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O čem jednala rada městské části
63. jednání dne 27. 3. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• účetní závěrku ZŠ a MŠ za rok 2016;
• účetní závěrku MČ Praha-Ďáblice za rok 2016;
• Kroniku MČ Praha-Ďáblice za rok 2015;
• použití znaku MČ Praha-Ďáblice Tiskárně Sprint za účelem tisku
pohlednic;
• poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč ČSCH ZO Ďáblice;
• cenovou nabídku společnosti L+L rekonstrukce a stavitelství s.r.o. 
na vícepráce v rámci zakázky Oprava bytu č. 3 v ul. Ďáblická 160.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s programem 18. veřejného zasedání zastupitelstva;
• s poptáním víceprací na zakázce Dostavba a stavební úpravy Základní
školy Praha-Ďáblice;
• se záměrem pronajmout prostory ordinací v novém obecním domě 
za účelem provozování lékařské praxe;
• s uzavřením dodatku k nájemním smlouvám na byty ve správě MČ.
Rada MČ vyhodnotila:
• cenovou nabídku společnosti Bonsoft s.r.o. na zajištění velkoobjemo-
vých kontejnerů na bioodpad v celkové hodnotě 94.080 Kč bez DPH 
jako cenově nejvýhodnější.
Plánovací smlouva se společností Bydlení Ďáblice s.r.o.:
• pan starosta informoval o chystané Plánovací smlouvě a dále sdělil
možnosti čerpání. Rada se po diskuzi rozhodla podpořit variantu finanč-
ního plnění.

64. jednání dne 10. 4. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• smlouvu o nájmu nebytových prostor objektu Komunitního centra 
Ďáblice Vlna s Komunitním centrem Vlna Ďáblice, z.ú.;
• návrh smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi MČ Praha-Ďáb-
lice a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.;
• pronajmutí sálu Sokolovny za částku 2.500 Kč na akci „Beseda
o odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou“, která se bude
konat dne 19. 4. 2017;
• odpisové plány pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ na rok 2017,
které se stávají zdrojem investičního fondu PO ZŠ a MŠ;
• návrh rozdělení hospodářského výsledku PO ZŠ a MŠ v poměru 80% 
do fondu odměn a 20% do rezervního fondu.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s pronájmem celého objektu Komunitního centra Ďáblice Vlna předkla-
datelkám nejvhodnější nabídky: paní Lucii Sandrové a paní Michaele
Ničové;
• s uzavřením Příkazní smluv s Ing. Janem Pumprem o organizačním
a administrativním zajištění zadavatelských činností na stavební akci
„Dostavba a stavební úpravy ZŠ Ďáblice“ i na stavební zakázce „Obecní
dům Ďáblice“;
• s programem 19. veřejného zasedání zastupitelstva;
• s cenovou nabídkou společnosti Montiva s.r.o. na zastínění terasy
Komunitního centra Vlna v celkové hodnotě 89.924 Kč včetně DPH;
• s cenovou nabídkou společnosti Iris-Španihel s.r.o. na zakázku „Demo-
lice zahradního domku a úprava území par.č. 587/51“ pro potřeby ZŠ
v celkové hodnotě 141.561,17 Kč bez DPH;
• s žádostí pana Berouska o nájem části pozemku 1229/1 v k.ú. Ďáblice
pro zázemí divadelního rytířského představení Excalibur ve dnech 
13. – 14. 4. 2017;
• s poptáním veřejné zakázky malého rozsahu na zahradnické a s tím
související práce v Komunitní zahradě Ďáblice.

Rada MČ po projednání vyhodnotila:
• nabídku pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. za celkovou
cenu 112.784 Kč za rok jako cenově nejvýhodnější pojištění majetku 
MČ Praha-Ďáblice.
Rada MČ po projednání zamítla:
• žádost SDH na finanční příspěvek na dětský letní tábor z důvodu rovno-
cenného přístupu ke všem spolkům pracujícím v oblasti MČ Ďáblice
s dětmi s tím, že SDH již finanční dar v letošním roce obdrželo, a to 
ve stejné výši jako ostatní žadatelé.

65. jednání dne 24. 4. 2017
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s cenovou nabídkou společnosti ATELIER K2 na Projekt interiéru ZŠ
v celkové hodnotě 425.000 Kč bez DPH;
• s vyjádřením MČ Praha-Ďáblice k dokumentaci vlivů záměru Goodman
Zdiby Logistics Centre na životní prostředí.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2017;
• připomínky ke zveřejněné podobě návrhu zprávy o uplatňování zásad
územního rozvoje hl. m. Prahy ze dne 25. 3. 2017.
Informace starosty:
• o souhlasu ředitelky hl. m. Prahy JUDr. Děvěrové se jmenováním
Mgr. Renaty Henych do funkce tajemnice ÚMČ Praha-Ďáblice; nová
tajemnice bude jmenována s účinností od 1. 5. 2017;
• o prodejci, který v Ďáblicích nabízí nezákonný prodej elektřiny;
• o získané finanční podpoře pro akci „Zažít Vlnu jinak“ – Zakládáme
tradici, a to ve výši 165.000 Kč.

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

18. veřejné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice – 5. 4. 2017
Kontrola zápisu ze 17. veřejného zasedání ZMČ.
Zápis byl bez připomínek schválen.
Volný mikrofon. Ing. Rexa pozval přítomné na besedu o hospodaření
s dešťovou vodou; vyzval vedení MČ k vyčlenění finančních prostředků na
odvodnění a odhlučnění Ďáblic i k vytvoření pravidel pro poskytování pří-
spěvku na hospodaření s dešťovou vodou. Ing. Šifner, zástupce ředitele
Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy promluvil na téma vybudování bezba-
riérové komunikace k ďáblické hvězdárně. Ing. arch. Chromík (člen sta-
vební komise) upozornil na problematiku akčního plánu hl. m. Prahy
a tvorbu studie proveditelnosti hlukových opatření Ďáblic. Paní Rosenfe-
rová si stěžovala na retardéry v ul. Šenovské v souvislosti s průjezdem
nákladních vozidel.
Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice.
Po projednání zastupitelé RO schválili.
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na roky 2017
až 2022. Zastupitelstvo revokovalo usnesení č. 151/17/ZMČ ze dne 
1. 3. 2017 a výhled schválilo.
Účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2016. Zastupitelstvo po projednání
vzalo na vědomí Radou schválenou účetní závěrku.
Účetní závěrka MČ Praha-Ďáblice za rok 2016. Zastupitelstvo
Radou schválenou účetní závěrku vzalo na vědomí.
Vybudování komunikace ke hvězdárně. Zastupitelé po projednání
schválili záměr vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na rekonstrukci
chodníku K Ovčínu v katastrálním území Ďáblic v maximální hodnotě
1.000.000 Kč bez DPH.
Plánovací smlouva se společností Bydlení Ďáblice s.r.o.
Pan starosta seznámil zastupitele s kostrou plánovací smlouvy.
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Informace starosty a zastupitelů:
• Pan starosta navrhl, aby příští jednání ZMČ bylo svoláno na 26. 4. 2017
od 18 hod.
• Pan zástupce starosty přítomným sdělil informace k vyřazenému bodu
Vícepráce na zakázce „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha-
Ďáblice“.
Diskuze:
• Ing. Niebauer upozornil na vrak obytného automobilu v ul. U Červe-
ného mlýnku; dotázal se na aktuální stav provozu KC Vlna a na výběrové
řízení na nového tajemníka.
• Mgr. Bouzková vznesla dotaz k pronájmu komunitního centra Vlna.
• Pan starosta zastupitelům sdělil jemu dostupné informace o zastupiteli
panu Ing. Kužmovi a požádal přítomné o minutu ticha.

19. veřejné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice – 26. 4. 2017
Pan starosta představil novou tajemnici ÚMČ (od 1. 5. 2017) 
Mgr. Renatu Henych.
Kontrola zápisu z 18. veřejného zasedání ZMČ. Zápis byl schválen.
Volný mikrofon. Ing. Rexa informoval přítomné o besedě z 19. 4. 
Pan Michek přednesl námět na měření rychlosti vozidel v ul. Šenovská,
dále pak stížnost na neukázněné majitele psů a lepší zprůjezdnění
dopravy v ranní špičce.
Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice. RO bylo
po projednání schváleno.
Vícepráce na zakázce „Dostavba a stavební úpravy Základní
školy Praha-Ďáblice“. Zastupitelé po projednání souhlasili s poptáním
víceprací a schválili Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na tuto stavební
zakázku.
Plánovací smlouva se společností Bydlení Ďáblice s.r.o. Zastupi-
telstvo schválilo Dohodu o investiční činnosti a vzájemné spolupráci
(Dohoda) se společností Bydlení Ďáblice s.r.o. a MODAD s.r.o. pro
zástavbu v lokalitě Statková – Šenovská.
Přijetí daru – ideálních 2/3 pozemků parc. č. 1548/47 a 1548/74
v k.ú. Ďáblice. Zastupitelé s převzetím daru souhlasili.
Odvod finančních prostředků ZŠ do rozpočtu zřizovatele. Zastu-
pitelé revokovali usnesení č. 144/17/ZMČ; schválili převod části hospo-
dářského výsledku PO ZŠ a MŠ ve výši 916.835,32 Kč do rezervního
fondu (ZŠ) a následné posílení investičního fondu ZŠ ve výši
916.835,32 Kč z rezervního fondu ZŠ; uložili PO ZŠ a MŠ odvod finanč-
ních prostředků ve výši 916.835,32 Kč z investičního fondu (ZŠ) do 
rozpočtu zřizovatele.
Diskuze.
• Pan Ing. Niebauer vystoupil na téma hospodaření s dešťovou vodou.
• Paní radní Dohnalová vystoupila na téma problematika nově stavěných
bytových domů. Pan Ing. Zajíček se k tématu připojil.
• Pan Mgr. Soukup konstatoval, že by se v Ďáblicích mohla zlepšit 
vybavenost.

Kompletní zápis najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení ZMČ

Změna trasy autobusu č. 202
Za tři měsíce provozu linky autobusu č. 202 se na radnici sešlo větší
množství podnětů od občanů naší městské části, kteří nejsou spokojeni
s touto změnou. 
Jednalo se nejen o argumenty spočívající v delší časové náročnosti na
přepravu z místa na místo, ale i o stížnosti, a to nejen seniorů, kteří jezdí
do OC Čakovice a s těžkými nákupy v pojízdných taškách musejí nyní
zdolávat mnoho schodů směrem nahoru, aby mohli nastoupit do auto-
busu směr Ďáblice. Dřívější zastávka přímo dole před Globusem byla pro
ně vyhovující.
Mnohé potíže pramenily z toho, že autobus od 18.30 nejede ani do Kbel,
ale jen do Čakovic. Značné stížnosti byly na nemožnost dostat se přímo
do Letňan do zaměstnání (AVIA Letňany). Naši občané, ale i chaberští,
ztratili prakticky možnost přímého spojení s Letňany.

Autobus č. 201, kterému se neúměrně opakovaně prodloužila trasa, 
nejezdí načas a přestupování ve Kbelích z č. 202 je problematické, prak-
ticky nemožné. 
Navrhli jsme proto, aby došlo ke změně trasy autobusu č. 202 tak, aby
zajížděl opět k nákupnímu centru v Čakovicích a dojížděl přes Letňany
minimálně do Kbel. Počet stížností a nevraživost na organizaci ROPID by
v Ďáblicích zmizela. Jednalo by se o kompromis, neboť naši občané přišli
i o přímé spojení na Černý Most.
Na základě výše uvedeného jsme společnosti Ropid odeslali shromážděné
podněty k vyjádření. Zde je výsledek našeho snažení:
Dle zástupců Ropidu na trase i zastávce spoje č. 202 u Globusu ke změně
nedojde nejen z technických důvodů, ale i z časových. Dvojí projíždění
kruhového objezdu by přispívalo k dalšímu zahuštění provozu. Od 29. 4.
byl navýšen počet spojů mezi Čakovicemi a Kbely, a to v pracovní dny
mezi 18–21 hodinou, jak jsme mimo jiné požadovali. Spoj č. 201 byl
posílen a přestup z a na autobus č. 201 tedy bude možný i ve večerních
hodinách. Autobus č. 202 má nově ve Kbelích obousměrně stanici v ulici
Bakovská stejně jako všechny ostatní projíždějící spoje a zjednoduší se
tím přestupování z jednoho spoje na druhý.
Od 29. dubna se změnil i večerní jízdní řád spoje č. 103 (najdete na 
str. 21) tak, aby zůstala zachována návaznost na linku metra C, které
posílí provoz po celý týden mezi 21. a 23. hodinou. Dlouhé časové rozpětí
odjezdů autobusů z Ládví v době od 21 do 23 hodin se bohužel zatím
nepodařilo, i přes naši velkou snahu, zkrátit. Nadále jsme se zástupci spo-
lečnosti Ropid v kontaktu a téma optimalizace spojení Ďáblic s Prahou
pro nás zůstává stále otevřené.

Martin Tumpach, zástupce starosty
Tatjana Dohnalová, radní

Průběh rekonstrukce ZŠ
Po dokončení plánovaných bouracích prací, a především rekonstrukce
sociálních zařízení a úpravy učeben v přízemí v loňském roce, se naše
pozornost soustředila na další plánované fáze stavby. Jednalo se o sta-
vební úpravy prostoru dvorany a výstavbu vzduchového „tunelu“ pod
podlahou staré budovy. Proběhly stavební úpravy učeben a chodeb staré
budovy zahrnující
rekonstrukce podlah,
opravu stropních trámů,
nové rozvody slabo-
proudů a osvětlení,
instalaci moderních
akustických podhledů,
namontování nových
svítidel, vymalování zdí
a opravy podlah na
chodbě. Na velké prázd-
niny zbývá rekonstrukce
vytápění chodeb,
výměna dveří, nové
podlahy na vybraných
chodbách a nové elek-
trické rozvody. O jarních
prázdninách byly
vybourány průchody
mezi starou budovou
a přístavbou v prvním a třetím patře. Navržené pohledové betony jsme
nahradili štukovými omítkami a sádrokartonovými deskami. Dále připra-
vujeme provedení nové kanalizační přípojky a připojení školní kuchyně na
kanalizaci podzemním lapačem olejů. Od června do srpna bude budována
nová příjezdová cesta k budově školy. Byla uzavřena smlouva se zahrad-
níky na osázení okolí školy stromy a keři. Zeleň je plánována i ve školním
atriu a na části střechy. Všechny práce jsou prováděny tak, aby byly oddě-
lené od provozu školy a aby co nejméně provoz rušily. Maximální priori-
tou pro nás je dokončení rekonstrukce ZŠ s koncem letních prázdnin
2017.

Martin Tumpach, foto autor a Pavel Veselý
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Ze zápisníku 
starosty
Starosta nově jmenoval 
do funkce tajemníka 
úřadu MČ Praha-Ďáblice
paní Renatu Henych 
Ve Zpravodaji č. 3 jsem poděkoval bývalému
tajemníkovi panu RNDr. Michalu Traurigovi za
zajímavou, pro Ďáblice užitečnou spolupráci
a popřál mu v dalším pracovním i osobním
životě jen vše dobré.

Nyní bych vám chtěl oznámit, 
že funkce tajemníka úřadu je opět 
a plnohodnotně obsazena.
K datu 1. 5. 2017 jsem do funkce jmeno-
val paní Mgr. Renatu Henych a také touto
cestou jí přeji pevné zdraví a mnoho spo-
kojenosti při její velmi náročné a odpo-
vědné práci pro Ďáblice. 
Doufám, že se jí u nás bude líbit.
Připojuji několik základních informací o jejích
pracovních zkušenostech:
Paní Mgr. Renata Henych
vystudovala Filozofickou
fakultu UK Praha, obor socio-
logie. Ve státní správě a samo-
správě pracuje od roku 1990
v různých pozicích od vedou-
cího kanceláře přednosty okresního úřadu,
vedoucího oddělení sociálně právní ochrany
dětí, protidrogového koordinátora, vedoucího
oddělení kultury a cestovního ruchu i jako pro-
jektový manažer na Správě uprchlických zařízení
Ministerstva vnitra. Posledních devět let půso-
bila jako tajemnice obecního úřadu.

Akcíz – je dokončena další 
kompletní rekonstrukce
Na začátku dubna byla ukončena kompletní
rekonstrukce obecního bytu č. 3 v ulici
Ďáblická 160 – tzv. Akcíz, kterou provedla
firma L+L rekonstrukce a stavitelství, s.r.o.
Hovorčovice.

Do rekonstrukce městská část investo-
vala více jak 200 000 Kč. Byly opraveny
podlahy v celém bytě – položena nová lina, pře-
broušeny parkety a ošetřeny ochranným nátě-
rem, kompletně přestavěno sociální zázemí
(nový sprchový kout, WC, nové obklady,
dlažba), v kuchyni byly odstraněny staré dlaž-
dice. Byly provedeny sanační omítky a celý byt
byl nově vymalován. V celém bytě jsou nové
rozvody elektro a plyn.
Jsem rád, že Ďáblice touto přestavbou
získaly další byt, který bude možné
v příštích letech nízkonákladově,
a přitom komfortně užívat dle zvyklosti
pro sociálně potřebné nebo pro 
stabilizaci týmu školy a školky. 

Nové řadové domy „U spojů“
Na posledním dubnovém jednání zastupitelstva
byl schválen projekt výstavby 36 řadových
rodinných domů na parcele pod bytovkami
„U Spojů“ na rohové parcele, kde dříve parko-
vala těžká technika, ty veliké cívky kabelů atd.
Před zahájením územního a stavebního řízení,
tedy ještě před vydáním stanoviska Ďáblic, byla
mezi naší městskou částí a investorem Bydlení
Ďáblice s.r.o. schválena smlouva o spolupráci,
která přesně stanovuje základní podobu a pod-
mínky výstavby (ty, které jsou pro Ďáblice důle-
žité) a odpovědnost za budoucí správu
veřejných prostranství (park, komunikace, chod-
níky). Smlouva také obsahuje finanční
kompenzaci pro Ďáblice ve výši 
1,95 mil. Kč včetně jednoznačných
garancí při neplnění závazků ze smlouvy. 
Troufám si tvrdit, že Ďáblice ve věci transparent-
nosti a odbornosti vyjednávání v posledních 
6 letech významně pokročily. Dnes jsme uzná-
vaným partnerem a jmenovanou smlouvu se
soukromým investorem považuji za nej-
kvalitnější svého druhu v historii naší
MČ (http://dablice.cz/stavebni-akce – 
Bydlení Ďáblice). Přeji nám všem, aby projekt
byl dokončen alespoň stejně dobře, jak začal.
Ale to bude ještě dlouhá cesta.

Výstavba posledního chybějícího
osvětlení se opět přiblížila
V lokalitě Pod Hájem (ulice Skalnická, Buližní-
ková) nám od ukončení výstavby v roce 2005
a NE vinou MČ stále chybí osvětlení. Situaci se
snažíme vyřešit i ve spolupráci se sousedy z této
lokality. Aktuálně bylo největší překážkou pestré
vlastnictví pozemků pod komunikacemi
a v zelených pásech, které nepatřily ani městské
části, ani vlastníkům domů. V posledních týd-
nech jsme ale konečně dosáhli význam-
ného pokroku a získali souhlas
s převodem pozemků do správy MČ
od všech důležitých vlastníků (viz také info
z jednání ZMČ). Lze tedy odhadovat, že ještě
v tomto roce bychom mohli být připraveni
osvětlení postavit.

Organizovat velké nebo malé 
společenské akce? – Obojí má 
smysl a je stejně důležité
S potěšením sleduji, jak roste počet akcí
různého druhu pořádaných v Ďáblicích. Jedno-
značně se zvyšuje také jejich kvalita. A ještě
radostnější je, že přibývá i počet lidí, kteří se při-
dávají a zapojují do akcí – jako sponzoři, orga-
nizátoři, pomocníci i jako aktivní účastníci. 
Za účastníky i za sebe s velkým uznáním děkuji
všem organizátorům a tentokrát jmenovitě
dvěma z nich, jejichž akce jsem mohl navštívit: 
• paní Barbaře Tranové a členkám soci-
ální komise za péči o seniory jubilanty a za
velmi příjemné Jarní setkání v základní škole
(výborná hudba, výborní muzikanti!);
• paní Simoně Dvořákové, celé kulturní
komisi a všem Malým i Velkým ďáblickým
hasičům. Již tradiční jarní bojovka byla
zábavná i poučná nejen pro stále větší počet
dětí, ale i pro mne. Strhnout se nechala
i spousta rodičů. A Pálení čarodějnic? 
To bylo nepřehlédnutelné i nepřeslechnu-
telné. Celá organizace výborně zvládnutá, pro-
gram opět velmi kvalitní, i když s čarodějnicemi
holt není občas jednoduché pořízení! 
A Malí hasiči!!!? Musím touto cestou
vzkázat fotbalistům, že Malí hasiči už při
svém prvním „vystoupení“ – navíc tuším,
že pouze ve třech!, kdy při „pálení čaro-
dějnic“ na louce uhasili hořící dřevěný
domeček – přitáhli více diváků, než kolik
přišlo na derby „áčka“ s Březiněvsí!

Rej divokých čarodějnic – 
omluva a poděkování sousedům 
Jménem svým i organizátorů bych chtěl
všem sousedům z okolí akce „pálení
čarodějnic“ poděkovat za trpělivost,
pochopení a ochotu strpět během
nedělního odpoledne až pozdního
večera případnou zvýšenou nepohodu
a hluk. Nemám žádnou negativní
zprávu, ale pokud přeci jen nastal
nějaký přechodný problém, přijměte,
prosím, naši omluvu.

Ing. Miloš Růžička, 
starosta MČ Praha – Ďáblice
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Obecní dům Ďáblice 
Celková koncepce a založení objektu
Výstavba nového obecního domu překonala
v měsíci březnu úroveň terénu, na staveništi
bylo vybudováno mnoho terasovitě uspořáda-
ných zdí, a proto jsem byl požádán přiblížit spo-
luobčanům některé podrobnosti o vznikajícím
novém obecním domě mezi ulicemi Prácheňská
a Osinalická. Omlouvám se předem všem
odborníkům za, v některých technických detai-
lech, zjednodušený popis. A věřím, že tato zjed-
nodušení pochopí. 
Idea vybudování objektu, kde by bylo propojeno
umístění úřadu MČ spolu s dalšími oddělenými
funkčními částmi blíže centrální části Ďáblic,

začala nabírat konkrétních obrysů v roce 2012
prvními studiemi a následnou architektonickou
soutěží. Vítězný návrh byl později několikrát
upravován, a jeho konečná verze zpracována
generálním projektantem firmou A.LT ARCHI-
TEKTI v.o.s., s jejichž svolením uveřejňuji i jed-
notlivé plánky a vizualizace. V roce 2015 bylo
vydáno stavební povolení a následně v roce
2016 zorganizováno výběrové řízení na zhotovi-
tele stavby, kterým se nakonec stala třinecká
stavební společnost První KEY-STAV, a.s. K pře-
dání staveniště došlo v prosinci 2016, což byl
i moment, od kterého jsem i já osobně do pro-
jektu postupně zapojen.
Samotný objekt obecního domu bude jednopo-
dlažní a bude rozčleněn na 4 samostatné pro-
vozní části (viz plánek), které budou vzájemně
odděleny atrii se zelení: 
• 3 ordinace lékařů s vchody z Osinalické ulice
(naproti lékárně), s oddělením ordinací pro
dospělé a děti • společenský sál s předsálím,
zázemím a toaletami • nové prostory pro Úřad
městské části • nové prostory plánované pro
úřad pošty se vstupem z Prácheňské ulice.
Jednotlivé provozní části bude propojovat
vnitřní chodba, ze které bude přímý vstup do
úřadu i společenského sálu. Celková rozloha
objektu je přibližně 1700 m2 (cca 70 x 25 m),
což pro porovnání představuje přibližně plochu
čtvrtiny fotbalového hřiště! 
Výškově bude stavba velmi členitá. Jednak bude
rozdílná úroveň podlah jednotlivých částí
objektu z důvodu bezbariérového přístupu.
A také výška místností je navržena rozdílně pro
jednotlivé typy místností – ordinace, kanceláře,
pošta budou cca 3 m vysoké, ostatní veřejné
části, chodby, haly a společenský sál cca 5 m.
Střechy budou ploché a jejich velká část bude
osázena zelení. 
Vnitřní prostory jsou plánovány jako bezbarié-
rové, vstupy do jednotlivých provozních částí
jsou ve stejné úrovni jako stávající chodníky.

Z vnitřních atrií se zelení budou veřejnosti přís-
tupná pouze ta dvě přiléhající společenskému
sálu, a to pouze během pořádaných akcí. Stejně
tak bude bezbariérový i únikový východ ze sálu
po podepřené rampě. 
Kromě komfortní dostupnosti pro pěší budou
součástí projektu i nová parkovací místa podél
stávající propojovací komunikace mezi ulicemi
Osinalická – Prácheňská a také malé parkoviště
pro zaměstnance úřadu a pošty s vjezdem
z Prácheňské ulice.

Z výše uvedeného plánku a popisu by se mohlo
usuzovat, že se nejedná o příliš složitou stavbu.
Nicméně členitost jednotlivých částí objektu
a požadavky na bezbariérové řešení na svaži-
tém terénu činí z výstavby jednotlivých částí
zajímavý úkol.
Již založení objektu samotného nebylo jedno-
duché a ten, kdo v Ďáblicích budoval vlastní
rodinný dům, ví o místních sprašových hlínách
a jílech své. Koneckonců i lokalita stavby neda-
leko původní cihelny napovídala, že právě
takové podmínky čekají stavbaře i v tomto pří-
padě. Spraše (typ podloží) jsou téměř nepro-
pustný materiál a v suchém stavu jsou ideální
pro výkopové práce. Problémy ale přicházejí,
když by do vyhloubených výkopů pro základy

napršelo nebo napadal sníh. V takovém případě
by bylo třeba navlhlé a lepivé spraše kompletně
odstranit a nahradit jiným vhodným materiálem
(ne štěrkem!), což by byla velice nákladná
i časově náročná operace s nejistým výsledkem.
Kdyby se tak neučinilo, mohly by spraše
v budoucnosti působením vlhkosti ztratit pod
zatížením svoji únosnost a část objektu nad
takovým místem by se mohla zdeformovat. 
Při plánování vlastní výstavby musela být vzata
v úvahu nejen rozloha a členitost celého
objektu, ale i časové období, ve kterém jsou
základy budovány. A proto bylo nakonec zvo-
leno založení jednotlivých částí objektu na
vyztužených železobetonových základových
deskách. Tento způsob má umožnit nenarušený
postup výstavby i v jarním počasí bohatém na
srážky. Pro umožnění dostatečného zhutnění
podkladních vrstev pod jednotlivými deskami
bylo nutné vybudovat pomocné základové zdi
a před vlastním zásypem a zhutněním podklad-
ních vrstev musí být sestaveny kompletní roz-
vody kanalizace pod všemi částmi objektu
a uloženy nádrže na zachycování dešťových vod
ze střech jednotlivých částí objektu. Což je
aktuální stav prací ke konci dubna. 
V současné době je velice diskutovaným téma-
tem v Ďáblicích zachycování a využití dešťové
vody. I do tohoto projektu byl tento moderní
trend začleněn. Pod základovou deskou jednotli-
vých atrií jsou navrženy 3 podzemní betonové
nádrže na dešťovou vodu o celkovém využitel-
ném objemu cca 42 m3. Tyto nádrže jsou již ulo-
ženy a v dokončeném stavu budou viditelné
pouze vrchní vstupy pro případné čištění
v budoucnu. Dešťová voda bude čerpána do 
3 samostatných „vodáren“ s nádržemi a bude
využívána převážně pro zalévání. Pouze případný
přepad z podzemních nádrží, který se v žádném
případě nesmí dostat do podloží a základů, 
přeteče potrubím do vsakovacích jam. 
Samotný objekt je navržen jako „velmi úsporná
budova“ (zatřídění do kategorie B dle posou-
zení energetické náročnosti budov). Obvodové
zdi a střechy jsou navrženy ze sendvičových
tepelně izolačních panelů zavěšených na dře-
věné skeletové konstrukci. Ale o těchto
v budoucnosti viditelných částech podám infor-
mace v některém z dalších čísel Zpravodaje.
V případě zájmu o nějaké konkrétní detaily
stavby či použitých materiálů se pokusím tyto
přiblížit také.

Text a foto Jan Hrdlička 

Lékaři Společenský sál Nový ÚMČ Pošta
(tři ordinace) (kapacita max 192 osob)
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Pálení čarodějnic 2017
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách akce i na její
realizaci přímo na místě. Dále bych chtěla poděkovat za shovívavost
všem, kteří bydlí v okolních domcích, a zároveň se omluvit za diskomfort,
který museli při přípravách i během akce snášet.

Simona Dvořáková, Kulturní komise

Foto: Veronika 
a Miloš Růžičkovi



Zp
rá

vy
 z

 Ď
áb

lic

Pirátská bojovka
I letos kulturní komise pro malé i velké děti a jejich rodiče připravila
v Ďáblickém háji jarní bojovku, tentokrát s pirátskou tématikou. Vybaveny
pirátským šátkem a klapkou přes oko si děti mohly vyzkoušet, jaké to je
drhnout rýžákem palubu, houpat se na stěžni či chodit o berlích jako jed-
nonohý pirát. Naučily se také různé druhy uzlů a vyrobily si vlastní daleko-
hled. Nakonec musely jako jednoruký pirát s hákem místo ruky vysbírat
poklad. V cíli na ně pak čekalo pirátské puzzle a malá odměna.
Rok od roku se jarní bojovky účastní stále více dětí. Letos jich přišlo asi
120. Pro nás je to znamením, že se akce dětem i rodičům líbí, z čehož
máme velkou radost, ale zároveň také závazkem, že napřesrok musíme
vymyslet zase něco nového. Takže my se už teď zamýšlíme a těšíme se na
příští jaro. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách akce i na její reali-
zaci přímo na místě.

Simona Dvořáková, Kulturní komise,
foto Miloš Růžička a Pavel Šindelář

I tento rok se 16. září Ďáblice zapojí do akce Zažít město
jinak. Tentokrát jsme se rozhodli inspirovat se názvem
našeho komunitního centra v jiném pojetí a zároveň i tradicí
našich babiček – VLNOU. Ozdobíme Ďáblice pletením, háčko-
váním a dalšími výtvory z vlny.  Proto vyzýváme všechny sou-
časné i bývalé pletaře: budete-li nám chtít pomoci s pletením
nebo máte doma už nepotřebné zbytky vlny, přihlaste se nám 
v KC Vlna.  Více o celé akci se dozvíte v příštím Zpravodaji. 
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Třetí cestopisná přednáška
s Martinem Tumpachem
se opět vydařila. Dne 28. března se naplnil sál
ve Vlně od posledního místečka. Nejprve se pro-
mítalo ozvučené video o průběhu celé cesty
a potom následovala zajímavá cestopisná před-
náška o putování severním Pákistánem a Indií.
Všichni jsme v duchu doprovázeli šest cestova-
telů po neschůdných velehorách, kaňonech,
bažinách a orientálních vesnicích a městech. Pan
Tumpach obohatil své poutavé vyprávění promí-
tanými fotkami a vlastními zážitky, kdy měli to
štěstí a účastnili se přednášky s Dalajlámou
v jednom hinduistickém klášteře. Když vysoko
v horách procházeli zaplavenými kaňony vodou
a bahnem až do 3500 m n. m. na náhorní plo-
šinu, kde bylo bahnem zatopené město a lidé,
kteří nestačili utéci do hor, marně volali o pomoc
helikoptéry. Setkávali se s tím, že se život
v mnoha indických vesnicích i městech po staletí
nezměnil. Krávy jsou stále posvátnými zvířaty,
vepřové maso z náboženských důvodů musli-
mové nejedí, takže zbývá jen skopové, a toho je
málo. Hlavní potravinou je rýže. Krejčí šijí košile
na ulici a kolem se prohání rikši.
Cestovatelé museli překonávat vysoké výstupy
do hor, zdravotní potíže z neobvyklé stravy a byli
obtěžováni nebezpečnými parazity. Cesty za
poznáním jsou někdy trnité, ale o to více zají-
mavé. Při dobrodružných výpravách si mnohdy
sáhnou až na hranice svých sil, ale na to se
potom nejvíce vzpomíná.
Poděkování za příjemnou přednášku, která nás
hodně zaujala, patří panu Martinu Tumpachovi
a kulturní komisi, která umožnila její konání.

Karel Jelínek
Canada live
O tom, jak se žije čtyřčlenné rodině z francouzské
části Kanady v Ďáblicích, nám přišla v úterý 
4. dubna do kavárny Vlna vyprávět paní Marie-
Claude, povoláním učitelka v mateřské škole.
Nápad přesídlit na 1 rok do některé z evropských
zemí v manželích uzrával dlouho, hlavním důvo-

dem bylo umožnit dětem poznat jinou část světa
a připravit je na budoucí možnost osobního roz-
voje. Již od prvopočátku bylo stěžejním úkolem
najít rodinu, která by si s nimi na rok vyměnila
bydlení v domě, a nabídka přišla z Ďáblic. Důleži-
tým faktorem byly také budoucí životní náklady
ve vybrané zemi, a i v tomto výběru se Česká
republika jevila jako dobrá možnost. Po několika-
měsíčním zařizování všech možných i nemožných
potvrzení a povolení byla rodina technicky připra-

vena na roční přesídlení. Ještě před samotným
stěhováním přiletěla Marie-Claude na týdenní
inspekční cestu do Prahy, aby se na vlastní oči
přesvědčila, jak u nás funguje doprava, zdravot-
nictví, ubytování, služby a další věci potřebné
k životu. Uklidněna tím, že nejezdíme v povozech
po prašných cestách a za nemocnými nepřijíždí
jednou za půl roku šaman z pralesa, vydala se
zpět za rodinou připravit poslední fázi stěhování.
Po příletu do České republiky je čekala nelehká
aklimatizace do pro ně cizí společnosti, i jazyková
bariéra, byť mnoho Čechů alespoň částečně
anglický jazyk ovládá. Oba manželé našli práci ve
školství, své děti, desetiletá dvojčata, učí i díky
své aprobaci doma. Ta si již našla mezi dětmi
kamarády a s nadšením navštěvují spoustu
dostupných kroužků. O víkendech vyrážela
rodina, vybavena taškami i baťohem, do nákup-
ních center doplnit zásoby potravin a dalších věcí
denní potřeby, což jim často zabralo několik
hodin. Před koncem roku však objevili službu
dovozu potravin až do domu, a od té doby mají
čas i na výlety po okolí Prahy. Přes všechny počá-
teční problémy se jim ale u nás líbí a určitě
budou na tuto roční zkušenost vzpomínat v dob-
rém. Překvapením pro všechny přítomné byla
účast rodičů ďáblické rodiny, která nyní žije
v domě Perreaultových. Dozvěděli jsme se, že
otec rodiny je uznávaný profesor ekonomie, který
přednášel na univerzitách ve všech světadílech
s výjimkou Antarktidy, a tuto práci nyní dělá
i v Kanadě. 
Celé vyprávění bravurně překládala pro ty, kteří
neovládají angličtinu, zastupitelka Simona 
Dvořáková.

Jana Ouředníčková, foto Miloš Růžička

Cestopisná přednáška
s manželi Smrčkovými
se uskutečnila dne 13. 4. 2017 v zaplněném
salonku ďáblické Vlny. Musím předeslat, že pan
Smrček je dobrý cestovatel, ale také výborný
fotograf. Obdivovali jsme jeho dobré přírodní
snímky krajiny, zvířat, exotických ptáků, leguánů
a hmyzu pořízených teleobjektivem. Cesta začí-
nala v severním Vietnamu, který je velmi
podobný našim klimatickým podmínkám, ale
jinak je velmi politicky rozdílný. Je zde chladněji
a často prší. Ve městech je velmi silný provoz.
Cyklisté se proplétají ulicemi všemi směry, nedo-
držují žádná pravidla silničního provozu, mnohdy
jedou i po chodníku. Mezi nimi se proplétají další
spěchající lidé na skútrech, motorkách a mope-
dech. Místní lidé jsou drobnější, snědí, usměvaví
a velmi pracovití (jak je známe i z vietnamských
obchodů u nás). V rušných ulicích na periferii sedí
před svými domky na malých stoličkách a prodá-
vají všechno možné, jedí dřevěnými hůlkami
i polévku s rýží a zeleninou. Jako hlavní jídlo mají
opět vařenou rýži s čili kořením, kuřecím masem,
to vše je zabaleno v banánovém listě. Také jsme
se dozvěděli, že jejich jídlo je chutné, obsahuje
více zeleniny a není sladké jako jídlo čínské.
Do vzdáleného jižního Vietnamu, který už zasa-
huje do subtropického a tropického pásma, bylo
nutné použít leteckou dopravu. Zde bylo zají-

mavé navštívit rybářské vesnice postavené v moři
na dřevěných kůlech a ochutnat různé rybí spe-
ciality a nabídku darů moře -krevety, mušle, cho-
botnice, kalamáry a jiné. Naši cestovatelé také
vyzkoušeli plavbu lodí podél pobřeží a navštívili
mnohé romantické jeskyně. Také výprava do
národního parku na kolech a potom dlouhé kilo-
metry pěšky se vyplatila. Obrázky z panenské pří-
rody a neprostupného pralesa, kde se prohánějí
po stromech nám neznámé druhy opic, jsou
v podání pana RNDr. Smrčka neopakovatelné.
Přednáška byla velmi zajímavá a obohacená zají-
mavými osobními zážitky manželů Smrčkových,
kteří tuto zajímavou zemi v loňském roce proces-
tovali a podali nám o tom zprávu – moc děku-
jeme. Karel Jelínek

Poznávání historie Prahy
trochu jinak
Zlákala mě pozvánka sociální komise na
komentovanou procházku Prahou uveřejněná
v našem měsíčníku, takže místo tradičního
zapojení se do bojovky pro děti, která se konala
ve stejný den, jsem si tentokrát vybrala méně
náročnou variantu.
Sešlo se nás v sobotu 8. dubna u Prašné brány
postupně celkem čtrnáct. Při dvouhodinové pro-
cházce notoricky známými místy, přes Ungelt,
Staroměstské náměstí až na náměstí Mariánské,
jsem si najednou uvědomila, že díky naší prů-
vodkyni Evě Hotovcové je zažívám jinak, někdy
zcela nově. Tak zajímavé poutavé informace,
které nám během procházky paní Eva poskytla,
mě posouvaly o staletí zpátky a v duchu jsem
prožívala osudy lidí té doby. Jejich trápení či
prožité nešťastné lásky zůstaly v pověstech
a mrazilo mě, když o nich paní průvodkyně
vyprávěla. Věděli jste o zbloudilých duších
v Ungeltu nebo na Ovocném trhu? Já bych se
i teď těmto místům v hodině duchů raději
vyhnula. Také jsme se dozvěděli, proč socha
Rabiho Löwa v průčelí budovy magistrátu na
Mariánském náměstí má u sebe spoře oděnou
dívčinu. A useknutá ruka zloděje dodnes visící
na zdi v kostele sv. Jakuba vzbuzuje přinejmen-
ším respekt před historií.
Již nyní se těším na další putování historickou
Prahou. Byla přislíbena návštěva Pražského
hradu. Chtěla bych poděkovat členkám sociální
komise paní Kohoutové a paní Tačovské za
doprovod a podporu starším účastníkům akce
a paní průvodkyni za nevšední zážitek.

Táňa Dohnalová, foto Zdena Tačovská
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Jarní posezení
V pátek 21. dubna se uskutečnilo jarní posezení
seniorů se zpěvem a muzikou. Hned v úvodu lze
říci, že velmi zdařilé a příjemné. Na jeho zahájení
zazpívali žáci ďáblické školy, kteří se umístili na
prvním až třetím místě pražské pěvecké soutěže.

Potom se již o zábavu postaralo Trio Rosti
Tvrdíka, které dokázalo svým zpěvem a vtipným
slovním doprovodem udržet dobrou náladu celé
odpoledne, samozřejmě s naší skromnou pěvec-
kou pomocí. K dobré pohodě pomohlo i malé
občerstvení podávané členkami sociální komise.

To všechno dohromady vedlo k tomu, že odpo-
ledne uběhlo nějak moc rychle a nám nezbývá
už nic jiného, než všem organizátorům opravdu
poděkovat. Přesto nakonec ale ještě jednu
negativní připomínku: snaha a pečlivost organi-
zátorů takovéto akce by si zasloužila větší účast
ze strany nás seniorů. Tak snad příště.

Jana a Josef Růžičkovi, foto Barbara Tranová

Rada seniorů – poradní
orgán vedení obce
Jako houby po dešti začínají v řadě českých
měst a obcí vznikat Rady seniorů (RS), které
slouží jako poradní orgán rady obce či města.
A členové těchto zastupitelských orgánů si je
nemohou vynachválit. Soustřeďují totiž podněty
starších obyvatel a přicházejí sami s řadou
nápadů, jak zlepšit spokojenost obyvatel důcho-
dového věku, např. v sociálních službách,
dopravě, zdravotnictví, kultuře nebo veřejném
pořádku. Díky nim mají zastupitelé možnost
podívat se na některé obecní záležitosti jinýma
očima a zároveň využít jejich letité zkušenosti.
Najdeme je v Německu, Itálii, Finsku (95 % obcí
zde má RS), ale i v Maďarsku nebo Polsku.
Pokusme se tedy založit Radu seniorů i v Ďábli-
cích. Najdou se v řadách našich starších spolu-
občanů takoví, kteří by se aktivně zapojili do
práce pro své vrstevníky? I o tom si můžeme
povídat na besedě v našem novém komunitním
centru Vlna 18. května.

Jana Ouředníčková

Pozvánka na jarní výlet
seniorů do hospitálu Kuks
Zveme naše ďáblické seniory na další výlet,
který se uskuteční v sobotu 3. června 2017.
Tentokrát se vydáme do oblasti Podkrkonoší,
kde nedaleko Jaroměře leží obec Kuks. Hospi-
tál v Kuksu byl založen hrabětem Františkem
Antonínem Šporkem na počátku 18. století
v malebném údolí Labe jako místo odpočinku
vysloužilých vojáků, o které pečoval řád
milosrdných bratří. Nechal zde postavit lázeň-
ské budovy se zámkem a panským hostincem,
a to díky léčivému pramenu, který zde vyvěral.
Jde o významnou barokní památku. Areál
hospitálu Kuks je proslulý monumentálním
kostelem Nejsvětější Trojice, cyklem nástěn-
ných maleb Tanec smrti, alegorickými sochami
Ctností a Neřestí a jednou z nejstarších léká-
ren v Česku – U Granátového jablka. Galerie
Braunových barokních soch z let 1715-1718
je umístěna před hospitálem: na jedné straně
12 ctností, na druhé 12 neřestí. Další sochy od
tohoto sochařského velikána stojí v barokní
zahradě.
Projdeme si prohlídkový okruh prezen-
tující historii rodu Šporků, fungování
hospitálu od jeho výstavby až do součas-
nosti a také navštívíme rodinnou hrobku
Šporků v kryptě kostela. Po prohlídce nás
čeká oběd v restauraci Na Sýpce v areálu
hospitálu a individuální prohlídka zahrady.
Nádherná bylinková zahrada se rozprostírá za
budovou hospitálu už od dob jeho vzniku na
počátku 18. století. V současné době je dva-
náct ze šestnácti čtverců osázeno mnoha
druhy rozličných bylin a léčivek, což čítá
dohromady 144 záhonů.
Roku 1958 byla budova prohlášena kulturní
památkou, ovšem z důvodu tehdejší ideologie
nesprávně označena jako Státní zámek Kuks.
V roce 1995 – už jako hospitál, byla povýšena
na Národní kulturní památku. V letech 2013 
až 2015 celý areál hospitálu prošel rozsáhlou
rekonstrukcí. Obnovený hospitál se opět otevřel
veřejnosti po jednoleté pauze v březnu 2015.
Prosíme seniory, kteří mají zájem se tohoto
výletu zúčastnit, aby se přihlásili v úředních
hodinách v podatelně úřadu MČ Praha-Ďáb-
lice, Květnová 52 u paní Moniky Forkové
a složili zde 50 Kč jako zálohu na výlet. Pokud
budou v autobuse volná místa, mohou se
výletu zúčastnit také senioři nebydlící v Ďábli-
cích. Ti pak zaplatí kromě zálohy při odjezdu
vstupné do jednotlivých objektů, které během
výletu navštíví.
Odjezd autobusu bude 3. června 2017 již
v 6.30 hod. z obvyklého místa u restaurace
Battistova cihelna v ulici Hořínecká. Předpo-
kládaný návrat je kolem šesté hodiny večer.
Výlet se bude konat za jakéhokoliv počasí.
Tento výlet jsem vybrala po anketě mezi
seniory, kterou dělám po každém výletě, 
abychom věděli, o která místa v Čechách 
je největší zájem.

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

Srdečně zveme všechny
ďáblické občany a sousedy, které zajímá,
jak bychom mohli společně zpříjemnit
a usnadnit život našim nejstarším spolu-
občanům, na veřejnou besedu.

Beseda ďáblických seniorů
se zástupci obce
ve čtvrtek 18. 5. 2017 v 16.30 hod.
v Komunitním centru Ďáblice –
Vlna, Osinalická 1069

Hlavním cílem setkání bude na základě
osobních výpovědí seniorů stanovit jejich
krátkodobé i dlouhodobé priority pro
zlepšení kvality života v naší obci.
Budeme hovořit o tom, které služby nej-
více postrádají, o přístupu k informacím,
o dostupnosti služeb již existujících
i o případném budoucím využití uvolně-
ných obecních nemovitostí pro účely
sociálních služeb.
Mezi pozvanými hosty jsou: vedoucí
pečovatelské služby Ďáblice Diakonie
CČE – Střediska křesťanské pomoci 
Bc. Adéla Grolbertová; ředitelka Centra
RoSa – rezidenčního bydlení pro seniory
– MgA. Marta Dvorská, volení zastupi-
telé obce.

Na setkání s vámi se těší 
sociální komise MČ a redakce ĎZ



Nesmíme zapomenout! 
8. května 2017 uplynulo 72 let od konce
2. světové války. Přinášíme vám reportáž
a rozhovor o lidech, kteří nám i po tolika
letech přibližují události z válečných let. 
Tvůrci našeho nejlepšího filmu o čs. letcích
v RAF se setkali téměř po půl století.
Poprvé po téměř padesáti letech se sešli Svato-
pluk Matyáš, Josef Váša, Vojtěch Holý a Winston
Chrislock, členové posádky wellingtonu z filmu
Nebeští jezdci. Byli hosty akce Setkání Nebes-
kých jezdců, která připomíná nejen tento film,
ale i letošní 95. výročí narození a 30. výročí
úmrtí autora knižní předlohy Richarda Hus-
manna. Setkání se konalo 1. 4. a bylo zahájeno
ve 13 hodin v Komunitním centru Vlna v Ďábli-
cích. Přišli na něj ještě Jana Sedlmajerová, před-
stavitelka příslušnice WAAF z Nebeských
jezdců, Václav Tikovský, letecký novinář a přes
padesát návštěvníků. Na této úvodní besedě
přítomní vzpomínali na natáčení. Například Vác-
lav Tikovský na to, jak film vznikal bez jediného
letounu, Winston Chrislock hovořil i o tom, že
jeho účinkování v Nebeských jezdcích stálo reži-
séra Jindřicha Poláka lahev červeného Johnyho
Walkera. O tu se vsadil s Ivo Marešem, který se
s Winstonem Chrislockem znal, a protože byl
Winston podobný jednomu z našich letců RAF,
přivedl ho na casting a Winston s účinkováním

souhlasil. I když od natočení filmu uplynulo půl
století, hosté se bez problémů poznali a bylo
vidět, že se vidí rádi. Na závěr besedy, v odpo-
vědi na otázku, co pro ně tento film znamenal,
se hosté shodli, že Nebeští jezdci byl jeden
z nejlepších filmů, na kterém pracovali.
Setkání posléze pokračovalo v Klecanech. Nej-
prve na klecanské radnici, kde byla ten den
zpřístupněna výstava o filmu a knize, připra-
vená, stejně jako celá akce, Klubem vojenské
historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF, a pak na
bývalém letišti a v kasárnách v Klecanech, kde
vznikla velká část filmu Nebeští jezdci. Letištní
plocha již neexistuje. Na ní se roztahuje sklad
jednoho z obchodních řetězců. Naštěstí stojí
budovy kasáren, i když zub času a lidská nene-
chavost si na nich vybraly svou daň. Dnes patří
městu, které některé z nich pronajímá a snaží
se o jejich rekonstrukci a lepší využití. Mohli
jsme se tak projít po ploše před někdejší filmo-
vou věží řízení letového provozu, dnes využitou

jako deponii materiálu, a nahlédnout do prázd-
ného objektu roty, kde byl ve filmu briefing-
room, Prckův pokoj a šatna letců. I když
v budově vskutku není nic, i po 49 letech od
natáčení poznal Winston Chrislock místo natá-
čení a říkal, že v někdejším briefingroomu prožil
dejavu. Procházku jsme téměř uzavřeli společ-
nou fotografií všech účastníků, kteří vytrvali,
a z Ďáblic, respektive klecanské radnice dojeli
na letiště. Téměř uzavřeli píšu proto, že na úplný
závěr zapózoval filmový Tomík, Winston Chri-
slock, v blůze battledressu a mohli jsme slyšet
jeho „nazdar“. A to si posléze vzpomněl na
část scénáře, když ho citoval: „Dear daddy...“.
V rámci akce se po celý den konala v KC Vlna
výstava obrazů převážně s tematikou 311. čs.
bombardovací perutě malíře Vladimíra Urbánka.
Jako zástupce realizátora této akce ji těžko
mohu hodnotit. Jsem tak rád, že to za mne udě-

lali, ať už ústně nebo zápisy do kroniky, přítom-
ní návštěvníci. A jejich hodnocení bylo pozitivní.
Akce Setkání Nebeských jezdců se konala pod
záštitou Ministerstva kultury ČR a za podpory
města Klecany. Záznam z besedy najdete na: 
www.youtube.com/watch?v=m0xoRJVHvCQ.

Klub vojenské historie 
276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s. je nejstarším
klubem vojenské historie ve střední Evropě,
který se zabývá připomínáním Čechoslováků
v RAF a WAAF za druhé světové války. Na letec-

kých dnech představujeme polní letiště RAF
s ukázkou vybavení letců RAF a příslušnic
WAAF, realizujeme besedy, pamětní desky,
natáčíme dokumenty.
Za dobu naší činnosti jsme se podíleli na natá-
čení několika dokumentů: Osud na nebi Josefa
Janeby, Nepřítel osudu, Muž, který přecenil čes-
kou duši aneb Útěky Josefa Brykse, Dejte nám
křídla. Pravidelně se účastníme leteckých dnů
a dalších akcí pro veřejnost, mezi které
patří/patřily například Aviatická pouť Pardubice,
ale i zahraniční akce – vzpomínkový akt na tzv.
„Velký útěk“ ze zajateckého tábora Stalag Luft
III Sagan, East Kirkby Reenactors Weekend
a nebo Duxford Flying Legends. Rádi se účast-
níme i dalších pietních aktů a odhalování
pamětních desek či památníků. Realizovali jsme
například setkání tvůrců a aktérů filmu Nebeští
jezdci a bývalých příslušníků RAF Setkání
Nebeských jezdců, památník obětem holo-
caustu a příslušníků RAF z Trhové Kamenice, ale
také mezinárodní putovní výstavu o čs. letcích
v RAF, která byla vystavena i ve Velké Británii,
kde jsme také odhalili dvě pamětní desky.

Text a foto Filip Procházka
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Besedu zahájil bývalý letecký novinář 
Václav Tikovský.

Zleva: Josef Váša, představitel druhého pilota,
Winston Chrislock, představitel radisty Tomíka,
Vojtěch Holý, představitel navigátora George, 
Jana Sedlmajerová, představitelka jedné 
z příslušnic WAAF.

Zleva: Rudolf Milič ml., druhý kameraman, 
Winston Chrislock, Vojtěch Holý, Josef Váša
a Svatopluk Matyáš, představitel velitele letounu.

Skupinová fotka účastníků prohlídky na bývalém letišti v Klecanech.
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Maluje příběhy z RAF 
Ďáblický občan Vladimír Urbánek maluje
letecké souboje. Spitfiry i naše piloty sloužící
během druhé světové války v RAF. Každý z jeho
obrazů je detailně propracovaný originál. Na
letadle poznáte přesnou kamufláž, každý znak,
nýtek, šroub a nápis je tam, kde má být. Když je
vidíte na internetu, můžete si říci – kde to vyfo-
til? Když se s nimi setkáte v reálu, říkáte si, že by
měly viset v galeriích, jak jsou živé a plastické. 

Vaše unikátní obrazy letadel a jejich
pilotů jsou převážně zaměřeny na druhou
světovou válku a české piloty v RAF. Jak
jste se k tomuto tématu dostal?
Od malička jsem rád maloval, pak jsem měl
malou přestávku, ale na vojně jsem se k malo-
vání vrátil. Bylo to na začátku devadesátých let,
sloužil jsem v Pardubicích na letišti, ale v té
době se málo létalo, takže bylo dost volného
času. Tak jsem začal malovat. Nejprve to byly
krajiny, portréty, akty, ale postupem času jsem
díky internetu viděl, že se malíři ve světě věnují
historii letectví, a to se mi zalíbilo.

Proč právě letectví?
Máme to v rodině, otec byl aktivní plachtař,
doma jsme měli knihovnu plnou letecké litera-
tury, býval jsem často na letišti, tak mě to
chytlo. Zkusil jsem to a postupně zjišťoval, že to
není jako malovat krajinu, kde je jedno, zda je
větev doleva či doprava, že v technickém malo-
vání musí být všechny detaily naprosto přesné.
Lidé, kteří se tím zabývají, zjistí, kdyby bylo něco
jinak, a naopak ocení přesnost provedení.

Kde berete podklady pro své obrazy,
vždyť letecké souboje z druhé světové
války nemohou být zdokumentovány ve
filmech či fotografiích.
Základem jsou fotografie, ale ne jedna, kterou
člověk obkreslí. Na jeden obrázek potřebuji tři
až čtyři fotky jak stroje, tak osob, pokud jsou
součástí obrazu, a samozřejmě i krajiny a okolí.
Použitelné bojové scény na fotografiích prak-
ticky neexistují, tak hledám různé jiné zdroje –
podle dostupných záznamů z bojů, deníků,
reportů i dosud vydané odborné literatury
sestavuji příběh obrazu. Zajímá mě, jaké bylo
počasí, zda byla letadla nízko nebo vysoko, kde
bitva probíhala, jak to tam tenkrát vypadalo –
a hledám k tomu dobové obrázky, například
místa či města, u nichž se souboj odehrál. Touto
cestou nejprve sestavím fakta a podle nich
maluji obraz, který nemohl být v dané době
takto zachycen.

Musíte tedy prostudovat spoustu mate-
riálů, techniku, pozadí, situace a pak
teprve přijde na řadu vlastní malování.
Ano, kdysi jsme to s jedním „leteckým“ fanouš-
kem a novinářem rozebrali a došli jsme k pojmu
dokumentární malování – existuje tam popis
scény, který zachytila nějaká kniha, a když mne
ta scéna zaujme, snažím se získat další infor-
mace a najít potřebné dokumenty, aby obraz
byl co nejvěrnější.

Jakou technikou malujete?

Maluji na plátno olejovými barvami. Obrazy
jsou docela rozměrné, často mají více než metr
na šířku, záleží však na tématu, rozměry jsou
individuální. Olej mám rád, má v sobě tu prů-
svitnost, transparentnost, dá se s ním pracovat
v různých vrstvách, a tak vzniká dojem trojroz-
měrného prostoru a vzdušnosti, kterou právě
letecké scény potřebují. Z každého originálu,
který vznikne, pak vytvoříme i reprodukce, pro-
tože originál je jen jeden a ne každý si ho může
dovolit. Reprodukce jsou cenově dostupnější
a splní pro mnoho fanoušků svůj účel. Tisková
kvalita těchto reprodukcí je však velmi vysoká –
tiskne se na plátno ve stejném rozměru, v němž
byl vytvořen originál, takže rozdíl pozná spíš
znalec. Pak ještě tiskneme u některých motivů
tzv. printy, to jsou již v podstatě plakáty. Jsou
určeny lidem, kteří nechtějí jen obraz, ale i jeho
příběh, který neznají a který je součástí plakátu.
Tak se snažím podpořit, aby se co nejvíce lidí
něco dozvědělo o té době a našich letcích.

Je škoda, že je již málo pamětníků. Jak
hodnotí bývalí letci RAF vaše obrazy?
Většinou jsou rádi, že jsou tyto scény zachy-
cené. Spolupracoval jsem například s panem
Novákem z Austrálie, bývalým příslušníkem 311.
perutě. Na základě jednoho jeho příběhu jsem
tvořil obraz – jejich Liberator útočil na ponorku,
která byla hodně chráněná, stříleli proti nim,
bylo tam hodně světelných efektů. A on mi
návrh obrázku neustále vracel, abych tam přidal
další a další světla, že situace byla mnohem
náročnější, než jsem namaloval. Právě tak jsem
spolupracoval s panem Arnoštem Polákem,
který žije v Británii, a jeho konzultace mě
uvedla do reality dané situace. Taková spolu-
práce je velmi užitečná, když mohu zaznamenat
vzpomínky někoho, kdo to zažil. O to je potom
dílo cennější a je to ku prospěchu věci.

Na různých leteckých přehlídkách
a akcích, na nichž své obrazy prezentu-
jete, se také potkáváte s válečnými vete-
rány. Co vám ze setkání s nimi nejvíce
utkvělo v paměti?
Asi ta „samozřejmost“, s jakou ke své službě
všichni v té době přistupovali a stále přistupují.
To současné generaci hodně chybí. Armáda je
drtivou většinou populace zcela mylně považo-
vána za pouhý žrout času a peněz, což by se
mohlo v doposud „nedokonalém“ světě ukázat
jako velký problém.

Jak mezi těmito lidmi vnímáte pojem
hrdinství?
Oni sami se, myslím, za hrdiny nikdy nepovažo-
vali a nadále ani nepovažují. Hrdinství jako
takové je v tomto ohledu spíše literární pojem...

Kde mohou lidé vaše práce vidět?

Mohou je vidět na mých internetových strán-
kách (www.aviationart.cz), ale protože obra-
zovky zatím nejsou plastické, jsou to jen malé
pohlednice. Pokud chtějí vidět skutečné obrazy,
mohou se vypravit na některou z leteckých akcí,
které probíhají od jara do podzimu a na nichž
většinou své obrazy představuji.

Jindra Svitáková

Na samém sklonku 
druhé světové války
nebyla ani okupovaná Praha ušetřena rozsáh -
lejších škod a obětí na životech. Stala se cílem
tří leteckých bombardování, nejprve 15. 11.
1944, poté 14. 2. 1945 a nakonec 25. 3. 1945.
Nálety na Prahu si vyžádaly více než 1200
mrtvých a poškozeny byly zejména čtvrti 
Nové Město, Holešovice, Smíchov, Vršovice,
Vinohrady, Žižkov a Libeň. 25. března byla při
útoku spojenců na letiště ve Kbelích a Letňa-
nech zasažena i východní část naší obce, kon-
krétně ulice Havlíčkova (Lobečská) a Legionářů.
V roce 2015 dostal IPR hl. m. Prahy nabídku na
využití unikátních leteckých snímků pořízených
spojeneckými průzkumnými letouny těsně před
koncem 2. světové války, v dubnu a květnu
1945. Snímky jsou vlastnictvím německé spo-
lečnosti Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH.
a byly fotografovány pro vyhodnocení úspěš-
nosti bombardovacích misí leteckých sil RAF
a US AAF. Vynikají mimořádnou obrazovou kva-
litou i zobrazitelným detailem a v současnosti
se snímky využívají jako zdroj informací 
při odhalování rizik nevybuchlé munice 
při přípravě stavebních projektů.
Pražskému Institutu se podařilo soustředit
dostatek obrazového materiálu, aby bylo možné
zpracovat ucelené ortofoto celého území Prahy.
Pro mapu byly využity snímky z 10 průzkum-
ných misí, uskutečněných po náletech na konci
dubna a v prvních dnech května 1945. Výsledné
ortofoto je zcela unikátním dílem, protože
umož ňuje ve velkém detailu studovat podobu
Prahy na konci druhé světové války. 
Celý snímek je dostupný v aplikaci na
www.iprpraha.cz/nalety a je doplněn
o komentáře k jednotlivým bombardovaným
objektům i dobovými fotografiemi z archivu IPR.
Na titulní straně tohoto vydání Zpravodaje je
otištěn výřez z ortofota – pohled na Ďáblice –
kde je zřetelně vidět například rozsáhlý komplex
dřevěných budov (tzv. lágr) pod Ládvím, které
postavila továrna Avia Letňany jako ubytovny
pro své zaměstnance. 

Zdroj: Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy
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12 Pohled na Ďáblice a Letňany z Ovčína od kříže, autor Antonín Alexander, 17. 5. 1926 © sbírka fotografií  Archivu hl. m. Prahy, www.ahmp.cz

Ďáblický uličník – 
9. část
Květnová
Ulice se původně jmenovala Ládevská a je to
jedna z nejstarších cest v Ďáblicích, představuje
totiž nejkratší spojnici mezi původním západ-
ním okrajem obce a hospodářskými budovami
s ovčínem pod Ládvím i vrchem Ládví, kde býval
les, hájovna a buližníkové lomy. Cesta je vyzna-
čena na mapě I. vojenského mapování
z r. 1780, nejstarší mapě Ďáblic dostupné
z internetu. Z mapy stabilního katastru z r. 1841
je zřejmé, že na severním konci ulice, v obci,
stával křížek; po projetí Štamberkem zahnul
povoz u křížku doleva do kopce směrem
k Ládví, kolem domu č. p. 58 (dnešní Ekocen-
trum). V té době míjel pouze domky č. p. 54
a č. p. 56, jinak celá stromy lemovaná cesta
vedla mezi zahradami a poli.
Les Ládví získali křižovníci r. 1252 od Přemysla
Otakara II., jak tomu nasvědčují listiny z archivu
křižovníků: Přemysl Otakar /II./, král český,
vévoda rakouský a štýrský a markrabě moravský,
jehož otec, král Václav /I./, odňal pro vzbouření
některých osob špitálu svatého Františka u pat
mostu v Praze vesnici Dačice (Tatschitz) s koste-
lem bez náhrady, vrací špitálu, aby mohl lépe
pečovat o nemocné, tuto ves i s kostelem a vším

příslušenstvím, a za ves Drahonice (Drahonicz),
kterou jim odňal a připojil k městu Písku (Pieze),
jim dává les Ladví (Laduin) u Prahy.
Jan /Lucemburský/, král český a polský, konfir-
muje na žádost mistra a bratří špitálu svatého
Františka u pat mostu pražského řádu /křižov-
níků/ s hvězdou inserované privilegium krále
/Přemysla/ Otakara /II./ z 12. dubna 1252
(Praha), jímž jim vrátil ves Dačice (Tethzicz)
a daroval les Ladví /Ladwyn/.
Ulici se říkalo Ládevská zřejmě několik staletí.
Plenární zasedání MNV konané 19. dubna
1946 učinilo jistě velké gesto, když se usneslo
přejmenovat ulici Ládevskou na ulici 5. května.
Po připojení Ďáblic k Praze byla usnesením rady
MNV z 26. srpna 1971 pro duplicitu názvu pře-
jmenována na Květnovou.

Legionářů
Ulice je od svého vzniku pojmenována podle
československých legií. Legie byly vojenské jed-
notky Čechů a Slováků složené z dobrovolníků
a přeběhlých zajatců, které působily během
1. světové války v Rusku, ve Francii a v Itálii.
Bojovaly po boku států Dohody proti Rakousko-
Uhersku a Německu. Významně svou existencí
přispěly ke vzniku Československa v roce 1918,
bránily hranice nově vzniklého státu na Sloven-
sku a na Těšínsku.
Komunikace je ulicí původně malých rodinných

domků postavených na pozemcích vzniklých
rozparcelováním části pozemku č. 267 (dnes
p. č. 1729/318) Rytířského řádu Křižovníků
s červenou hvězdou na východ od ulice
Ďáblické. Parcelace byla provedena v souvislosti
s pozemkovou reformou po I. světové válce.
Hlavní zástavba pak proběhla v letech 1924 –
1938 (ohlašovací listy do pozemkových knih
jsou datovány od r. 1925). Pozemky kupovaly
kromě občanů také např. Obecně prospěšné
stavební a bytové družstvo Elektrických podniků
hl. m. Prahy (č. p. 304) nebo Hospodářské,
pachtovní, stavební a úsporné družstvo česko-
slovenských legionářů, invalidů a zemědělských
dělníků pro okres Karlínský se sídlem v Ďábli-
cích, s.r.o. (např. č. p. 527). Posledně jmenovaná
společnost poskytovala ekonomickou a sociální
pomoc legionářům, takže v ulici měli domky
mnozí ďábličtí legionáři, mezi jinými:
č. p. 146 – František Kulič, nar. 17. 8. 1890 
ve Starém Kníně, truhlář, italský legionář
č. p. 152 – Pavel Kocík, nar. 29. 6. 1888
v Ďáblicích, dělník, italský legionář
č. p. 164 – Josef Kozlík, nar. 3. 3. 1889 v Kněži,
dělník, ruský legionář
č. p. 167 (dnešní Hořínecká) – Ludvík Kopal,
nar. 19. 8. 1889 v Železném Brodě, kožešník,
ruský legionář
č. p 176 (dnešní Hořínecká) – Karel Lomoz, nar.
5. 11. 1891 v Ďáblicích, dělník, ruský legionář
č. p. 180 – Josef Bíbrdlík, nar. 18. 1. 1879 ve
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Zvolenevsi, správce velkostatku, ruský legionář
č. p. 183 – Josef Diviš (napůl s Karlem Divišem),
nar. 5. 9. 1890 v Ďáblicích, brusič kovů, ruský
legionář
č. p. 190 – Václav Rezek, nar. 16. 5. 1874 
(22. 5. 1874) v Ďáblicích, dělník, obuvník, 
italský legionář
č. p. 258 – Antonín Kočí, nar. 2. 4. 1894 
(1. 4. 1894) v Mladé Vožici, tovární dělník,
ruský legionář
č. p. 272 – Josef Diviš, nar. 5. 9. 1890 
v Ďáblicích, brusič kovů, ruský legionář
č. p. 280 – Václav Jakeš, nar. 4. 9. 1888 
v Kralovicích, zámečník, ruský legionář
č. p. 527 – Václav Kocík, nar. 18. 1. 1885
v Libni, brusič, ruský legionář
Z letecké mapy z r. 1938 je zřejmé, že ulice
tehdy existovala jen od křižovatky s dnešní 
Kosteleckou po křižovatku s dnešní Hoříneckou.
Až v roce 1975 ji vidíme prodlouženou na sever
k ulici U Chaloupek a na jih k domu č. p. 707.
V r. 2006 získala svou dnešní podobu.
Čs. legie bojovaly za I. světové války proti
Německu a při návratu z Ruska přes Transsibiř-
skou magistrálu i s Rudou armádou. To, že ulice
Legionářů nebyla nikdy přejmenována, svědčí
o rozvážnosti zástupců obce, kteří ctili její historii.
Máte-li doma fotografie či jiné materiály vzta-
hující se k legionářům v Ďáblicích, prosíme
o jejich kopie.

Jana Rexová

Vlevo ulice Květnová, vpravo za hřbitovem první domky ulice Legionářů. Celý článek i s odkazy najdete na http://dablice.cz/dablicky-ulicnik
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Jarní petrklíč 2017
Velké muzikantské dostaveníčko se vydařilo.
S příchodem jara se tradičně sjelo na pět set
malých a mladých muzikantů z mnoha koutů
naší vlasti na dětském hudebním festivalu Jarní
petrklíč. 29. ročník se po devatenácti letech vrá-
til do KD Krakov. Festivalové soutěže probíhají
v šesti kategoriích. Dvě pěvecké (individuální
vystoupení starších – mladších dětí, výhradně
s českými a slovenskými lidovými písněmi), dvě
instrumentální (libovolné akustické nástroje,
individuální vystoupení starších – mladších dětí)
a dvě soutěže sborů – souborů malých (komor-
ních 2–5 členných), resp. velkých (6 a vícečlen-
ných). Vystupující předváděli nádherné,
muzikantsky vytříbené výkony, z čehož měli
často zamotanou hlavu odborní porotci, kteří
měli nelehký úkol ocenit jednotlivá vystoupení.
A že to není žádný laický sbor. Do poroty tra-
dičně usedli sólistky oper Národního divadla
v Praze, resp. v Českých Budějovicích, členové
jazzových kapel, odborní pedagogové katedry
hudební výchovy Pedagogické fakulty UK
v Praze, členové významných muzikantských
těles. O příznivou atmosféru a pohodu všech
přítomných se přičinili vedle dospělých i dětští
organizátoři: žáci 8. třídy ďáblické školy. Jarní
petrklíč má mnoho podporovatelů a ani letošní

ročník nebyl výjimkou. Prof. Michal Nedělka,
děkan Pedagogické fakulty UK v Praze, věnoval
cenu jednomu ze sbormistrů za příkladné
odborné vedení jeho sboru. Děti si odnášely
vedle tradičních stuh (zlatých, stříbrných, bron-
zových) uvázaných na pomlázkách i ceny dal-
ších podporovatelů – Andrey Výškové, ředitelky
spoluorganizujícího libeňského PORGu, Jiřího
Oberfalzera, senátora Parlamentu ČR, Daniela
Přibíka ze zájmového sdružení Dlouhý Široký
Bystrozraký (které pořádá letní dětské tábory).
Svou cenu věnoval též starosta MČ Praha-Ďáb-
lice Miloš Růžička a obdobně i starosta Prahy 8
Roman Petrus. Oba páni starostové byli osobně
přítomni. Všichni účastníci si zamlsali na bio
drincích, které vedle své ceny pro vítězný velký
soubor věnovala Hollandia Karlovy Vary.
Na festivalu úspěšně vystoupili i reprezentanti
naší ZŠ a MŠ Praha-Ďáblice. Dvě zlaté stuhy
byly uděleny Veronice Novákové (mladší instru-
mentalistka – klavír), Tomáši Poláčkovi (mladší
zpěvák). Dvě stříbrné stuhy získal Šimon Marti-
nek (starší instrumentalista – trubka), Kristýna
Brabcová, Valerie Němcová, Jana Uchytilová
(komorní sbor) a ještě jednu bronzovou stuhu
přidal komorní sbor-duo Nikol Víšková, Julia
Besskó. I ostatní školáci z Ďáblic svými pěvec-
kými a instrumentálními výkony potěšili.

O tom, že festival provázela celý den příznivá
a radostná atmosféra, se můžete přesvědčit
i prostřednictvím pořízených videozáznamů
a fotografií. Naleznete je na: https://www.you-
tube.com/channel/UCd5OyedZ2jYUauJTTl5v4Bg
(zde je osmiminutový záznam z celého dne,
resp. záznam vystoupení našich úspěšných ďáb-
lických muzikantů), https://ulozto.cz/
!DsZj8lKfst6K/fotografie-zip (fotografie).
Příští jubilejní 30. ročník Jarního petrklíče plá-
nujeme opět do KD Krakov první jarní čtvrtek
22. března 2018.

Za ďáblickou školu a organizátory 
Jarního petrklíče Mgr. Josef Buchal, ředitel

Noc s Andersenem
V pátek 31. 3. odpoledne v 17 hodin se 16
žáků z naší třídy IV. C vrátilo do školy. Čekalo
nás přespání nazvané Noc s Andersenem. Tato
akce je vzpomínkou na nejznámějšího pohád-
káře pana Hanse Christiana Andersena.
Po příchodu jsme upravili třídu I. B na spaní.
Naši třídu jsme upravili tak, abychom tam mohli
sedět a sledovat program. Pan učitel nám pustil
dokument o Andersenovi. Potom nám pustil
kreslený a namluvený příběh Čtyřlístek v kni-
hovně. Během příběhu pan učitel odešel
a místo něj přišel sám pan Andersen. Linda
s ním vedla rozhovor. Dozvěděli jsme se zajíma-
vosti o jeho životě.
Natálka nám potom povídala o knize Lovci
mamutů a následovala večeře.
Po večeři jsme šli do hvězdárny. Dívali jsme se
dalekohledem na Merkur, Jupiter a Měsíc. Nej-
více mě zaujal Měsíc zblízka. Potom jsme šli na
skálu vedle hvězdárny. Na skále jsme s Denisou
zazpívali dvě písně. Nina zahrála na flétnu část
Vltavy. Po tomto malém koncertě jsme šli do
lesa na stezku odvahy. Nebyla dlouhá, ale tro-
chu jsme se báli. Když došli poslední, šli jsme si
na dětské hřiště sednout do altánku. Pan učitel
nám dal za odměnu tatranky. Ve tmě nám
Denisa zazpívala píseň z Titaniku a Nina před-
nesla polovinu básně Zlatý kolovrat. Protože
jsme se ve škole učili Polednici, společně jsme ji
recitovali. Následoval odchod do školy.
Ve škole pokračoval program. Kdo chtěl, mohl
jít spát. Většina ale šla na diskotéku, která
skončila kolem půlnoci. Poslední píseň byla
Nonstop. Potom jsme se převlékli do spacího
oblečení a vyčistili si zuby. Jak jsme ulehli, začal

nám pan učitel číst pohádku Hloupý Honza od
Andersena. Když dočetl, vzal si kytaru a hrál
a zpíval na dobrou noc.
Ráno jsme společně zpívali s kytarou a pokračo-
valo povídání o knize. Jáchym nám vyprávěl
o knize Robinson Crusoe. Potom jsme si sbalili
svoje věci a odnesli je na chodbu. Třídy jsme
dali do původního stavu. Kolem jedenácté
hodiny jsme začali pomalu odcházet před školu,
kde nás čekali rodiče. Moc se mi to líbilo.

Za ďáblickou školu Natálie Mácová, 
žákyně ZŠ, IV. C

Velikonoční pečení u Koťat
Děti ze třídy Koťata pekly velikonoční mazance.
Nejprve se děti seznámily se všemi ingredien-
cemi, potřebným nádobím a pomůckami. Vše
jsme podle receptu připravili a dali péct. Než se
mazanečky upekly, tak děti ochutnávaly nejen

zmiňované ingredience, ale také i ostatní suro-
viny, např. lupínky, sušené ovoce apod. Kromě
ochutnávání následovalo povídání o velikonoč-
ních tradicích a zkouška koledování.
Po netrpělivém čekání nám naše paní kuchařka
donesla již upečené mazance, které si děti spo-
lečně se zasetým osením odnesly domů.
Všem se velikonoční pečení moc líbilo a už se
těšíme na další společnou akci.

Za ďáblickou školu Jana Mráčková Grimová
a Bohunka Tancošová, učitelky MŠ – třída Koťat

Výlet do ZOO
S prvními jarními paprsky jsme se s našimi
Beruškami vypravili do Zoo za zvířátky.
V půl deváté ráno jsme nasedli u mateřské školy
do autobusu a již za pár minut jsme byli v Zoo.
Děti se velmi těšily, které zvířátko uvidí jako
první.
Byli to lední medvědi, kteří se nám ve vodě
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předváděli jako malé děti. Hned u medvědů
dětem vyhládlo, a tak jsme si udělali krátkou
přestávku na svačinu. Všichni se s chutí pustili
do jídla. Když měly děti plná bříška, šlo se dál.
Nemohli jsme se dočkat dalších zvířátek. Čekaly
na nás zebry, zvědavě si nás prohlížely surikaty,
viděli jsme také psouny a vlky. Největší obdiv si
u dětí získaly žirafy, které zrovna měly čas
krmení. Okusovaly listy z větví a to se našim
Beruškám velmi líbilo. Také v pavilonu slonů
jsme zůstali dlouhou chvíli, a to hlavně kvůli
malému roztomilému slůněti, které se stále nej-
více drží u své sloní maminky.
U zvířátek nám to rychle utíkalo a blížil se čas
na oběd. Sedli jsme si na lavičky ke stolečkům,
kde jsme se naobědvali a také jsme si trochu
odpočinuli. A byl tu čas na návštěvu posledních
zvířátek. Vypravili jsme se za tučňáky, kde jsme
obdivovali jejich černé fráčky a roztomilou
chůzi. Sledovali jsme dovádění lachtanů a pro-
hlíželi jsme si krásné barevné peří plameňáků.
Uteklo nám to jako voda a pomalu jsme museli
jít k autobusu. Plni zážitků z cesty za zvířátky
jsme se vraceli zpět do naší mateřské školy
a děti se těšily, že budou doma vyprávět, jaká
zvířátka viděly a co vše se o nich dozvěděly.
Výlet se nám vydařil a těšíme se na další.

Za ďáblickou školu Aranka Hanousková, 
učitelka MŠ – třída Berušek

Jaro u „Ptáčků“
Zimní radovánky už skončily, a tak si s dětmi
z třídy „Ptáčci“ povídáme o jaru. O jarní pří-
rodě, o tom, co na jaře dělají zvířata, jaké ros-
tou a kvetou kytičky. Chodíme často do přírody
pozorovat, jak to venku vypadá, kdo už se pro-
budil ze zimního spánku, a co se po zimě změ-
nilo. Proto je možné vidět zástup dětí, které
šlapou od školky do kopce směrem k Ďáblic-
kému háji, kde mají „Ptáčci“ své místečko, kam
si chodí hrát a také sem nosí krmení pro zví-
řátka. Při další návštěvě vždy kontrolují, jestli už
nasypané kaštany nebo jiné „dobroty“ zmizely.
V lese se děti také učí, že tam chodíme na
návštěvu, a že se mají chovat ohleduplně – ke
zvířátkům i k rostlinám. Stavění domečků
u stromů, lezení v křoví a běhání v listí můžou
být někdy zajímavější než hřiště vybavené super
prolézačkami, a tak si to děti užívají. I když se
většinou vracíme se špinavými koleny a s blá-
tem na botách. Někdy se vypravíme i směrem
dolů až do okolí Mratínského potoka. Je zají-

mavé pozorovat, co se v potoce a jeho okolí
děje. Mohli jsme tam vidět divoké kachny, ale
i hodně nepořádku, plastů a různých odpadků.
Nezbývá než vysvětlovat a učit děti, jak se k pří-
rodě chovat. Krásy jara jsme si s dětmi užili i při
návštěvě u paní Holé, která nás pozvala na pro-
hlídku své rozkvetlé zahrady. Napočítali jsme
dvanáct druhů kvetoucích jarních květin a jsme
rádi, že se zase můžeme někdy přijít podívat na
další rozkvetlé kytičky. Takhle si s dětmi uží-
váme jaro, ale čeká nás ještě hodně dalších
akcí. Například půjdeme na koncert do ZUŠ,
užijeme si Noc ve školce, pojedeme na celo-
denní výlet a nakonec nás čeká rozloučení se
školkou... tak se máme na co těšit.

Za ďáblickou školu Alžběta Mošničková 
a Iveta Fraňková, učitelky MŠ – třída Ptáčků

Florbal v ZŠ Ďáblice žije
V naší škole má florbal již dlouholetou tradici.
Nejmladší děti (I. a II. třída) úspěšně již několik
let připravuje paní učitelka Naďa Franková.
V kroužku má mnoho šikovných a nadaných
dětí a každoročně se sejde velká skupina
zájemců. Starší děti od VII. třídy výš vede pan
učitel Viktor Černohorský. Děti jsou nadšené,
florbal je baví, ale chyběl nám ten „mezičlá-
nek“ – trenér, který by děti převzal hned ve III.
třídě a vyrážel s nimi na soutěže a zápasy. Pro
letošní školní rok 2016/2017 jsme navázali spo-
lupráci s florbalovým klubem Black Angels. A to
byla „trefa do černého“. Tento klub se pravi-
delně účastní jak domácích, tak mezinárodních
turnajů a naši dobře připravení hráči nyní už
z řad III. až V. tříd u nich našli své místo.
Téměř každý víkend vyráží na turnaje a vitrína
v naší škole se plní poháry vítězů. Máme z nich
velkou radost. Do dalších sezón jim přejeme
hodně úspěchů.

Za ďáblickou školu Alena Votavová 

Školní Velikonoční tvoření
Výtvarné dílny rodičů s dětmi a pedagogy si za
posledních 5 let získaly v naší škole již termín
„tradiční“. Velmi nás těší, že přes veškerá úskalí
rekonstrukce a přístavby naší školy jsme je pro
vás mohli pořádat i v letošním školním roce.
A váš zájem byl opět velký. Adventní tvoření
máme daleko za sebou, Vánoční jarmark také
proběhl dle plánu a na Velikonoční dubnové
tvořeníčko si můžeme zavzpomínat zčerstva.
Jídelna školy byla pro vás opět otevřena od 
15 do 18 hodin a nabídka byla více než pestrá.
Děti měly možnost naučit se a vyrobit si vlastní
pomlázku, vajíčka se zdobila tradiční voskovou
technikou i netradičním naplétáním papírových
pásků, či krajkou a flitry. Kreativní školní paní
kuchařka s celou svou rodinou opět pro děti
„napletla“ velikonoční slepičky z ruliček papíru
a zdobení bylo již na vás. Také nařezali plátky
kulatiny a děti mohly vyrábět netradiční zápich
velikonočního zajíčka. Naučili jste se skládat
papírové krabičky a inkoustovo-zmizíkovou
technikou vytvářeli závěsy či dekorace do květi-
náčů. Novinkou, do které jsme vás letos zapo-
jili, bylo malování na zeď školní jídelny. V rámci
rekonstrukce nám tam „vyrostla“ ošklivá šedá
sádrokartonová zeď, kterou bylo potřeba tro-
šičku „zútulnit“. Paní vychovatelky předkreslily
obrysy obrazu a na dětech již bylo, jak barevně
dílo pojmou. Páteční odpoledne na to zdaleka
nestačilo a vše jsme ještě další dva týdny doma-
lovávali v odpoledních hodinách s dětmi ze
školní družiny. I když nám obraz vydrží jen cca

dva měsíce, než nám zeď opět zbourají, máme
z něj velkou radost.
Věříme, že v příštím školním roce vás všechny
na našich tradičních dílnách přivítáme již
v nových prostorách naší školy. Přejeme krásné
léto a těšíme se na vás.

Za ďáblickou školu Alena Votavová, 
koordinátor zájmové činnosti
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Diary of a Local Foreigner
aneb Deník místního cizince
Český překlad článku naleznete na 
www.dablice.cz/denik-mistniho-cizince.
Last time I explained the experiences of my
Hungarian friends in Czech restaurants with
starters. Let’s go on with the main courses and
desserts. Basically after your nakládaný herme-
lín, tlačenka or utopenec you do not feel like
eating any more as they are substantial enough
to be main courses. You must not stop here
however and you go on. Hungarians definitely
go for knedliky primarily as we do not have any-
thing like that at home. The rest is just some-
thing extra. I think I can say all of my friends
love them. They usually order knedliky with does
not matter what. I always like watching their
surprise when they realize there are more types
of it. Other specialties here for us are duck and
rabbit. You can find those in Hungary too but
really rarely. Then you can go for the funny
names. Spanish bird, Moravian sparrow, etc.
Where are those names coming from? And
don’t forget when you are a tourist you do
believe you are actually eating sparrow (if your
good, local friend says so). Vegetarians have
hard time in a typical Czech pub though as the
only option is fried cheese (Smažený sýr), which
is great no doubt. I still remember when a friend
tried to order fried cheese with rice (absolutely
normal choice in Hungary) and the waitress sta-
ted that she is not giving it because my friend
will suffocate and given the fact that she (my
friend) was visibly pregnant she (the waitress)
did not want to take the responsibility. Many of
my friends love those potato pancakes (brambo-
rák) too. Everyone observes that Czech cuisine
seems the be determined by beer drinking.
Somehow all of your dishes are designed in
a way that you should drink a lot during eating
them. Another common observation is that res-
taurants here are way cheaper and the service is
much faster than in Hungary. Sometimes you
haven’t even sat down and your drink is there
and your food is coming shortly afterwards. The
mood and happiness of the waiters and waitres-
ses is a different thing and the guest can have
the feeling sometimes that he is not really wel-
come in the restaurant.
After the restaurant, Hungarians like having
a coffee and some cakes so they often want to
visit a sweet-shop. You can find them basically
on every corner in Budapest and countryside
Hungary too. In Prague my friends rather go for
the funny names again. Everyone is always
impressed that what they are eating is actually
called little coffin, wreath or some other weird
stuff connected to death not the enjoyment of
sweet and tasty thing. Maybe the fitness-well-
ness lobby is behind all these with the message
that if you eat too much sugar and sweet
things, you are going to die soon and will be
lying in a coffin with a wreath above you. 
As usual, feel free to send your feedback, or
question or just say hello here: 

zpravodajbess@gmail.com

Ženský kruh
od 4. 5. do 15. 6. 2017 každý čtvrtek 
od 17.30 do 19 hodin s Janou Drahošovou. 
Srdečně vás zveme na další společné setkávání
v bezpečí ženského kruhu.
Tentokrát půjde o jiný koncept, než je uzavřená
skupina, naopak může přijít kdokoliv (v rámci
kapacity) na kterýkoliv kruh. Témata, která
budeme v těchto 7 společných večerech zpraco-
vávat, jsou přijetí sebe sama a své ženské pod-
staty, pochopení odpovědnosti za to, co v životě
tvoříme a hledání vlastního autentického pří-
běhu. Budeme společně tancovat, meditovat
a využijeme techniky tantry, jógy a jemných
energetických cvičení. Vše bude spojeno společ-
ným sdílením, které nám umožňuje upřímné
otevření a nabízí pomoc ostatním v nejrůznější
podobě. S lehkostí bytí si dovolíme projevit
paletu svých emocí.

Nedělní dopoledne 
pro tatínky s dětmi
Neděle 14. května 
od 10 do 12 hodin Den matek
Přijďte vyrobit a upéct pro maminku nějaké 
překvapení ke Dni matek.

PubQuiz
Vědomostní soutěž Zvedni zadek a zamysli se!
Hledáme nejchytřejší lidi z Ďáblic!
Úterý 16. května 19 hodin
Zvedni Zadek a zamysli se je večer pro soutě-
živé typy, kteří si s přáteli chtějí otestovat své

znalosti nejen ze sportu a kultury, ale i z nároč-
nějších témat. Jak bude akce vypadat? Večerem
vás budou provázet moderátoři, kteří na
začátku vysvětlí pravidla a budou vás provádět
jednotlivými koly. Máme připraveno 5 tematic-
kých bloků po 10 otázkách, po každém zodpo-
vězeném bloku bude krátká pauza na osvěžení
těla i ducha. Závěrem sečteme body a určíme
vítěze! Účastníci budou rozděleni do malých
týmů, každý tým si ze soutěže odnese pamá-
teční fotku s umístěním.
Počet účastníků je omezen. Je nutné se předem
přihlásit na: dvorak.sim@seznam.cz. Přihlašovat
se mohou jednotlivé osoby nebo celé týmy. 
Zvedni Zadek z.s. boří zažitou produkční praxi
a snaží se svým akcím dát něco navíc. Chce
měnit českou společnost k lepšímu – informa-
cemi, pobídkami k cestování, alternativní hud-
bou, poradenskou činností zdarma, kampaněmi
na vyšší aktivitu lidí nebo jen netradičními 
kulturními zážitky.

Miniklub
Úterý 16. 5., 30. 5., 13. 6. od 10 do 12 hodin
Prvních 30-40 minut je pro děti připravena
řízená aktivita – cvičení, zpívání, básničky
a výtvarné tvoření. Poté následuje „volná
zábava“, kdy si děti mohou pohrát a maminky
popovídat.
Termíny a časy jednotlivých aktivit se
mohou měnit, sledujte proto webové
stránky Vlny: http://vlna.dablice.cz/

Sobotní dopoledne pro děti
Sobota 20. května dopoledne 
LEGOrobotika
Máte rádi LEGO a chtěli byste z něj postavit
robota, který udělá přesně to, co mu řeknete?
Pak vás zveme na workshop LEGOrobotiky,
který se bude tentokrát konat na katedře řídicí
techniky FEL ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13.
Prohlédnete si zde již sestavené roboty, poznáte
LEGO Mindstorms a vysvětlí vám, jak funguje
„mozek“ robota. Nakonec v malých týmech
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sestavíte vlastního robota a za pomoci instruk-
tora naprogramujete tak, aby fungoval.
Čas odchodu od Vlny a návratu zpět k Vlně
bude ještě upřesněn.
Workshop je určen pro děti od 10 let.
Kapacita workshopu je omezená, prosím, 
hlaste se na: dvorak.sim@seznam.cz

Večer s besedou
Pondělí 22. května 18 hodin 
Mýty o autismu
Autistů přibývá. Je to každé 68. dítě. Mezi námi
jich je téměř 150 tisíc. Myslíte si, že jsou všichni
jako Rain Man nebo Sheldon Cooper? Znáte
osobně nějakého ve svém okolí? 
Maminka 11letého autisty a šéfredaktorka
ATYP magazínu Dagmar E. Holá vám bude
vyprávět o svém synovi, jeho integraci v běžné
škole, ale také o nejrozšířenějších mýtech
v oblasti autismu. Těšíme se na vás!
www.atypmagazin.cz

Bodyforming –
pěkné tělo do plavek
od 22. 5. každé pondělí od 9 hodin
Chcete ještě stihnout zformovat své tělo do pla-
vek? Vyzkoušejte kurz bodyformingu v KC Vlna.
Cena kurzu na osobu je 100 Kč/hod. (zkušební
hodina v den začátku kurzu zdarma). V případě
zájmu můžeme zajistit pro maminky i hlídání.
Rezervace je možná na tel.: 736 473 427.

Jóga pod hvězdami
od 29. 5. každé pondělí od 20 hodin
Kurz Jóga pod hvězdami s instruktorkou Petrou
Běželovou. Protáhnete se v amfiteátru Vlny
přímo pod širým nebem. Více informací a při-
hlášky na: vlnadablice@gmail.com nebo přímo
v KC Vlna.

Májový detox
Úterý 30. 5. 18 hodin
Přednáška - proč a jak nejlépe zbavit tělo škod-
livin, aby správně vstřebávalo mikro/makro
živiny, vitamíny a další prospěšné látky? Certifi-
kovaná výživová poradkyně Martina Macková

Louvarová vás v KC Vlna během hodiny naučí,
jak na to. Cena vstupenky včetně detoxikačního
drinku je 120 Kč na osobu. Rezervace je možná
na tel.: 736 473 427.

Příměstské tábory ve Vlně
I letos se ve Vlně budou konat 
příměstské tábory. Vybrat můžete:
Vědecké léto společnosti Věda nás baví,
o.p.s. v termínech: 17. 7. – 21. 7., 
14. 8. – 18. 8., 28. 8. – 1. 9. (více informací 
na www.vedanasbavi.cz) nebo
Letní divadelní tábor 
v termínu 21. 8. – 25. 8. (více informací 
na http://vlna.dablice.cz)
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Den Země ve školce
V sobotu 22. 4. 2017 měla svátek naše planeta
– Země. Historie Dne Země sahá do roku 1970,
kdy v USA z politických kruhů vyšly impulsy
k organizaci environmentálních programů. Pro-
gramy byly velmi úspěšné a rychle se šířily dále.
Dnes se Den Země slaví prakticky ve všech stá-
tech světa a je tak největším sekulárním svát-
kem. Avšak to, co se většině lidí vybaví při slově
„oslava“, nemá mnoho společného s oslavou
Dne Země. Nikoli nad sklenkou dobrého moku,
tato oslava probíhá zejména péčí o životní pro-
středí, šířením osvěty o dopadech lidské čin-
nosti na životní prostředí, vzděláváním na poli
ekologie.
V sobotu 22. dubna se navzdory chladnému
počasí sešel v naší mateřské škole slušný počet
statečných, obětavých a svalnatých dobrovol-
níků, ve většině rodiny mající děti v naší mateř-
ské škole. Tatínkové vyvezli kolečky veškerý
písek z 5! školkových písko-
višť a navozili nový, čistý.
Kličkovali přitom mezi dětmi,
které s nadšením vozily též.
Písek na kolečka nakládaly
i paní učitelky ze školky.
Dospělí i děti malovali plot,
hrabali trávníky, zametali ces-
tičky, sázeli bylinky do nových
vyvýšených záhonů. Děti plnily
vědomostní úkoly na ekologická témata, vyro-
bily domeček pro hmyz, odpočinuly si v teple
třídy při představení loutkového Divadla KRAB
a lumpačily. A protože oslava je přece jen
oslava, nechybělo ani občerstvení, které dodal
Spolek Parkán, skvělí účastníci a KC Vlna. 
Veliké poděkování patří všem, kteří se Dne
Země zúčastnili a pomohli udělat naši školku
hezčí, příjemnější. Tato akce by se nemohla
konat bez nezištné podpory místních, a to pana
Oty Šatopleta a jeho společnosti Dřevosort,
s.r.o., kteří vyrobili krásné vyvýšené záhony
a kostru hmyzího domečku, pana Jana Černého
a jeho firmy Apond, kteří dodali zeminu
a bylinky do vyvýšených záhonů, paní Radky
Zabilanské a společnosti ČÁMA-SPOL, a.s., kteří
dodali písek, a pana Karla Bezuška a jeho spo-
lečnosti Start Production, s.r.o., kteří zapůjčili
přístřešky. Akci rovněž finančně podpořila obec

– Městská část Praha-Ďáblice a v neposlední
řadě společnost T-Mobile v rámci projektu
Mluvme spolu pro rok 2016 „Společně pro děti
a pro obec“. Moc děkujeme všem, kteří se
zapojili fyzickou pomocí, hmotně či odbornou
radou a těšíme se na další akce.
Více informací a fotografií naleznete na našich
stránkách www.spolekparkan.cz/den-zeme/.

Za Spolek Parkán Karolína Šťastná,
foto Pavel Šindelář a František Kostka

Když se chce, tak to jde!
V šesti letech dostala želvu a tak se do ní
zamilovala, že se rozhodla věnovat svůj život
jejich ochraně. A tak za své peníze pravidelně
jezdí do Indonésie, kde se stará o želví popu-
laci. Učí místní obyvatele, jak těmto plazům

neubližovat, nabádá turisty, aby nekupovali
suvenýry z pravé želvoviny. Řeč je o Mgr. Haně
Svobodové, která nám 24. dubna v KC Vlna
ukázala, co všechno jsou lidé schopni udělat
pro peníze. Lov ryb, a bohužel i želv, dynami-
tem; vykrádání vajec, 
ač po nich mohou onemocnět; nahřívání živých
želv, aby šla z krunýře stáhnout želvovina; vlá-
dou budované bazénky pro malé želvy, kde ony
ale zakrní, neboť nemají dostatečný prostor ani
slanou vodu... Přednáška to byla chvílemi
otřesná (záběry zmrzačených želv), poté zase
úsměvná (úprk čerstvě vylíhlých želviček do
oceánu). Každopádně nás přiměla k zamyšlení
a někoho snad i k pomoci
(www.darujme.cz/new/promotion-detail/?pro-
motion=1200084) živočichům, které bychom
bez usilovné práce nadšenců brzy mohli vidět
už jen na obrázcích nebo v ZOO.

Hana Macháňová

Bioodpad ze zahrádky –
názory a polemiky
Navazuji na text paní Alžběty Škodové z eko-
centra Koniklec z dubnového zpravodaje. 
Nejprve děkuji našim radním, že se pustili do
osvěty, která nás vede k zlepšení, narovnání
našeho vztahu s krajinou, s naší matkou Zemí.
Bez zdravé krajiny bude člověk ztrácet zdraví
fyzické i psychické. Jsem ráda, že byl navázán
kontakt s ekocentrem Koniklec, které nás bude
provázet nakládáním s bioodpadem. Na besedě
„Dešťovka“ v Ďáblicích byl aktivně přítomen
další člen Koniklece. Za sebe i moji rodinu eko-
centru děkuji a těším se na další informace.
Nyní dávám podnět k dalšímu textu. Kompost

se zakládá, průběžně doplňuje. Ptám se: 
„Kdy je kompost uzrálý k rozvezení na záhony,
ke stromům a na trávník?“ 
Ráda si ve Zpravodaji přečtu i zkušenosti našich
ďáblických zahrádkářů, kteří pěstují zeleninu
a mají bohaté zkušenosti s tvorbou zdravé 
hodnotné zeminy.
Nejen já jsem přesvědčena, že i další čtenáři
našeho Zpravodaje si po přečtení textů z Koni-
klece řekli – co orná půda. Slovy básníka –
velké rodné širé lány. Cituji dále: „Jak jste
krásné na vše strany, od souvrati do souvrati.“
Kdo sleduje vystoupení pana ministra životního
prostředí Brabce, dozvídá se o zdevastovaném
stavu půdy v Čechách způsobené jak za čes-
kého socialismu, tak i špatnou zemědělskou

politikou EU. Soukromé zahrádky tvoří jen malé
procento půdy v ČR. Skepse, skepse... Já však
plně stojím za osvětou v nakládání s bioodpady.
Na zahrádce vychováváme svoje děti, vnoučata.
Náš národ potřebuje občany, kteří zacházejí se
zemí vnímavě k jejím zákonům a jejich úcta
k Zemi se projeví nejen vědeckými měřeními,
statistikami, přehledy. V parlamentu, ve vládě
a na radnicích potřebujeme občany, kteří 
nejdou jen za ekonomickým ziskem.
V dokumentu ČT v polovině dubna t.r. o výcviku
našich vojáků sdělil jeden z velitelů, že zdra-
votní stav chlapců, kteří přicházejí k armádě
v touze stát se vojáky, je s každým náborem
horší...

Milada Stroblová



Výchova mladých hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Ďáblicích existuje
již 117 let. Mnozí z nás využili jejich služeb při
likvidaci nebezpečných rojů, místních záplavách,
požárech nebo odstranění ledových krápníků ze
střech, pomáhají i při zásazích profesionálních
hasičů. Bez jejich přispění bychom nezažili kaž-
doroční pálení čarodějnic a jsou součástí
i mnoha jiných obecních kulturních událostí.
Jejich práce, které se věnují ve svém volném

čase, je neocenitelná. Ke svým náročným úko-
lům si přibrali i výchovu mladých hasičů. 
Děti se v kroužku učí základní hasičské doved-
nosti, seznamují se se základy první pomoci,
ekologie, přírody a tábornických dovedností. Pro
některé to bude jen hezká součást dětství, pro
další celoživotní láska. A to je to hlavní, vycho-
vat nové nástupce, aby tradice sboru dobrovol-
ných hasičů v Ďáblicích pokračovala i v daleké
budoucnosti. V zápisu z 64. zasedání rady MČ
z 10. 4. se dočteme o zamítnutí žádosti JSDH

Ďáblice o příspěvek na letní tábor pro mladé
hasiče, s odvoláním na rovnocenný přístup ke
všem ďáblickým spolkům, které pracují s dětmi.
Jsou však tyto dětské zájmové skupiny skutečně
srovnatelné? Vždyť v případě výchovy nových
dobrovolných hasičů jde přece jen o víc než
o hru. Formování charakteru naší mládeže
k odhodlání, obětavosti a odvaze má trochu
hlubší význam. A jednou nám některý z nich
může zachránit život.

Jana Ouředníčková
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Dotační program 
„DEŠŤOVKA“ již vyhlášen!!!
Beseda k dešťové vodě
Dne 19. 4. 2017 se v ďáblické sokolovně konala beseda „Odvodnění
Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou“. Záštitu nad besedou převzala
a úvodní slovo přednesla radní hl. m. Prahy paní RNDr. Jana Plamínková,
odpovědná v Praze za životní prostředí a technickou infrastrukturu. Účast-
níci besedy se měli možnost seznámit s deseti různými pohledy vzácných
hostů (Ing. M. Vlk, ředitel odboru technické vybavenosti MHMP; 
Ing. H. Rosypalová, vedoucí úseku koncepce kanalizací a ČOV, PVS a.s.;
Z. Pokorný, manažer operativního útvaru generálního ředitele, PVK, a.s.;
Doc. Ing. D. Stránský, Ph.D, Fakulta stavební ČVÚT; Ing. J. Hrbek, ředitel
odboru řízení Národních programů, Státní fond životního prostředí ČR;
R. Kohout, Vodoprávní úřad Lanškroun; RNDr. Z. Zelinka, způsobilý hydro-
geolog; Mgr. J. Lešner, způsobilý v inženýrské geologii; Ing. J. Abrahám,
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a Ing. M. Růžička,
starosta MČ Praha-Ďáblice) na odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťo-
vou vodou. Hojná účast sousedů na besedě i bohatá diskuse dokládají, 
že občanům Ďáblic zaplavování jejich obce není lhostejné. Z reakcí bylo
znát, že občané očekávají od kompetentních výrazný a efektivní posun
v řešení navrženém již v letech 2004–2007. Dost jasně to vyplynulo 
z diskuzních příspěvků M. Poláčka, K. Bezuška, J. Haleše a F. Michka.
Kompletní zastoupení kompetentních slo-
žek města na besedě a prezentovaný
zájem jejich zástupců na řešení stávají-
cího stavu dokládají, že zaplavování
Ďáblic není lhostejné ani představitelům
hlavního města Prahy a ním zřízených
organizací. Plyne to i z výstupů mediál-
ních partnerů besedy (regionální televize
PRAHA TV, TZB-info a další), kteří s někte-
rými hosty besedy pořídili rozhovor.
Beseda potvrdila, že ideálního stavu lze v Ďáblicích dosáhnout pouze
kombinací časově a finančně náročnějšího řešení odvodnění Ďáblic na
výstupu dešťové kanalizace (nové dešťové sběrače a dvě retenční nádrže)
s důsledným vypořádáním se se srážkami v místě jejich spadů – hospoda-
řením s dešťovou vodou na pozemcích majitelů ďáblických nemovitostí.
Změnit naše dosavadní myšlení – nebrat dešťovou vodu jako odpad
odsouzený k likvidaci, ani jako živel, který dělá škodu na
majetku, ale brát ji jako dar přírody vhodný k hospodaření a pro-
spěchu lidí – by mohl napomoci dotační program „DEŠŤOVKA“, kterou
na besedě představil Ing. Jakub Hrbek ze Státního fondu životního pro-
středí ČR. Žádost o dotaci mohou zájemci podávat elektronicky 
od 29. května až do vyčerpání 100 milionové alokace. Elektro-
nický příjem žádostí a další podrobné informace naleznete na 
www.dotacedestovka.cz.
Více informací k besedě, uvedení jednotlivých témat, prezentace hostů,
fotogalerii, audiozáznamy a výstupy mediálních partnerů naleznete na
stránce http://dablice.cz/stavebni-akce v části D. Beseda. S nádrží na deš-
ťovou vodu sponzora besedy VODA CZ s.r.o. se můžete seznámit v pro-
dejně STAVL, Na Štamberku 1, kde obdržíte další cenné informace
k hospodaření s dešťovou vodou.

Radimír Rexa, foto z besedy o dešťovce: http://dablice.cz/node/22109

Zkus být hasičem a třeba se k nám přidáš.
Dostaneš kabát, helmu, opasek, dýchací přístroj
a s našimi hasiči poznáš, co všechno děláme.

HASIČI Praha-Ďáblice pořádají akci
Hasičem na zkoušku
29. května 2017 v 18 hodin v hasičské zbrojnici
U Parkánu 765/6, Praha 8 – Ďáblice, 
e-mail: info@hasicidablice.cz, tel.: 725 016 508
Této akce se mohou zúčastnit muži i ženy starší 18 let.
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SK Ďáblice – fotbalový oddíl 
pořádá pro holky a kluky 
již VII. ročník míčového kempu
se zaměřením na fotbal, tenis, míčové hry a plavání.
Kemp je určen dětem od 4 do 12 let. 

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

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

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

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

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

Kontakt: veselemice@email.cz, mobilní tel.: 603 267 237
Další informace, přihlášku na kemp si můžete stáhnout na www.veselemicezdablic.cz 

Na hřišti SK Ďáblice budou opět probíhat letní kempy
Míčový kemp v termínech 17. – 21. 7. a 24. – 28. 7. 2017
Více informací včetně přihlášky na: www.veselemicezdablic.cz
Fotbalový kemp v termínech 10. – 14. 7. a 31. 7. – 4. 8. 2017
Více informací včetně přihlášky na: www.ifschool.cz/kempy
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Noc kostelů 
v Ďáblicích 
Srdečně zveme k účasti 
na Noci kostelů v Ďáblicích,
která se koná 9. června
pod záštitou starosty obce ing. Miloše Růžičky. 
Kaple Nejsvětější Trojice bude otevřena od 16.55 do 23 hodin 
a modlitebna Církve československé husitské od 16 do 22:30 hodin.

Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava – program
16.55–17 h. Zahájení Noci kostelů zvoněním na zvon
17–17.25 h. Prohlídka kostela a okolí s výkladem o historii
17.30–18 h. Dětský koncert – vystoupení ďáblických dětí: housle, 
varhany, příčná flétna, trubka... 
18–18.25 h. Prohlídka kostela a okolí s výkladem o historii
18.30–19.30 h. Koncert duchovní hudby – Koncert pro violu a klavír
19.30–21 h. Co skrývá sakristie – prohlídka liturgických předmětů,
k čemu a kdy se používají
19.30–21 h. Prohlídka kostela a okolí s výkladem o historii
21–21.30 h. Modlitba růžence
21.30–23 h. Osobní modlitby a ztišení při svíčkách

Sbor Církve československé husitské
18–23 h. Reprodukovaná hudba. Přítomna bude farářka, která může
podat informace ohledně vzniku a charakteristice církve.

Sokolovna v květnu
Sobota 13. 5. od 9 hodin Májový turnaj ve stolním tenisu pro děti
a mládež. Turnaj okresní a rekreační úrovně vhodný také pro začátečníky.
Od 9 hodin kategorie nejmladšího žactva (ročník 2005 a mladší), katego-
rie staršího žactva (ročník 2001 a mladší) a dorost (ročník 1999 a mladší)
a od 14 hodin kategorie mladšího žactva (ročník 2003 a mladší).
Sobota 17. 6. od 9 hodin Rodinný turnaj ve stolním tenisu
pro dvougenerační rodinné páry (dítě do 15 let, dospělý nad 15 let). 
Hraje se dětská dvouhra, dospělácká dvouhra a čtyřhra.
Sobota 24. 6. od 9 hodin Střelecké závody. Závody ze vzduchovek
pořadatele do terčů pro děti i dospělé. Zvlášť budou vyhodnoceny děti do
15 let s vyhodnocením nejlepších střelců ročníků 2008 a mladších a 2005
a mladších a zvlášť bude vyhodnocena kategorie dospělých (starší 15 let).
Dále budou vyhodnoceny i dvougenerační rodinné páry. 

Máte doma pěknou, ale nepotřebnou židli? Věnujte ji do
Nového centra (sokolovna), po–pá po 16. hodině. Vaše židle
nám umožní uspořádat již na podzim větší kulturní – hudební
akci se skupinou zvučného jména. Židle obdrží označení – štítek
s číslem a jménem dárce. Při každé akci bude místo slosováno
a jeden sedící obdrží cenu.

Pronajímáme sál 300 m2 s pódiem 50 m2 na kulturní akce a oslavy.
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)

pondělí–pátek so/ne103 Ládví–Ďáblicepondělí–pátek so/ne202 Ďáblice–Mazurská

pondělí–pátek so/ne103 Ďáblice–Ládvípondělí–pátek so/ne202 Ďáblice–Kbely



Kalendář akcí
13. května od 9.30 hodin – Férová snídaně – před KC Vlna 

13. května od 10 hodin – Burza rostlin – před KC Vlna 

14. května od 10 do 12 hodin – Den matek (nedělní dopoledne 
pro tatínky s dětmi) – KC Vlna

16. května od 19 hodin – PubQuiz – KC Vlna

16. a 30. května, 13. června 10-12 hodin – Miniklub – KC Vlna

od 4. 5. – 15. 6. 2017 každý čtvrtek 17.30-19 hodin – Ženský kruh –
KC Vlna

20. května – LEGOrobotika – workshop – FEL ČVUT, Karlovo nám.
13, Praha 2

22. května od 18 hodin – Mýty o autismu – KC Vlna

od 22. května každé pondělí od 9 hodin – Bodyforming – KC Vlna

26.–27. května od 14 hodin – Jarní ďáblická burza – KC Vlna

26. května od 16 hodin – Nordic walking spojený s tréninkem
paměti – sraz u KC Vlna – kdo nemá hole, může si je půjčit na místě

29. května a každé další pondělí od 20 hodin – Jóga pod hvězdami –
KC Vlna

29. května od 18 hodin – Hasičem na zkoušku – hasičská zbrojnice

30. května od 18 hodin – Májový detox – KC Vlna

3. června – Jarní výlet seniorů – Kuks

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

3. června od 18 hodin – Zábavné odpoledne (nejen) pro dospělé
– fotbalové hřiště SK Ďáblice

9. června od 16.55 hodin – Noc kostelů – Kaple Nejsvětější Trojice
a sv. Václava v 18:30 hod. Koncert pro violu a klavír. 
Účinkují: Jiří Kabát (viola) a Daniel Jun (klavír) hrají skladby J.S. Bacha, 
C. Ditterse von Dittersdorfa, F. Kreislera, J. Kabáta a další)

9. června od 18 hodin – Noc kostelů – Sbor Církve československé
husitské, Ďáblická 80/75

17. června – Jarmark – KC Vlna
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Hledáme byt k pronájmu velikost 2KK nebo 3KK. Jsme manželé
s jedním dítětem a bydlíme nyní v Ďáblicích. Za nabídky děkuji. 
E-mail: iveta.polomska@gmail.com a tel.: 723 762 874.

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

Program na květen a červen 2017
Otevírací doba
Květen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 21.30–23, čtvrtek 13.30–
15.30, 21.30–23, neděle 14–16 hodin. Pondělí 1. a 8. května zavřeno.
Červen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 22–23, čtvrtek 
13.30–15.30, 22–23, neděle 14–16 hodin.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
15. 5. RNDr. Vladimír Wagner, CSc.: Je kosmologie mytologií?
29. 5. Ing. Karel Dohnal: S cessnou světem.
19. 6. Ing. Václav Přibáň: Letní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy...

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin:
3. 4. Den Země (pásmo přírodopisných filmů).
5., 12. a 26. 6. Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Květen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 21.30–23, 
neděle 14–16 hodin za jasného počasí. 
Červen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 22–23, 
neděle 14–16 hodin. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce).
Noční obloha: Měsíc – od 1. do 11. 5., nejlépe okolo 3. 5. a od 27. do
31. 5.; od 1. do 10. 6. a od 26. do 30. 6. Jupiter – po celé měsíce. Saturn
– ve druhé polovině června. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po oba
měsíce. Hvězdokupy, 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
Ve středu 16 – 17 mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny
návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program:
pozorování oblohy, Slunce, příp. promítání filmů spojené s 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 objednávky na č. 283 910 644.

POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 21. 5. v 10.15 hodin – O spanilé Jitřence a Večernici.
Neděle 18. 6. v 10.15 hodin – Odkud svítí Sluníčko.
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce.





PEČOVAT 
 JE NORMÁLNÍ

 včetně kontroly klimatizace.
Připravíme váš vůz na letní výlety.

Jarní servisní prohlídka za 299 Kč

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

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou až 25 %. Samozřejmostí je možnost přezutí od 261 Kč 
nebo sezonní uskladnění pneumatik za 968 Kč. V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme funkčnost vaší klimatizace, 
provedeme diagnostiku, zkontrolujeme podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího. To vše za akční cenu 299 Kč.

Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně do ostřikovačů. 
Sháníte-li nosiče na střechu nebo jiné prvky příslušenství, bude se vám hodit až 15% sleva.
Vlastníte vůz ŠKODA starší 4 let? Pak můžete získat ještě výhodnější ceny díky Šekové knížce plné slev,  která nabízí 
až 20% slevy na vybrané opravy a řadu dalších výhod.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.


