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O čem jednala rada městské části
72. jednání dne 17. 7. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu MČ na rok 2017.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Stavební práce v komunitní
zahradě“ na návrh hodnotící komise s výběrem společnosti První 
KEY-STAV, a.s. jako dodavatele předmětu zakázky v celkové hodnotě 
819 190 Kč bez DPH;
• ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Nábytek na míru“ na návrh
hodnotící komise s výběrem společnosti Michal Pavlík jako dodavatele
předmětu zakázky v celkové hodnotě 1 159 653,- Kč bez DPH;
• s umístěním nové keramické dílny ve stávajícím objektu Obecního domu
a s výstavbou krytého venkovního prostoru pro umístění keramické pece.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• zánik mandátu člena zastupitelstva Jitky Schmiedové na základě
písemné rezignace.
Rada MČ po projednání prohlásila:
• náhradníkem za člena zastupitelstva na uprázdněný mandát pana Nor-
berta Rybáře.
Rada MČ po projednání jmenovala:
• hodnotící komisi k podlimitní veřejné zakázce s názvem: „Herní prvky
v komunitní zahradě“;
• komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na pozici sociálního pracov-
níka v rámci projektu „Komunitní život v Ďáblicích“.
Informace:
• pan starosta radu informoval o úpravě podpořeného projektu v oblasti
místní Agendy 21;
• pan Ing. Rexa radní informoval o dotační výzvě v Operačním programu
Životní prostředí k efektivnějšímu hospodaření s dešťovou vodou; RMČ
na základě prezentovaných informací podporuje podání žádosti o dotaci.

73. jednání dne 19. 7. 2017
Rada MČ po projednání souhlasila:
• ve věci zadávacího řízení veřejné zakázky „Herní prvky v komunitní
zahradě“ na návrh hodnotící komise s výběrem společnosti DŘEVOAR-
TIKL, spol. s r.o. jako dodavatele předmětu zakázky v celkové hodnotě
517 450 Kč bez DPH.

74. jednání dne 7. 8. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• příkazní smlouvu s Ing. Petrem Šiškou o organizačním a administrativ-
ním zajištění zadavatelských činností směřujících k zadání veřejné
zakázky zjednodušeným podlimitním řízením: „Dotační program: Odvod-
nění Ďáblic – hospodaření s dešťovou vodou“ za částku 6 500 Kč bez
DPH;
• vypsání veřejné zakázky s názvem: „Odvodnění Ďáblic – hospodaření
s dešťovou vodou“;
• uzavření Smlouvy o výpůjčce k akci „Zažít město jinak 2017“ dne 
16. 9. 2017 – předmětem smlouvy je bezplatné užití pozemku/komuni-
kace – ul. Osinalická mezi ulicemi Mannerova a Ke Kinu;
• žádost o investiční dotaci MČ Praha-Ďáblice na rok 2018 z rozpočtu 
hl. města Prahy;
• vyjádření MČ Praha-Ďáblice k oznámení záměru „Březiněves, obchvat,
č. akce 999050“, který byl zveřejněn na úřední desce Středočeského
kraje.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s prodloužením tarifu s 30 % slevou „S námi síť nesíť v podnikání“
u společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:

• informace ohledně havárií vody v bytových domech Legionářů 
88 a Ďáblická 339 a souhlasila s objednáním oprav;
• informaci o povinnosti zapsat veřejné funkcionáře do Centrálního 
registru oznámení;
• informaci o obecném nařízení o ochraně osobních údajů.
Informace:
• pan starosta radu informoval o proběhlé schůzce s předsedou Národní
rady osob se zdravotním postižením panem Václavem Krásou ohledně
přístupu ke hvězdárně v Ďáblicích.

75. jednání dne 14. 8. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• vícepráce na zakázce „Dostavba a stavební úpravy Základní školy
Praha-Ďáblice“ dle soupisu uvedeném na změnovém listu v celkové
částce 990 709,26 Kč bez DPH i uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo
na stavební zakázku „Dostavba a stavební úpravy Základní školy 
Praha-Ďáblice“ se společností VW Wachal a.s..
Rada MČ po projednání schválila:
• úhradu výdajů spojených s akcemi Komunitního centra Vlna Ďáblice,
z.ú. z prostředků MČ ve výši 26.500 Kč;
• uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Amerex, s.r.o., jehož
předmětem je, z důvodu stavební nepřipravenosti, dokončení montáže
a uvedení do provozu zařízení, vč. zaškolení obsluhy, nejpozději do 
31. 8. 2017.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s objednáním a montáží nového elektroměrového rozvaděče RE1-400A
pro Základní školu (z důvodu požadavků a připojovacích podmínek 
PREdistribuce a.s.) u firmy JEZL ELEKTRO s.r.o. v celkové hodnotě 
78 559 Kč bez DPH.

76. jednání dne 21. 8. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• vícepráce na zakázce „Dostavba a stavební úpravy Základní školy
Praha-Ďáblice“ v celkové částce 991 694,18 Kč bez DPH i uzavření
dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo na stavební zakázku „Dostavba a sta-
vební úpravy Základní školy Praha-Ďáblice“ se společností VW Wachal
a.s.;
• zadání objednávky výměna kotlů firmě TD servis, s.r.o. v celkové částce
214 670 Kč bez DPH;
• podání žádosti MČ Praha-Ďáblice o dotaci z „Programu Čistá Praha
2017“ na částečnou úhradu nákladů na výměnu kotlů v bytových
domech.
Rada MČ po projednání jmenovala:
• hodnotící komisi pro výběr nájemce bytu č. 13 v ulici Ďáblická
č. p. 339/14.
Rada MČ po projednání požaduje:
• v rámci projektu „Dešťovka 2017“ doplnit do Prověřovacích studií ově-
ření proveditelnosti navrženého řešení s ohledem na výškové poměry
a existující areálové přípojky; zajistit dokumentaci stávajících areálových
přípojek MŠ, ÚMČ, SK Ďáblice a revizi areálové dešťové kanalizace MŠ;
vypracovat projektovou dokumentaci stupně DPS a zajistit potřebný 
inženýring pro objekty (SK Ďáblice, MŠ) v případě, že řešení navržené
v příslušné Prověřovací studii je proveditelné.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s návrhem nového ceníku pro vydávání inzerce v Ďáblickém zpravodaji;
• se záměrem pronájmů v Obecním domě: horní a dolní sál a místnost
bývalé jídelny;
• se záměrem pronájmu části obecního pozemku (130 m2) p. č. 259
v k. ú. Ďáblice v ulici Ďáblická;
• s návrhem Zřizovací listiny ZŠ a MŠ a s návrhem Smlouvy o výpůjčce
mezi MČ Praha-Ďáblice a ZŠ a MŠ;
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• se zpřesněním již uděleného souhlasu společnosti Bydlení Ďáblice s.r.o.,
k využití pozemků p. č. 65/1 a p. č. 1562/31 v k. ú. Ďáblice.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• že na základě výsledků provedených revizí spalinových cest a zjištění 
5 vadných kotlů byla provedena jejich výměna v bytových domech. 
Informace:
Pan ředitel ZŠ Mgr. Bc. Josef Buchal přítomné radní informoval o nově
nastoupených pedagogických pracovnících, o počtu přijatých dětí do
mateřské i základní školy, o koordinaci provozu školy se stavebními úpra-
vami ZŠ a o přípravách zahájení nového školního roku včetně podstat-
ných předpokládaných termínů.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ

21. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ
Praha-Ďáblice – 26. 7. 2017
Kontrola zápisu z 20. veřejného zasedání ZMČ. Zápis byl po úpra-
vách schválen.
Volný mikrofon. V rámci volného mikrofonu vystoupili: pan Michek na
téma kolaudace inženýrských sítí developerské firmy Spiritex a.s., projíž-
dění nákladních vozů obcí a přeletu letadel nad Ďáblicemi; paní Proke-
šová na téma dopravní značení komunikace v Ďáblicích v lokalitě Blata
a zajištění dopravy školáků do lokality Blata v září, kdy bude ještě ome-
zena doprava v ulici Kostelecká.
Rozpočtová opatření č. 6/2017 a č. 7/2017. Zastupitelé po projed-
nání vzali na vědomí RO č. 6 a schválili RO č. 7 k rozpočtu na rok 2017.
Dotační titul „Dešťovka 2017“. Zastupitelstvo MČ po projednání
vzalo na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí, tzv. Dešťovka pro objekty v majetku
obce; schválilo záměr podání žádosti o dotaci na využití srážkové vody
v OPŽP v termínu do 31. srpna 2017 pro objekty MŠ, SK Ďáblice a radnici
MČ (stará budova).
Diskuze. Pan Lonek vznesl dotaz k pořizování audiozáznamu.
Informace starosty a zastupitelů. Pan starosta Ing. Růžička sdělil, že
se MČ rozhodla připomínkovat přípravu dokumentace a sledovat, zda
bude nebo nebude vyhlášena EIA na obchvat Březiněvsi.
Kompletní zápis najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení ZMČ

Pozvánka na 22. veřejné zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Vážení spoluobčané, srdečně vás zvu na 22. veřejné zasedání
zastupitelstva naší městské části, které se bude konat 
13. září 2017 od 19 hodin v Základní škole U Parkánu 17.
Týden před zasedáním budete mít k dispozici podklady na
webových stránkách www.dablice.cz – Samospráva – Zastupi-
telstvo MČ – Podklady k jednání, zápisy, záznamy a usnesení
z jednání. Rádi bychom vám tím umožnili nejen lepší informo-
vanost, ale i větší zapojení do dění v naší obci.

Miloš Růžička, starosta MČ

Velkoobjemové kontejnery 
na komunální odpad – podzim 2017
18. listopadu od 12 do 16 hodin na stanovištích Na Terase, 
Květnová x Na Znělci, Na Blatech x U Červeného mlýnku

Harmonogram přistavení a odvozu VOK BIO
Každou sobotu od 2. 9. do 18. 11. od 9 hod. do naplnění, 
max. do 11 hod. – stanoviště Květnová (radnice)

Každou sobotu od 2. 9. do 18. 11. od 13 hod. do 16 hod. – 
stanoviště Chřibská

Z pera místostarosty
• V průběhu léta byl na naše opakované žádosti do Ďáblic přidělen další
městský strážník. Ďábličtí městští strážníci jsou k dispozici každý všední
den od 7 do 15 hodin a nepravidelně min. tři dny v týdnu od 13.30 do 
22 hod. Kontaktní telefon: 721 894 534. Dle domluvy se zaměří v ranních
hodinách na hlídání přechodů na Ďáblické ulici a sledování dopravního
režimu v okolí základní školy a zbytek pracovní doby se budou věnovat
kontrolní činnosti v rámci celého území Ďáblic, se zaměřením na kontrolu
dodržování zákazu tranzitního průjezdu nákladních vozidel Ďáblicemi.
V době nepřítomnosti ďáblických strážníků v Ďáblicích bude k dispozici
motorizovaná hlídka, která provádí nepravidelné kontroly. 
Hlídku je možné přivolat na tel. čísle 156.

• V průběhu srpna jsme zahájili druhé kolo k životnímu prostředí
šetrného šintování chodníků
pomocí páry.

• V oblasti Blat jsou průběžně
odstraňovány staré sloupy
vedení telekomunikačních
kabelů a souběžně stavební
firma odstraňuje nedodělky na
nové vozovce, aby mohlo dojít
k převzetí komunikace od Magi-
strátu hl. m. Prahy do správy
městské části Ďáblice.

• Byly opraveny chodníky v uli-
cích Legionářů, Kokořínská, Kos-
telecká, U Chaloupek a započaty
opravy chodníků v ulicích
Ďáblická a Šenovská. Opravy
budou v průběhu roku pokračo-
vat. Zjištěné závady na chodní-
cích můžete zasílat (nejlépe
i s fotodokumentací) na 
e-mail posta@dablice.cz.

• V době, kdy píši tyto řádky,
probíhají finální dokončovací
práce na přístavbě ZŠ, proběhla
oprava schodiště v MŠ a zástup-
cům ďáblické školy jsme předali
k užívání malebnou zahradu
s ovocnými stromy a možností
pěstování rostlin. Mimo nové pří-
rodní učebny pod širým nebem
na střeše budovy ZŠ tak najdou
děti vyžití i při praktickém
nácviku práce s rostlinami.

• Do konce září bude uzavřena
ulice Kostelecká ve směru do
Čakovic. Vjezd na Blata je možný
v obou směrech. Případné změny
uveřejníme na webu MČ
a pomocí SMS rozhlasu.

Martin Tumpach, foto autor

S velkým zármutkem oznamujeme, že náš otec 
Ing. Zdeněk Sobotka, DrSc. zemřel dne 26. 8. 2017 
po dlouhé nemoci. Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Syn Martin a dcera Káťa

Naše dcera a nový občan Ďáblic se jmenuje 
Anna Ševčíková a narodila se 8. 8. 2017.

Magdalena Ševčíková
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Představujeme 
nové zastupitele

Jitka Tomková
Nastoupila jste na post
zastupitele MČ Praha-Ďáb-
lice za volební stranu ANO
2001 po tragicky zesnulém
panu ing. Tomáši Kužmovi. Můžete čtená-
řům Ďáblického zpravodaje něco prozra-
dit o své osobě (co Vás vedlo k tomu, že
jste před třemi roky kandidovala do
zastupitelstva Ďáblic, jaké předchozí pro-
fesní zkušenosti budete využívat při práci
zastupitelky apod.)?
Žiji v Ďáblicích od malička. Chodila jsem zde 
do školky, do školy a i do Sokola. Jsem matkou
dvou synů 12 a 14 let. Oba moji synové hrají 
od 4 let fotbal za Ďáblice. V Ďáblicích na hřišti
jsem strávila hodně času, protože jsem se stala
vedoucí týmu a aktivně pomáhám při organizo-
vání turnajů, kempů a soustředění pro malé
i větší fotbalisty. A i na hřišti jsem dostala
nabídku kandidovat do zastupitelstva. Doufám,
že své postřehy využiji při práci zastupitelky.
V zastupitelstvu naší městské části repre-
zentujete stranu ANO 2011. Můžete čte-
nářům Ďáblického zpravodaje sdělit, co
byste ráda prosadila z volebního pro-
gramu této strany, resp. s jakými ambi-
cemi jste se ujala mandátu člena
zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice?
Nechci rozlišovat, zda je to program ANO nebo

jiné strany. Chtěla bych podpořit ten návrh, který
bude praktický a prospěšný pro občany Ďáblic.
Jste v patnáctičlenném zastupitelstvu
sedmou ženou, což je nebývale vyrov-
nané zastoupení mužů a žen v politice.
Myslíte, že tato skutečnost může mít
nějaký vliv na způsob jednání zastupitel-
stva a na jeho rozhodování?
Muži většinou vidí věci jednostranně. Ženy
i z jiného úhlu. A také smíšený kolektiv pracuje
lépe a efektivněji. Možná tato vyrovnanost
zastoupení mužů a žen přinese při společném
spolurozhodování zajímavá řešení.

Pavel Niebauer

Mgr. Norbert Rybář 
Pan Rybář bude po složení
slibu jedním z nejmladších
ďáblických zastupitelů. 
V roce 2014 byl zapsán 
na volební listině Ano 2011
jako nezávislý kandidát. 
Do posledního čtvrtletí volebního období
nastupuje jako náhradník po rezignaci
zastupitelky Jitky Schmiedové.
Co nám o sobě prozradíte?
V Ďáblicích žiji od narození, na podzim to bude
30 let. Táta i děda mě od mládí vedli k hudbě,
která mě provází i v dospělosti. Před několika
lety jsem po tátovi převzal hudební agenturu,
jejíž hlavní náplní je zprostředkování vystoupení
uměleckých skupin, zpěváků i bavičů na spole-
čenské i soukromé akce dle přání klientů. Díky
své profesi jsem měl možnost osobního setkání

s těmi nejznámějšími českými umělci, např. Lucií
Bílou, Jiřím Suchým, Karlem Štědrým, Josefem
Zímou nebo bavičem Zdeňkem Izerem. Ale nej-
více si cením setkání se „Zlatým slavíkem“ Kar-
lem Gottem, který na mě zapůsobil neobyčejně
skromným chováním. V minulosti jsem spolupra-
coval při zajištění některých produkcí i s místním
úřadem. A zatím jsem šťastně svobodný.
Jak chcete jako zastupitel přispět
ďáblické komunitě a co Vás přivedlo
k rozhodnutí kandidovat do ďáblického
zastupitelstva?
K rozhodnutí kandidovat mě přivedl Aleš Sládek,
kterého znám z prostředí ďáblického fotbalu
a setkáváme se i při dalších příležitostech a akcích
v Ďáblicích. Zvážil jsem, zda mám co nabídnout,
a rozhodl jsem se, že to zkusím. Nemám sice zku-
šenosti z komunální politiky, ale i tak bych chtěl
přispět tím, čemu rozumím nejlépe. Proto bych
rád spolupracoval s kulturní komisí a aktivně
pomáhal s realizací kulturních akcí. 
Co Vás v poslední době v Ďáblicích 
nejvíce zaujalo?
Před několika lety jsem již „vylétl z hnízda“
rodičovské péče a bydlím v bytovém domě
naproti Cihelně. Na dohled mám výstavbu mul-
tifunkčního domu, který mi doslova roste před
očima. Jsem zvědavý na kulturní sál, který bude
součástí budovy. Těším se na více kulturních
akcí, které bude moci díky svému prostoru
a zázemí nabídnout ďáblickým obyvatelům. 
Děkuji za rozhovor a přeji Vám hodně
úspěchů a správných rozhodnutí pro nás
všechny. Jana Ouředníčková

Letadla nad Ďáblicemi
V poslední době nad našimi hlavami sledujeme
nebývalé množství letadel, včetně nízko letících,
což na zastupitelstvu zmínil i pan Michek. Obrá-
tila jsem se tedy s dotazem zda, příp. na jak
dlouhou dobu byl změněn letecký koridor nad
naší obcí na Řízení letového provozu ČR.
Odpověď od Ing. Petra Vozdeckého, vedoucího
oddělení interního auditu, přišla obratem:
„Na Váš dotaz bohužel není možno odpovědět.
V prostoru, který uvádíte, se mohou pohybovat
letadla jak z letišť Letňany, Vodochody a Prahy
Ruzyně. Navíc nevím, co znamená „v poslední
době“ – je to týden, měsíc, rok? Za poslední
rok se odletové a příletové tratě na letiště
Praha Ruzyně nijak zásadním způsobem nemě-
nily. Pouze se mění v závislosti na počasí směr

vzletů a přistání, což pro Vás znamená, že větši-
nou přes SĎ letadla směřující do PR přistávají
na RWY24. Pokud se ale směr vzletu a přistání
otočí na RWY06, tak letadla směrem na SĎ
startují.
Na Váš obecný dotaz bohužel mohu pouze kon-
statovat, že počet letů na letišti Praha Ruzyně
meziročně stoupl cca o 10 procent. O ostatních
dvou uvedených letištích nemá ŘLP ČR s.p.
žádné informace, protože na nich není ŘLP
poskytovatelem letových provozních služeb.
Pokud byste poslala popis letu, datum, čas
a místo pozorování, tak Vám mohu o konkrét-
ních letech informace dohledat.“
Své dotazy, stížnosti či připomínky tedy můžete
posílat na: vozdecky@ans.cz.

Hana Macháňová

Nezvaný host
Přicestoval před několika lety z Asie v rámci mezi-
národního obchodu s rostlinami. V roce 2011 byl
poprvé spatřen na Moravě, v loňském byl hlášen
jeho výskyt i v Praze. A teď se objevil i na naší
zahradě v Ďáblicích, a bohužel nejen na naší.
O kom píšu? O zavíječi zimostrázovém, malém
hnědobílém motýlkovi, jehož potomci, zelenožluté
housenky s hnědými podélnými pruhy, dokáží
během několika týdnů zcela zlikvidovat váš buxus.
Naši zahradu zdobil tento celoročně zelený keř
více než 15 let, letos však naposledy.

Že byl napaden tímto cizokrajným škůdcem,
jsem zjistila až ve chvíli, kdy byl uvnitř již zcela
vyžraný. V poslední fázi housenky obalily keř
jemnými pavučinkami, do té chvíle byly umně
ukryté uvnitř rostliny. Postřik je nutné aplikovat
co nejdříve, bohužel díky hustotě keře nemusí
být škůdce zcela zlikvidován. Proto je třeba keře
pravidelně kontrolovat, pomůže i postřik silným
proudem vody a následné sesbírání housenek.
Naštěstí nenapadá jiné rostliny, na těch si tak
mohou pochutnat zase jiní škůdci.

Jana Ouředníčková
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Ďáblické seniorky 
nezahálejí ani v létě
Pohybová aktivita našich seniorek v posledních
dvou letech postupně narůstá, a to i díky orga-
nizacím, o nichž si níže přečtete více. Mají mož-
nost, kromě akcí v Praze, odjet za cvičením
a pohybem do jižních Čech na Orlík, ale také
k moři do Chorvatska. Samozřejmě vše ve
vlastní režii, ale za přijatelné ceny. Tak jsem se
rozhodla, že o aktivitách uvedených organizací
napíši a poděkuji v Ďáblickém zpravodaji, to vše
se souhlasem ostatních zúčastněných na
akcích, už také proto, že jejich aktivita u nás
trvá již rok a od podzimu budou i nadále 
„Trénovat hlavu i tělo, aby zdraví vydrželo“
v našem komunitním centru Vlna.

Cestou zdraví, Právě teď = 
Pomoz Sobě
Tři pojmy pro ty, kdo projevují zájem o své
zdraví a chtějí být i v pokročilejším věku soběs-
tační a prožívat posléze stáří aktivně.
V loňském roce jsem objevila v naší obecní kni-
hovně leták s nabídkou Senior camp 55+ –
pobyt na Orlíku s programem „Trénuj hlavu,
trénuj tělo, aby zdraví vydrželo“. Kdo by odolal?
Přihlásila jsem se a v srpnu 2016 jela na Orlík.

Týdenní pobyt se cvičením na suchu i ve vodě,
trénováním paměti, výlety za použití hůlek nebo
bez nich, s přednáškami, jak si uchovat a pod-
pořit své zdraví a vitalitu i v pokročilejším věku,
mi ukázal směr, kterým se vydám. Hned od pod-
zimu až do května jsem věnovala téměř každý
měsíc jednu sobotu návštěvám kurzů v rámci
projektu „Pomoz Sobě“ pod vedením již známé
vedoucí pobytu z Orlíku PaedDr. Hany Čechové
(nejen skvělá cvičitelka) a její neméně šikovné
a úžasné dceři Bc. Niny Čechové, fyziotera-
peutky. Půldenní semináře naplněné informa-
cemi a praktickými ukázkami jak cvičit, aby nás
záda nebolela, jak předcházet problémům
s horními i dolními končetinami, praktická cvi-
čení a rehabilitační cvičení v bazénu mi velice

pomohly, ba doslova otevřely oči. Časem jsem
zjistila, že se lépe pohybuji, zvládnu více cviků
než na začátku. Bylo pro mne samozřejmostí
přihlásit se v letošním roce znovu na pobyt na
Orlíku a navíc jsem si přidala ještě týden cvičení
u moře v Chorvatsku, který opět pořádala nezis-
ková organizace „Cestou zdraví z.s.“, tedy
Hana Čechová. Oba pobyty jsem si ohromně
užila a to, že paní Čechová zajistila do Chorvat-
ska a následně na Orlík další úžasnou rehabili-
tační cvičitelku Idu Krškovou ze Žďáru nad
Sázavou, to už byla jen třešnička na moc dob-
rém dortu. Ostatní účastnice se mnou určitě
souhlasí a jen litujeme, že paní Ida sídlí až ve
Žďáru.
A tak chci poděkovat již jmenovaným dámám,
či spíše děvčatům? Nesmím však zapomenout
také na Bc. Ivetu Luxovou, ředitelku další nezis-
kové organizace „Právě teď! o.p.s.“, která měla
na starost trénování paměti, a Hanku Dvořáko-
vou, instruktorku Nordic walking chůze.
Všechny aktivity jsou součástí projektu „Trénuj
hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo“ a na
Orlíku jsme si je pěkně užily. Jak už jsem
ostatně uvedla.
Všechny výše jmenované mají můj tím větší
obdiv, protože vím, že dělají tuto činnost
v rámci svého volného času vedle svého
zaměst nání pro ty, kdo chtějí prostě žít zdravěji
a být v dobré tělesné i duševní kondici.
Již nyní se těším spolu s dalšími přihlášenými 
na zahájení nových kurzů „Pomoz Sobě“ od 
2. září, které od jara probíhají jednu sobotu
a neděli v prostorách Rehabilitační kliniky Mal-
vazinky. Je dobře, že zájem o kurzy roste a jsou
stejně rychle obsazené jako pobyty na Orlíku
i v Chorvatsku. Úsilí organizátorek a zároveň
lektorek padá na úrodnou půdu. Stejně tak jako
projekt „Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví
vydrželo“, který se dále rozvíjí v nových prosto-
rách komunitního centra v Praze 8. Každou
středu od 9.30 již nyní je možné chodit
s hůlkami (na místě srazu lze zapůjčit) na
tzv. Nordic walking. Sraz je na Ládví před
restaurací u kulturního domu a pro-
cházka trvá hodinu a půl.

Za účastnice zájezdů 
i všech dalších akcí Táňa Dohnalová

Pozvánka na výlet seniorů
do Jižních Čech
Zveme naše ďáblické seniory na další výlet,
který se uskuteční dne 23. září 2017. Tentokrát
se vypravíme na státní zámek Hluboká, který
leží na návrší nad řekou Vltavou ve městě Hlu-
boká nad Vltavou asi 15 km severně od Čes-
kých Budějovic. Původně královský hrad se po
mnoha změnách stal v roce 1661 majetkem
rodu Schwarzenbergů. V první třetině 18. století

byl zámek barokně přestavěn a tuto podobu si
udržel až do romantické přestavby kolem polo-
viny 19. století. Vzorem pro přestavbu tehdej-
šího barokního zámku byl hlavně anglický
královský zámek Windsor. Po prohlídce nás čeká
báječný oběd ve stylové restauraci Eleonora
v srdci historického města v bývalých schwar-
zenberských sklepích.
Další naší zastávkou bude lovecký zámek
Ohrada asi 2 km od Hluboké nad Vltavou,
v němž sídlí Muzeum lesnictví, myslivosti
a rybářství, jedno z nejstarších českých muzeí.
Stojí na břehu Munického rybníka v těsné blíz-
kosti zoologické zahrady Ohrada. Zámek
Ohrada nechal v letech 1708 – 1713 v barok-
ním slohu postavit kníže Adam František
Schwarzenberg podle projektu pražského archi-
tekta Pavla Ignáce Bayera, jenž se také podílel
na přestavbě hlubockého zámku. Hlavním úče-
lem zbudování Ohrady bylo získat nedaleko
schwarzenberského sídla zázemí k pořádání
parforsních honů a loveckých slavností. Poté, co
byl Adam František v roce 1732 nešťastnou
náhodou při lovu smrtelně zraněn samotným
císařem Karlem VI., zámek nadále sloužil svému
původnímu účelu. Již v roce 1842 Jan Adolf II.
založil na zámku první muzeum, kam soustředil
rozšiřující se sbírky loveckých trofejí a vycpanin.
Náš výlet zakončíme prohlídkou Zoo Hluboká –
plným názvem Jihočeská zoologická zahrada
Hluboká nad Vltavou, dříve Zoo Ohrada, nachá-
zející se hned u loveckého zámku Ohrada, která
je otevřená již od roku 1939.
Prosíme seniory, kteří mají zájem se tohoto
výletu zúčastnit, aby se přihlásili v úředních
hodinách v podatelně úřadu městské části
Praha-Ďáblice, Květnová 52 u paní Moniky For-
kové a složili zde 50 Kč jako nevratnou zálohu
na výlet. Pokud budou v autobuse volná místa,
mohou se výletu zúčastnit také senioři nebydlící
v Ďáblicích. Ti pak kromě zálohy zaplatí při
odjezdu vstupné do jednotlivých objektů, které
během výletu navštíví.
Odjezd autobusu bude 23. září již v 6 hodin
z obvyklého místa u restaurace Battistova
cihelna v ulici Hořínecká. Předpokládaný návrat
je kolem sedmé hodiny večer. Výlet se bude
konat za jakéhokoliv počasí. Tento výlet jsem
vybrala podle ankety mezi seniory, kterou dělám
na konci každého výletu, abychom věděli,
o která místa v Čechách je největší zájem.

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

Hledáme lektorku pro vedení kurzu
„Rehabilitační cvičení seniorů“
v rozsahu čtyři hodiny týdně v Obecním
domě v Ďáblicích. Bližší informace
obdržíte u předsedkyně sociální komise
Barbary Tranové na tel. č. 728 227 384.

Obecní knihovna Ďáblice
Změna otevírací doby od 4. do 21. září 
Pondělí, úterý, čtvrtek: 13–19 hodin
Pátek: 8–13 hodin
Dovolená od 22. do 29. září 2017



Po dvou letech pochopitelného „uskrovňování“ se můžeme opět plně
soustředit na programový rozvoj školy. Těšit se můžeme na tradiční akce
i nové obyčeje. Po Prvním zvonění a avizované oslavě výročí přijdou
nově na řadu Oborové dny pro žáky druhého stupně (v průběhu roku
budou celkem čtyři), kdy vyučování proběhne „mimo lavice“. Děti se roz-
dělí do skupin napříč ročníky k jednotlivým vyučujícím podle vypsaných
odborných oborů. Většina bude za pracovním zkoumáním (nikoli na
výlety) vyjíždět. V průběhu roku každý žák zpracuje jednotlivá poznání
a při závěrečném jarním setkání odevzdá vyučujícímu. Žáci 8. a 9. ročníku
touto cestou navážou na dosavadní závěrečné absolventské práce. V prů-
běhu roku budou totiž navíc zpracovávat svou oborovou práci na zadané
odborné téma, kterou v červnu představí při veřejné prezentaci.

Zp
rá

vy
 z

 Ď
áb

lic

6

Přístavba a přestavba ZŠ 
U Parkánu ve finále
Úspěšnou kolaudací jsme završili přístavbu a přestavbu ZŠ U Parkánu.
Mnoho měsíců uplynulo od doby, kdy mi ďáblické zastupitelstvo svěřilo
v době čerpání mé dovolené kompetence k zastupování městské části ve
věci přístavby základní školy. Kdybych tehdy alespoň trochu tušil, kolik
komplikací, potíží a bezesných nocí mě následující rok v souvislosti s pří -
stavbou čeká, reálně bych zvažoval možnost zůstat ve svazích Sajamy,
jedenáct tisíc kilometrů daleko. Přístavba a rekonstrukce školy byla velice
rozsáhlá a navíc s extrémně napjatým termínem dokončení. Celá stavba
probíhala intenzivním tempem. I tak jsme důsledně dbali na kvalitu pro-
vedení. Dalším faktorem, který hrál proti nám, byla nemilá překvapení
ukrytá ve sto let starých zdech, v podobě všech možných i nemožných
zařízení a konstrukcí na hranici životnosti. Naštěstí jsem měl k dispozici
tým zkušených kolegů, o které se dalo v náročných situacích opřít. Veliký
dík patří všem, kteří nemalou měrou přispěli ke zdárnému dokončení
stavby, zejména technickému dozoru investora panu Ing. Dytrychovi, sta-
rostovi Ing. Růžičkovi, administrátorovi veřejných zakázek Ing. Pumprovi,
projektantovi Ing. arch. Škardovi, současné tajemnici Mgr. Henych i býva-
lému tajemníkovi RNDr. Traurigovi, účetní paní Koubové, stavbyvedou-
címu panu Horkému, zástupci zhotovitele panu Valentovi a řadě dalších.
Dík patří též ďáblickým zastupitelům, kteří téměř všichni s důvěrou pod-
porovali myšlenku moderní a kvalitní školní budovy i přes to, že ne vždy
bylo možné poskytnout podklady v dostatečném předstihu. Děkuji i sou-
sedům a zaměstnancům školy za shovívavost k mnohdy nepříjemným
projevům nezbytné stavební činnosti v průběhu školního roku. Výsledkem
je kvalitní, dostatečně kapacitní stavba, citlivě spojená s původní historic-
kou budovou, moderní a inspirující vnitřní prostředí školy i svěží malebné
a bezpečné okolí. Přijďte se přesvědčit. 
P.S. S kolaudací neodsouváme školu na druhou kolej. Zůstává mnoho dal-
ších vizí, jejichž realizace je pro nás výzvou. Už teď mohu prozradit, že
spolu s prvňáčky nastupuje do školy i tým zkušených zahradníků, připra-
vený obalit školu květinami a zelení. Snad se těšíte tak jako já.

Martin Tumpach

Vzhůru do náročné 
i radostné školní práce
Na prahu nového školního roku přebíráme od stavebníků generálně
zrekonstruovanou školu s novou přístavbou. Dominantou je beze-
sporu prostorná vstupní dvorana. Její součástí je též školní
jídelna, která doznává úprav ve výdeji obědů. Dvě obslužná
okénka s každodenní „chlazenou pestrou nabídkou“ (zele-
ninových a ovocných salátů, mléčných krémů, moučníků...).
Nová bude například i knihovna, učebny, jakož i pracovní
zázemí pro pracovníky školy. Zajímavou se jeví venkovní
„přírodní“ učebna na střeše školy. Pro relaxaci žáků
a pracovníků bude možné využívat „střechu“ v 1. patře
nad dvoranou. Podařilo se zabudovat nové slaboproudé
rozvody pro zkvalitnění využívání informačních techno-
logií. Všechny třídy mají nové dřevěné podlahy, vstupní
dveře. Škola doznala velkého „provzdušnění“ a prosvětlení, ať už vsaze-
ním světlíků, probouráním nadbytečných zdí nebo i novými světly na
chodbách a v mnohých třídách. Nová bude i komunikace rodičů při vyzve-
dávání žáků ze školní družiny prostřednictvím videotelefonů. Před školou
vznikl pěkný dlážděný rynek. Je toho mnoho, čím se školní budova zmo-
dernizovala.
Je však lépe jednou vidět, než stokrát slyšet. A proto zveme žáky, jejich
rodiče, jako i nejširší veřejnost, rodáky, bývalé pracovníky a žáky školy,
zkrátka všechny, které naše pozvání potěší, na slavnostní zahájení
provozu, které se uskuteční v pátek 6. října od 17 hodin. Je to na
den přesně, co byla tehdejší nová ďáblická škola před 116 lety vysvěcena.
Před školou zasadíme památnou lípu, ve škole si návštěvníci prohlédnou
současné prostory a potěší se dalším programem. Při této příležitosti
chceme nabídnout i nové webové stránky školy. Více o programu oslavy
najdete s blížícím se termínem na www.skoladablice.cz.



vzdělávání. Chceme při ní zúročit potenciál učitelů a vychovatelů a sou-
časně odrazit regionální možnosti. Připravujeme se rovněž na systematic-
kou práci se žákovskou samosprávou školy. Zapojení žactva do
spolubudování školy umocní pozitivní růst školního klimatu a bezpochyby
oživí program školy. 
Technickou novinkou příštího školního roku bude přechod na elektronic-
kou žákovskou knížku a obdobně i e-třídní knihu.
Živo bude i v mateřské škole. Věříme, že noví školáci si brzy zvyknou
na nové prostředí a že se do své školky budou každý den moc těšit na
bohatý program, na kamarády a paní učitelky. Čekají je také divadelní
představení, výlety, přijde čas Mikuláše, karnevalu. Předškoláci se budou
připravovat na vstup do základní školy. 
Nový školní rok nám všem ve škole (žákům, pedagogům, provozním
zaměstnancům i rodičům) nachystal spoustu práce. Přejme si navzájem, 
ať se jí zhostíme poctivě, družně, kvalitně a ať nám její plody přinesou
spoustu radosti a nezapomenutelných zážitků.

Josef Buchal, ředitel ďáblické školy

Prázdniny skončily, škola začíná 
Milí čtenáři Ďáblického zpravodaje, následující dvoustrana je plná fotogra-
fií. Řeknete si, že to nebude tak samo od sebe, a budete mít pravdu. Na
důvod jste jistě dávno přišli sami, neboť málokterá událost v životě naší
městské části vzbudila tolik zájmu a pozornosti jako rekonstrukce a pří -
stavba základní školy. Měl jsem příležitost být s fotoaparátem hned na
začátku u toho, když ji mechanické nůžky ukrajovaly, ale byl jsem tam
mnohokrát i později, kdy její budovu stavební firma VW Wachal z Kromě-
říže naopak renovovala a rozšiřovala. Před dokončením přestavby školy
jsem vedl hovor s ing. Josefem Dytrychem, který vykonával technický
dozor stavebníka, čili Městské části Praha-Ďáblice.
„Firma měla svého stavbyvedoucího, takže já jsem stavbu neřídil, ale kon-
troloval jsem kvalitu a průběh prací, přejímal hotové úseky a vedl jednání
s projektantem, s pracovníky místního úřadu jako s představiteli investora,
a samozřejmě s vedením školy jako s budoucím provozovatelem. Byl jsem
ve dvojím, ba někdy ve trojím, ohni, abych urovnal a smířil požadavky
architektů, obce a školy s možnostmi stavební firmy a dodavatelů.“
Náš rozhovor je příležitostí přiblížit některé nové prvky, které se na rozší-
řené škole objevily. Například plochou střechu nad třetím nadzemním
podlažím, která je základnou pro letní venkovní učebnu, a sadové úpravy

na vytvořeném pahorku. Součástí je obdélník velký přibližně
sedm krát pět metrů, s palubovou podlahou a sezením atrio-
vého typu pro výuku dětí. 
Na existenci učebny z dálky upozorňují kovové tyče, které trčí
nad novou částí školy. Nesou nerezové 2,5 metru vysoké
ochranné sítě. Zajímavě je vyřešený také přístup do letní
učebny. Vede po střeše lávky, která je zavěšena na zdi uzavře-
ného školního bloku a spojuje stávající západní křídlo s přís-
tavbou v úrovni třetího podlaží. K čemu to všechno? Aby děti
například při cestě do tělocvičny nemusely z protilehlých tříd
obíhat po chodbách celou školu.

„Lávka je ocelová, prosklená a mírně šikmá, protože vyrovnává úrovně
podlah mezi prostorami, které spojuje. Firma ji montovala jeřábovou tech-
nikou pomocí vysílačky přes střechy jižního a východního křídla školy, aniž
by jeřábník viděl do prostoru, kam lávku usazuje,“ doplňuje inženýr
Dytrych.
Více než rok života strávil se školou a s lidmi okolo ní. I s těmi, kteří to
měli ke stavbě nejblíže, tedy s dětmi a učiteli, anebo s obyvateli tzv. 
„osmnáctky“, domu hned vedle školy. 
„Při bourání části školy, při vrtání pilot, provádění zemních prací a osazo-
vání a demontáži bednění nebylo vždy možné zvýšenou hlučnost a praš-
nost zcela vyloučit. Spolu se stavební firmou jsme se snažili zhoršené
životní podmínky eliminovat prováděním těchto prací o prázdninách,
víkendech nebo v odpoledních hodinách, přesto chápu, že mezi stavbou,
dětmi, rodiči a učiteli vznikalo napětí. Nenapadá mě ale jiná cesta, jak
ďáblickou školu rozšířit, nafouknout. Nyní si lze jen přát, aby všem škola
v příštích letech dobře sloužila.“

Text a foto Pavel Veselý 7

Dějiny, které vzpomínáme při státních svátcích, si chceme připomínat
a přibližovat při slavnostních setkáních školy pod památnou lípou na
rynku v předvečer těchto svátků.
Pořádat budeme sběry starého papíru. Těšit se můžeme na tradiční
Adventní tvoření (1. 12.), Vánoční trh (7. 12.), Ďáblického slavíčka (školní
přehlídka v muzicírování – 30. 1.), Ďáblické vajíčko (školní recitační pře-
hlídka – 8. 2.), Atletické závody v červnu a na mnoho dalších školních
aktivit. 22. března bude naše škola spolupořádat dětský hudební festival
Jarní petrklíč, jeho jubilejní 30. ročník.
Žáci 2. ročníku absolvují plavecký výcvik v letňanském aquacentru. Věno-
vat se opět budeme i dopravní výchově, mj. též na bohnickém dopravním
hřišti. Zvědavi jsme na celoroční spolupráci 9. ročníku se žáky 1. tříd.
S pedagogickým sborem nás čeká velmi náročná mravenčí práce na nové
redakci našeho Školního vzdělávacího programu pro základní
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Obsáhlý 
fotoseriál 
jak z budování 
školy, 
tak ze zahájení 
školního roku, 
najdete 
ve fotogalerii 
na www
dablice.cz



Ďáblický uličník – 
12. část
Markvartická
Ulice byla pojmenována při svém vzniku
v r. 2005 a je vlastně pokračováním ulice Podě-
bradovy k ulici Šenovské na západním okraji
obce. Pražský uličník k jejímu názvu uvádí: 
„V místě jsou obvyklé názvy podle převážně
severočeských či severním směrem od Prahy
ležících obcí. Vsi s názvem Markvartice jsou
v severních Čechách dvě, jedna východně od
Děčína poblíž České Kamenice, druhá u Jablon-
ného v Podještědí. V příloze k usnesení rady
hl. m. Prahy č. 1129 ze dne 16. 8. 2005, kterým
se tato ulice pojmenovává, se uvádí pouze
„název podle obce Markvartice“, tedy bez bližší
specifikace, o kterou ves se přesně jedná.“
Od Kamenického Šenova jsou Markvartice
u Děčína vzdáleny 12 km směrem na západ.
První písemná zmínka o vsi je z r. 1281 (listina
se dochovala v drážďanském archivu), kdy 
patřila k panství strážného hradu Ostrý. Už
samotný název však naznačuje dřívější koloni-
zační aktivitu rodu Markvarticů, vlivných čes-
kých knížat, kterou potvrzuje i markvartický erb
obce – červený štít, v jehož horní polovině je
stříbrná kráčející lvice se zlatou zbrojí. Při tzv.
velké kolonizaci ve 13. až 14. století docházelo
k zakládání nových osad v málo osídlených
pohraničních hvozdech za podstatné účasti
německých kolonistů z přelidněných území
západního a středního Německa. Ti zakládali
v údolích lesní lánové vesnice charakteristické
svým protáhlým tvarem, neboť stavěli usedlosti
podél potoka a silnice. Nové osídlence nezvali
do severního pomezního hvozdu, patřícího
původně panovníkovi, čeští králové, nýbrž větši-
nou šlechtické rody – Ronovci a Markvartici.
30 km východně od Kamenického Šenova leží
další severočeská obec Markvartice, ta je dnes
součástí Jablonného v Podještědí. Jablonné
v raném středověku plnilo funkci celnice na
Lužické cestě a na odbočce ze Záhvozdské
stezky. V první písemné zmínce z r. 1249 se
nazývá Gavela, zřejmě podle latinského
„gabella“ = celnice. Jablonné vlastnil v té době
Havel z Lemberku z rodu Markvarticů, manžel
Zdislavy z Lemberku. Markvarticové také zřejmě
založili ves Markvartice jako důležité zeměděl-
ské zázemí města. Ves je poprvé písemně dolo-
žena r. 1391 v dědictví po Jindřichu Berkovi
z Dubé (listina se dochovala ve starých deskách
zemských), který v té době vlastnil lemberské
panství. V obci se nachází barokní roubený mlýn
z počátku 18. století, který náleží k nejstarším
stavbám svého typu v severních Čechách.
Vzhledem k umístění stavby a majetkovému
vývoji vodního díla je možno předpokládat stře-
dověký původ mlýnské usedlosti a její přísluš-
nost k lemberskému panství.
V těsném sousedství Ďáblic se ve středověku
nacházela vesnička Markvartice, která ale
zřejmě zanikla již před rokem 1550 a zůstalo po
ní jen jméno pole. V křižovnickém urbáři je toho

roku o Ďáblicích zapsáno: „Brož krčmu drží;
povinnost z krčmy o sv. Jiří 1 k., z půl lánu
dědiny 40 gr., z Markvartic 54 gr., z druhé
dědiny 1 ½ k., roboty vorní z jara 2 dni, na
podzim 3 dni; o sv. Havle tolikéž všeho a z louky
panské 5 k., slepici 1.” V r. 1557 kromě krčmáře
Brože obhospodařoval pole „Markvartice”
i Václav Dráb: „Václav Dráb dědičného platu 
2 k., z panské dědiny 3 k. 17 gr., z Markvartic 
3 k., …”. Ještě roku 1714 je v tereziánském
katastru uveden název pole „V Markvarticích“
patřícího ke gruntu Jiřího Kautského (dnes
č. p. 29). V historických listinách a zápisech není
ovšem po těchto Markvarticích žádné stopy, na
rozdíl od Humence v Hloubětíně (viz Hume-
necká), po kterém zůstal ve výše uvedeném
urbáři v r. 1550 také pouze název pole, ale jsou
o něm dochovány 4 zápisy z let 1207-1432. Je
zajímavé, že převor Manner při vymezení hranic
ďáblického statku v r. 1659 jmenoval všechny
obce, jejichž katastr sousedil s ďáblickým, kromě
Střížkova („mezi vsí Letňany, Markvarticemi,
Kobylisy, podle Ládví k Chabrům, k silnici bře-
znoveské, k Třeboraticům až k Červenému
mlýnu, kde hraničí s grunty čakovickými“ – viz
ulice Mannerova). Můžeme se tedy domnívat, 
že Markvartice ležely v jihovýchodní části ďáblic-
kého katastru, který měl v 19. století název
V lomu (viz ulice K Lomu). Údajně se do 20. sto-
letí dochoval mezi nejstaršími pamětníky
pomístní název Markvartická cesta, což měla být
polní cesta směrem ke Střížkovu a k Letňanům.
(Pozn.: místní jméno Markvartice vzniklo přidá-
ním přípony -ice k osobnímu jménu Markvart –
mark = pohraniční území, wart = strážce;
Střížkov – původně Střiežkov = Střížkův dvůr 
od osobního jména Střiežek, což byla domácká
zdrobnělina od „Střezimír“ nebo „Střezivoj“;
osobní jména Střezimír, Střezivoj jsou odvozená
od slovesa „střieci, stříci” = 1. pozorovat, 
2. stříhati – ve významu dávat pozor,takže drži-
tel příjmení střežil mír (klid), byl strážce, voják;
dědina = zde zřejmě zděděné právo na statek
nemovitý, tedy hospodářství, s příslušenstvím
k němu polem i dvorem.)

Mšenská
Pražský uličník informuje, že ulice je pojmeno-
vána podle obce Mšeno ležící severně od Prahy
na Mělnicku. V letech 1922-1971 se nazývala
Škroupova podle Františka Škroupa, hudebního
skladatele a dirigenta, autora hudby české
státní hymny. Ulice byla v r. 1971 po připojení
Ďáblic k Praze přejmenována, ačkoliv její název
nebyl duplicitní, zřejmě proto, aby zůstal zacho-
ván jednotný ráz pojmenování okolních ulic –
Lobečská a Chřibská. Všechny tři ulice spolu
s ulicí Legionářů vznikly ve stejné době, tedy
začátkem 20. let minulého století (viz Legio-
nářů).
Přesný počátek či původ Mšena není přesně
znám, avšak četné nálezy svědčí o tom, že
mšenská náhorní plošina byla osídlena již
v dobách pradávných. Slované přišli do těchto
míst v 5. – 6. století n. l. a zakládali zde svá
hradiště. Název Mšeno pravděpodobně pochází
od krajinného znaku okolí – mechových
porostů, tedy nejspíš místa, kde hojně vyrůstal
nebo se často využíval mech, například při
stavbě chalup. V 11. století stávala v místě
dnešního osídlení vesnička s kostelem. První
písemná zmínka o obci pochází z roku 1306,
kdy Václav III. daroval „ves svoji, jménem
Mšeno“ Hynku Berkovi z Dubé. Po 30leté válce
spojil nový majitel panství Mšeno s lobečským
a vzniklo panství Mšeno-Lobeč. V roce 2003
zde byla vyhlášena městská památková zóna,
v obci působí „Okrašlovací spolek pro Mšeno
a okolí“. Mšeno je malé, půvabné, klidné měs-
tečko v částečně zemědělské oblasti, s absencí
průmyslu. Nachází se na východním okraji
kokořínského údolí a je vstupní branou do
CHKO Kokořínsko, lesnatého kraje, plného skal-
ních útvarů, roklí a romantických zákoutí, pro-
tkaného množstvím turistických a cyklistických
stezek v nedotčené přírodě.

Jana Rexová
Celý článek i s odkazy najdete 
na http://dablice.cz/dablicky-ulicnik
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Vlněná Vlna 
Milí sousedé,
srdečně Vás zveme na třetí ročník sousedské
slavnosti „Zažít Ďáblice jinak – Zažít Vlnu
jinak“, která se bude konat v sobotu 16. září
od 13:00 před Komunitním centrem Vlna
Ďáblice, Osinalická 26.
Těšit se můžete na bohatý program na pódiu
i ve Vlně a na prezentaci místních spolků 
a podniků.
Tuto akci pořádá Městská část
Praha-Ďáblice společně
s iniciativou Auto*Mat ve
spolupráci s místními obyvateli,
spolky a podniky.
Tradičním sponzorem slavnosti je
společnost Kolektory Praha, a.s.

Letošní „Zažívání Ďáblic jinak“ se ponese ve
znamení Vlny – našeho nového komunitního
centra. Inspirujeme se tedy názvem komunit-
ního centra a budeme „Zažívat VLNU jinak„.
Za pomoci vlny připravíme Vlnu na zimu. Inspi-
rovali jsme se pouličním uměním „Guerilla
Knitting“ a pustíme se do výzdoby interiéru
centra i jeho nejbližšího okolí pomocí pletení
a háčkování. První vlněné komponenty již vzni-
kají v rukou zručných ďáblických pletařek
během letních měsíců.
Děti, které plést ani háčkovat zatím neumí, si to
na místě budou mít možnost pod dohledem
zkušenějších vyzkoušet. Bude pro ně připravena
i výtvarná dílna výroby lampionů, ve které bude
hlavním materiálem opět vlna. Pro chvíle odde-
chu jsme připravili „vlněné kino“ – tematicky
laděné promítání pohádek v klubovně.
Obecní knihovna Ďáblice vyhlašuje akci
Dejme knihám další šanci. Návštěvníci si
knihu mohou nejen odnést, ale pokud chtějí,
mohou i své již přečtené knihy přinést a dát je
k dispozici pro jiné. Preferujeme především čtivé
žánry (detektivky, thrillery, romány), které vy již
máte přečtené, ale dalším čtenářům udělají
radost. Knihy by měly být v dobrém stavu,
nesmí být poškozené či jakkoli znehodnocené.

Poprvé v historii naší obce se bude konat
společná komunitní oslava diamantové
svatby ďáblických manželů se svatební
hostinou pro všechny návštěvníky, při které
zahraje Trio Rosti Tvrdíka.
Těšit se můžeme také na taneční ukázku děvčat
z Taneční školy HIT, na vystoupení dětí
z dramatického kroužku naší ZŠ se dvěma
pohádkami ze Tří bratrů (Šípková Růženka
a Červená Karkulka), na ukázku
zásahu hasičů a Mladých hasičů ze SDH
Ďáblice (např. ukázka hašení hořícího vozidla
a vyproštění osoby z vozidla, dětský požární
útok), na Divadlo Krapet s Příběhy včelích
medvídků, na ukázku velmi mladé sportovní
disciplíny – Králičího hopu, kterou nám se
svými králíčky předvede slečna Lucie Uhrová
z Ďáblic, na tradiční vystoupení Hudebního
sdružení Ďáblík a nakonec na koncert oblí-
bené mladé kapely Circus Problem, která
v rytmu disco-balkan roztančí celou ulici.
Své aktivity vám představí místní spolky: 
Český svaz chovatelů, Devět životů,
o.p.s., Ekocentrum Mladých ochránců 
přírody, Spolek Parkán, SK Ďáblice, 
Klub Maata, SDH Ďáblice.
Ochutnávky toho nejlepšího si pro vás připravily
Restaurant Červený Mlýn, Catering Hosti-
vař, Cukrárna Buchalovi.
Chcete-li se do akce zapojit i vy, napište 
na e-mail: dvorak.sim@seznam.cz.
Ulice Osinalická bude v sobotu 16. září mezi
ulicemi Mannerova a Ke Kinu od ranních do
večerních hodin uzavřena pro automobilovou
dopravu. Prosíme vás, abyste v těchto místech
v tento den neparkovali svá vozidla na ulici,
a předem se omlouváme všem, kterým tímto
způsobíme nějaké omezení. Děkujeme za vaši
shovívavost.

Přijďte s námi opět po roce strávit
nezapomenutelné odpoledne!
Program:
13.00 Komunitní oslava diamantové svatby se
svatební hostinou, hraje Trio Rosti Tvrdíka
14.30 Taneční škola HIT
15.00 Králičí Hop
15.15 Dramatický kroužek ZŠ U Parkánu 17
16.00 Sbor dobrovolných hasičů Ďáblice
16.30 Příběhy včelích medvídků (Divadlo Kra-
pet)
17.30 Sbor dobrovolných hasičů Ďáblice
18.00 Hudební sdružení Ďáblík
19.30 Circus Problem
Podrobnější informace o programu 
naleznete na www.zazitmestojinak.cz.

Simona Dvořáková, kulturní komise

Šikovné ruce
Komunitní centrum Vlna se pomalu chystá na
svoji podzimní pletenou proměnu a akci Zažít
Vlnu jinak. 
S klubky, háčky i jehlicemi se potkáváme
v kavárně již od začátku srpna. 
Veliké díky patří paním Tůmové, Švajcarové,
Dostrašilové, Jarošové, Růžičkové a Mazancové,
které pravidelně navštěvují kurz „šikovné ruce“,
paní Tymichové, která je s námi spojená na
dálku a plete celé léto na chalupě, i paní Zacha-
řové, která si náš vlněný projekt vzala s sebou
do lázní. Dámy, děkujeme!

Text a foto Míša Ničová

Hledání správné cesty 
(ozvěny Life Sciences Film Festivalu)

20. září od 19 hodin proběhne ve Vlně promí-
tání dokumentárního filmu Na obranu jídla
s následnou diskusí s foodblogerkou Annou
Grosmanovou.

Film byl natočen na základě stejnojmenného
bestselleru Michaela Pollana a hledá odpověď
na zdánlivě jednoduchou otázku: Co jíst, aby-
chom byli zdraví? A proč by vlastně mělo něco
tak samozřejmého jako jídlo potřebovat
obranu? Třeba proto, že hmota, kterou si kupu-
jeme v supermarketech a nakládáme na talíř,
často vůbec žádné jídlo není. Právě hledání
toho, co je a co není „jídlo“, tvoří hlavní námět
filmu. Během něj se podíváme třeba na planiny
Tanzánie, kde poslední kmeny lovců a sběračů
jedí stejně jako naši dávní předci. Film nás
zavede do Kalifornie, kde se skupina vegeta-
riánů dožívá vyššího věku než téměř všichni
obyvatelé na planetě. Vezme nás i do Paříže,
kde se ukáže, jak zdravá je ve skutečnosti fran-
couzská strava vycházející z místních tradic
a kultury. Pointa filmu je jednoduchá – jezte
zkrátka „jídlo“, tedy pouze takové potraviny,
které časem shnijí. Jezte jídlo, které vařil člověk.
Jezte z menších talířů. Jezte pomalu, rozvážně
a o jídle přemýšlejte.
A mějte na paměti, co řekl Oscar Wilde: 
„Všeho s mírou. Dokonce i míry.“
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I v Praze najdete skutečné
mamuty mezi stromy! 
Jednoho takového 
můžete mít doma
Na začátku je to miniaturní semínko, na
konci gigantický organismus chráněný tisíci-
letou kůrou, který jen tiše přihlíží okolo se
valícím vlnám času. Sekvojovce obrovské
patří mezi nejmohutnější stromy světa a věk
těch nejstarších se počítá na tisícovky let. Pří-
spěvková organizace Lesy hl. m. Prahy letos
oslaví 25 let své
existence. Za symbol
oslav si zvolila právě
silný a dlouhověký
sekvojovec, jehož
dva exempláře již
přes 60 let rostou
v Kunratickém lese
a patří mezi pražské
památné stromy.
Zahradnictví Lesů hl. m. Prahy k výročí pro
Pražany vypěstovalo a přichystalo tisícovku
sazenic sekvojovce, aby si také oni mohli
zasadit svého „mamuta“. Sazenice, které od
dubna najdete v ďáblickém zahradnictví nebo
v našich hájovnách v pražských lesích, jsou
prapotomky některého ze sekvojovců obrov-
ských, které vyrostly ještě ve své domovině –
na horských svazích na západě severoameric-
kého kontinentu. Odtud je jako okrasné dře-
viny lidé rozšířili po celém světě a v roce
1954 dva z nich vysadil tehdejší lesník
i v pražském Kunratickém lese, v blízkosti
dnešního dětského hřiště. Nejmohutnějšímu
sekvojovci světa, jímž je nejméně 2,5 tisíce
let starý a více než 80 metrů vysoký sekvojo-
vec známý jako Generál Sherman, dosahují
dva pražské sekvojovce sotva „po kolena“,
i tak se však již stihly vytáhnout do úcty-
hodné výšky 35 metrů.
Právě z jejich korun pochází šišky se semínky,
z nichž jsme sazenice k letošnímu výročí naší
organizace vypěstovali. Na 120 kilogramů
šišek sesbíraných v roce 2014 nejprve puto-
valo do semenářského závodu v Týništi nad
Orlicí, kde dozrávaly a prosychaly. V luštírně
se pak drobná semínka konečně dostala ze
šišek ven. Do země je na jaře 2015 zasadili
zahradníci v ďáblickém zahradnictví, jehož
tradice sahá až do dvacátých let minulého
století a které proslulo vyšlechtěním několika
nových druhů rostlin, například známé kaliny
pražské (Viburnum x pragense). Po dvou
letech zdejší odborné péče ze semínek
vyrostly sazenice originálních pražských
sekvojovců obrovských, připravené na cestu
do pražských zahrad.
Sekvojovec je majestátný strom, který se
bude nejlépe vyjímat na symbolickém místě,
kde bude mít okolo sebe dostatek prostoru
a stane se tak vděčným strážcem příběhu
Vaší rodiny či patronem místní komunity.
Budeme rádi, když svoje dějiny budete sdílet
právě s pražským sekvojovcem.

Pavla Vamberová, Lesy hl. m. Prahy
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Sokolovna v září
Od září probíhá nábor nových členů do oddílů TTC Praha. 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 16.00 hodin,
ostatní tréninky v pondělí od 15.30 do 17.00, ve středu a čtvrtek od 16.00 do 17.30 hodin. Tréninky
vede trenér licence C. K dispozici tréninkový robot Donic. Pro přípravku máme dva ministoly.
Rekreační oddíl přijímá nové členy bez ohledu na věk, pohlaví a výkonnost. Hrajeme každé pondělí
mezi 15. až 21. hodinou. Zorganizována dlouhodobá soutěž jednotlivců v rámci oddílu a jednorá-
zové turnaje dvouher a čtyřher.
Registrovaný oddíl přijímá nové hráče výkonnosti okresní a krajské úrovně – muže i ženy.
Velká cena Centra stolního tenisu Ďáblice – 4. ročník série turnajů pro děti a mládež okresní
a rekreační úrovně. Podrobnosti najdete na www.pinecvpraze.cz, kde bude v průběhu září kalendář
turnajů včetně výsledků.
Připravujeme: Top Šlágr TV – ve středu 8. 11. 2017 od 18.30 hod. – večer plný veselých písniček.
Ples stolních tenistů – 2. ročník. Střelby ze vzduchovky pro děti. Závody RC modelů aut na vysílačku.
Diskotéky napříč generacemi. 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.
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)



Kalendář akcí
16. září od 13 hodin – Zažít město jinak – v okolí KC Vlna

17. září od 10 hodin – Ženský kruh (seberozvojový seminář pro ženy
pod vedením Jany Drahošové) – KC Vlna

19. září od 19 hodin – Život žen ve východní Africe – 
cestovatelská přednáška Martina Košťála – KC Vlna

20. září od 19 hodin – Na obranu jídla (dokumentární film 
s následnou diskusí) – KC Vlna

23. září v 6 hodin – Podzimní výlet seniorů na Hlubokou – 
odjezd od Battistovy cihelny

23. září od 14 hodin – Rodinná sportovní fotbalová liga – 
hřiště u KC Vlna. Vážení přátelé kopané, staňte se aktéry 
historicky první Rodinné sportovní ligy v Ďáblicích!
Hledáme odvážné a rozhodné dobrovolníky, muže i ženy, kteří se nebojí
výzev a pomohou nám s organizací rodinného fotbalového turnaje.
Ozvěte se Markétě Dlouhé: 739 305 485;
vlnadablice.dobrovolnici@gmail.com
Těšíme se! Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

30. září od 17 hodin – oslava mezinárodního Dne seniorů – 
hudba a povídání nejen s hostem Josefem Zímou, dárečky a občerstvení
ZDARMA – KC Vlna

5. října od 20 hodin – Music Wave – Elena Sonenshine Trio (JAZZ)
– KC Vlna

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

Program na září–říjen 2017
Září: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 20–22, čtvrtek (kromě 28. 9.)
13.30–15.30, 20–22, neděle 14–16 hodin. Neděle 28. září zavřeno.
Říjen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 20–22, čtvrtek 13.30–
15,30, 20–22, neděle 14–16 hodin. Pátek 6. 10. 20–22 Noc vědců.
Čtvrtek 26. 10. podzimní prázdniny 10–12, 13:30–15:30, 20–22.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
18. 9. Petr Adámek: Podzimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
9. 10. Milan Halousek: Sputnikem začala kosmická éra lidstva 
(60. výročí).
16. 10. Ing. Karel Dohnal: Benátská Laguna a jezero Garda v oblasti
Veneto.
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POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
4., 11. a 25. 9. Hledání harmonie světa, Nepolapitelný čas.
2., 23. a 30. 10. Sluneční soustava.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Září: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek (kromě 28. 9.) 
20–22, neděle 14–16 hodin. Pondělí 4., 11. a 25. 9. 20–21 hodin 
za jasného počasí. 
Říjen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20–22, neděle 
14–16 hodin. Pondělí 2., 23. a 30. 10. 20–21 za jasného počasí! 
Pátek 6. 10. 20–22 hodin Noc vědců. Přístupné bez objednání. 
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce). Venuše – 
za dobrých podmínek (po oba měsíce).
Noční obloha: Měsíc – od 1. do 7. 9. a od 25. do 30. 9., nejlépe okolo
27. 9.; od 1. do 7. 10. a od 25. do 31. 10., nejlépe okolo 27. 10. Saturn –
po celé září, začátkem října. Neptun – za dobrých podmínek po oba
měsíce. Uran – říjen. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po oba měsíce.
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – za bezměsíčných večerů po oba měsíce.
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení
hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky aj.).

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu a ve čtvrtek 19–20 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 prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

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

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
Čtvrtek 26. 10. otevírací doba 10–12, 13.30–15.30, 20–22 hodin.
10.15 hodin O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka 3+), 
14.15 hodin Slunce a stíny (12+). Za jasného počasí (dopoledne
i odpoledne) doplněno pozorováním Slunce příp. Venuše.

POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 17. 9. v 10.15 hodin – Měsíc u krejčího.
Neděle 15. 10. v 10.15 hodin – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Za jasného počasí 11–12 hodin 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.
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Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8-Ďáblice

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

Údaje o dítěti

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

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

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

Údaje o žadateli – zákonném zástupci

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

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

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

Bankovní spojení

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

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

Poučení
Dle usnesení č. 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).

!

Nabídka platí od 4. 9. 2017 do 30. 9. 2017. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let / 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou 
neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. KOLEOS: spotřeba 4,2–6,1 (l / 100 km), emise CO2 120–153 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. 
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

 Renault doporučuje

Motor 2.0 dCi 175 koní s pohonem 4x4 a automatickou převodovkou X-Tronic • Multimediální a navigační systém R-Link 2 s displejem 
o velikosti 8,7“ • Klimatizovaná přední sedadla • Full LED světlomety LED PURE VISION • 5 let záruka Renault

Renault KOLEOS
SUV značky Renault

Nový

     
         



ELEGANTNÍ, RODINNÁ, VYBAVENÁ, SPOLEHLIVÁ, BEZPEČNÁ, … 
Zjistěte sami, která slova nejlépe vystihují naši novinku. Zaujme Vás mimo jiné Low Bi-xenonovými 
světlomety, elegantní linkou LED denního svícení, hodnotným interiérem, moderními motory 
a řadou vyspělých asistentů. Taková je prostě ŠKODA RAPID! 
JEDNÍM SLOVEM NEPOPSATELNÁ.

Navštivte nás a seznamte se s vozem ŠKODA RAPID při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
 ŠKODA RAPID: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00  Praha 8 
Tel.: 286 001 770
www.porsche-prosek.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

NOVÁ ŠKODA

RAPID 

      


