 19., 26.) O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici
(pohádka).

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Dny 11. a 25. 7. (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 za jasného počasí! Přístupné bez objednání.
Červenec: pondělí – pátek 11–12, 13.30–15.30 mimo 11. a 25. 7.,
neděle 14–16 hodin. Pátek 27. 7. 20.30–23.30 úplné zatmění Měsíce,
opozice Marsu. Sobota 28. – úterý 31. 7. 21.30–23.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce). Venuše – 
za dobrých podmínek (po oba měsíce).
Noční obloha: Měsíc – od 16. do 28. 6., nejlépe okolo 20. 6. Venuše,
Jupiter – po oba měsíce. Saturn – koncem června, celý červenec. 
Mars – červenec. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy, hvězdokupy – 
za bezměsíčných večerů po oba měsíce.

POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 17. 6. v 10.15 – Odkud svítí Sluníčko.
Za jasného počasí 11–12 pozorování Slunce, příp. Venuše.

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

Ordinační hodiny lékařek v době prázdnin
DOVOLENÁ v ordinaci lékařky pro děti a dorost MUDr.
Romany Benešové od 2. do 4. července 2018, zástup: MUDr. Jana
Hejhalová, Tišická 396/1, Praha 8, tel. 233 556 671. Ordinační hodiny
od 9. do 31. července 2018 pro nemocné: pondělí – pátek od 8 do 
11 hodin, pro pozvané zdravé: pondělí–pátek od 11 do 14 hodin. Infor-
mace 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 2. do 6. července 2018, od 6. do 10. srpna
2018. Zástup: MUDr. Hana Culková, Oderská 333, Praha 9, 
tel.: 283 931 499.



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

Vstupné - dobrovolné.

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

Vstupné - 50 Kč.

pátek 29. června od 17 hodin

od 20 hodin

Hurráá! Práázdninýýý! - Diskotéka pro děti
- Mejdan pro dospělé       

Vstupné - 50 Kč.

MÁTE RÁDI DOBRÉ LOKÁLNÍ VÝROBKY STEJNĚ JAKO MY?  
Rádi jsme se připojili k novému projektu Scuk.cz a založili Scuk Vlna. Scuk je výdejní místo a online nákupní skupina 
v jednom, ve které nakoupíte dobroty od prověřených a lokálních výrobců a farmářů napřímo a za férové ceny. Každý Scuk 
má předvybraný sortiment, který můžeme časem rozšiřovat. Všechny produkty si musíte pouze objednat a zaplatit online do 
stanoveného data. Objednávka pak dorazí do Vlny, kde si ji můžete ve výdejním dni vyzvednout. Doprava je zdarma.

Zajímají vás další informace? Jaké produkty můžete takto nakupovat? Máte jakékoliv dotazy? 
Napište na: vlna.nakup@gmail.com nebo koukněte přímo na www.scuk.cz či FB: @KCVlnaDablice :)

PRVNÍ REPUBLIKA - SBÍRKA DOBOVÝCH ARTEFAKTŮ 
K výročí založení republiky bychom rádi uspořádali výstavu dobových předmětů a artefaktů. 
A proto máte-li doma nějakou věc, co pamatuje třeba ještě tatíčka Masaryka (např. dobové tisky, 
mapy, historické fotografie nebo předměty denní potřeby), budeme vděční za její zapůjčení.
Zaručíme vám dobrou péči a bezpečné navrácení vašich věcí po skončení výstavy. 

pátek 29. červ29. červpátek



Projekt

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

úterý 12. června od 16 hodin Bezplatné právní poradenství
úterý 12. června od 18 hodin Duševní hygiena pro seniory

čtvrtek 14. června od 19 hodin

Filmový klub - Bílá tma - Dramatický válečný film z roku 1948 
vykresluje intenzivní prožitky slovenských partyzánů, ohrožených nejen 
německou armádou, ale i hladem a vlastními strachy.
Lektorský úvod k projekci: Daniela Havránková 
Dále ve filmovém klubu uvidíte: 20.9. Démanty noci, 25.10. Krize, 29.11. Zborov

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

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

úterý 26. června od 17 hodin
Rukodělná dílna v Obecním domě

V hlavní roli hračka nejen na prázdniny



Městská část Praha-Ďáblice
Úřad městské části Praha-Ďáblice
Květnová 553/52, 182 02 Praha-Ďáblice, www.dablice.cz
sekretariát starosty MČ: Markéta Köhlerová, marketa.kohlerova@dablice.cz

Oznámení starosty č. 3
k Územnímu plánu hlavního města Prahy

Příprava Metropolitního plánu 
hlavního města Prahy

Vážení spoluobčané, starousedlíci i noví sousedé, vlastníci pozemků 
v k. ú. Ďáblice, zástupci firem působících v Ďáblicích a živnostníci,
dovolte, abych vás informoval o aktuálním vývoji a harmonogramu příprav nového 
územního plánu Prahy – Metropolitního plánu (MPP) k červnu 2018: 

Odbor územního rozvoje MHMP (pořizovatel plánu) ohlásil termín veřejného 
projednání s občany: 27. červen 2018. 
Během 30 dní následujících po termínu SpJ/doručení veřejné vyhlášky budou moci
městské části, instituce, spolky i občané podávat k návrhu plánu své připomínky!

Informace k návrhu MPP a společnému jednání jsou zveřejněny na následujících interneto-
vých stránkách – osobně považuji zpracování tak velkého množství informací za velmi kvalitní:

• stránky Odboru územního rozvoje MHMP: www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/
odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/metropolitni_plan

• Úřední deska MHMP – www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska
Informace o zveřejněném plánu a společném jednání bude v souladu se zákonem 
Odbor územního rozvoje MHMP zveřejňovat na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.

• plan.iprpraha.cz – Oficiální stránky Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR). Najdete zde 
oficiální návrh plánu, např. prohlížení výkresů návrhu plánu on-line s možností hledání dle
adresy, názvu lokality, parcely; celý návrh plánu ke stažení; harmonogram pořizování; souvise-
jící dokumenty a usnesení HMP; posudky plánu od architektů, urbanistů a dalších odborníků. 

• metropolitniplan.praha.eu – stránky hlavního města Prahy, které nabízejí přehled všech
potřebných informací k MPP, program akcí, informační brožuru, krátká videa k představení
plánu a odkazy na další stránky.

Součástí informačního servisu pro veřejnost i MČ jsou tyto aktivity:
• Představení návrhu MPP pro veřejnost s následnou diskusí bude i nadále probíhat

v Centru architektury a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 57, Praha 2.
Termíny konání jsou 13. 6. a 28. 6. vždy od 19 hodin. Další termíny budou doplněny.

• Mobilní infostánek putující v květnu a červnu po vybraných lokalitách. Během této
doby navštíví celkem 17 míst v různých částech Prahy. Na každém místě bude 2 dny. 
Pracovníci IPR Praha zde budou připraveni vysvětlovat plán se zaměřením na problémy 
konkrétních lokalit

• Výstava Metropolitního plánu v CAMPu do 31. 7. 2018. Vystaven bude hlavní výkres 
i vybraná schémata. Cílem expozice bude především seznámit veřejnost s obsahem plánu
a přehledně vysvětlit jeho metodiku. Přítomni budou i zástupci zpracovatelského týmu,
stejně jako zástupci pořizovatele. Od začátku června do 27. července budou odborníci 
připraveni konzultovat každý všední den.

• Tištěná informační brožura návrh Metropolitního plánu – Otázky a odpovědi 
pro první kolo veřejného projednání

Připomínky je možné posílat pouze ve stanoveném termínu od 27. 6. do 27. 7. 2018.
Městská část má pravomoc podávat připomínky a připomínky označené jako zásadní. 
O zásadních připomínkách bude v poslední fázi při rozhodování o konečné podobě návrhu
plánu rozhodovat Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Připomínky připravujeme. Jednak 
samostatně za MČ a jednak prostřednictvím Svazu městských částí ve spolupráci s advokáty 
(specializace na stavební právo).

V Praze dne 2. 6. 2018
S přáním spokojené budoucnosti všech ďáblických občanů
Miloš Růžička, starosta MČ Praha-Ďáblice



Městská část Praha-Ďáblice
Úřad městské části Praha-Ďáblice
Květnová 553/52, 182 02 Praha-Ďáblice, www.dablice.cz
sekretariát starosty MČ: Markéta Köhlerová, marketa.kohlerova@dablice.cz

Oznámení starosty č. 4
k Metropolitnímu plánu hl. města Prahy

Výzva k veřejné debatě o novém
územním plánu a o budoucí
podobě Ďáblic. Výzva k podávání
návrhů na úpravy a změny 
územního plánu

Vážení spoluobčané, starousedlíci i noví sousedé, vlastníci pozemků
v k. ú. Ďáblice, zástupci firem působících v Ďáblicích a živnostníci,

již od nástupu do funkce považuji územní plán za velmi důležitý, věc nás
všech. V letech 2011 až 2013 Rada městské části pořídila a prezentovala řadu

dokumentů o historii a současnosti Ďáblic, o historickém i novodobém centru 
Ďáblic, o zmařených plánech VŠUP atd. Od té doby vás i nadále průběžně 

seznamujeme s aktivitami, dokumenty a připomínkami MČ, kterými chráníme
obec před negativními vlivy různých záměrů a kterými podporujeme v rámci 

možností klidný a vyvážený rozvoj. K tomu také sloužily první dvě 
„výzvy starosty č. 1 a 2“ z léta 2013. 
To vše proto, abychom se s pomocí těchto informací uměli lépe podívat do blízké 
i vzdálené budoucnosti a uměli lépe
a) formulovat vizi budoucí podoby a směr rozvoje naší obce,
b) popsat i drobné úpravy a vylepšení veřejných a společně užívaných míst v obci.

Opět vás vyzývám a prosím, abyste si s ohledem na svůj zájem připomněli stávající
podobu naší obce. Ti s hlubším zájmem a potřebou, aby se znovu seznámili s dosud
platným územním plánem, s urbanistickou studií Ďáblic (2000–2002), s tzv. konceptem
územního plánu (ukončen 2012), s dosud vydanými stanovisky a připomínkami Ďáblic
k územnímu plánu, k silničnímu okruhu, ke skládce, k rozvoji letišť i plochám bytové
a jiné výstavby – vše jmenované je stále aktuální – a předávali nám pro inspiraci,
nebo přímo k projednání a dalšímu uplatnění na hlavním městě své připomínky
a návrhy úprav Metropolitního plánu.
Vaše podněty se mohou týkat jak Prahy, tak Ďáblic jako celku, nebo určité části Ďáblic,
kde vlastníte své nemovitosti, ke které máte nejbližší vztah a dobře ji znáte.
Vaše podněty nám můžete předat osobně či poštou, písemně i ústním projednáním
přímo se starostou, nebo je na úřad postoupit prostřednictvím vámi zvoleného 
zastupitele.
Jako člen Rady MČ s pověřením v oblasti územního plánu a rozvoje městské části 
a jako zastupitel hl. m. Prahy jsem připraven být všem k dispozici informací a pomocí,
případně předat větší požadavky k projednání radě, zastupitelstvu nebo prostřednic-
tvím městské části příslušným místům Prahy (návrhy změn ÚP).
K Metropolitnímu plánu připravuji také besedu, předpokládaný termín 
27. 6. 2018 cca od 18.00. 

Stupeň přípravy a termíny možného připomínkování Metropolitního plánu 
jsou obsahem „Oznámení starosty č. 3“, portálu Prahy, IPR a dalších. 

V Praze dne 2. 6. 2018
S přáním spokojené budoucnosti všech ďáblických občanů
Miloš Růžička, starosta MČ Praha-Ďáblice
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