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Dále rada jednala o prořezu stromů v ulici Šenovská, na dětském hřišti
v areálu U Holců a na hřbitově. Všechny práce budou prováděny 
z bezpečnostních důvodů ještě v srpnu tohoto roku.
l Zastávka autobusů v Ďáblické ulici směr do centra. Automoto-
klub (AMK Ďáblice), který v sousedství připravované zastávky vlastní
garáže, odmítl dát souhlas k územnímu řízení pro výstavbu nové zastávky
autobusů. Zastávka před parčíkem u panelového domu byla vybudována
pouze na přechodnou dobu. Rada pověřila paní zástupkyni starosty, aby
prověřila u majitele garáží důvod jeho nesouhlasu.
l Ďáblické rezidence jsou opět na pořadu dne. Paní zástupkyně
starosty informovala radu o požadavku společnosti Ďáblické rezidence
s.r.o. na prezentaci svého upraveného projektu výstavby sídliště v severní
části Ďáblic před zastupiteli naší městské části. Rada rozhodla zařadit
tuto prezentaci do programu zářijového veřejného zasedání zastupitel-
stva, aby měli příležitost seznámit se podrobně s navrhovaným projektem
i všichni občané.
l Několik žádostí občanů a firem k rozhodnutí radě:
– rada odsouhlasila žádost paní Věry Prokešové na úhradu nákladů na
opravu čerpadla tlakové kanalizace ve výši 36 480 Kč, neboť závada
vznikla kvůli dlouholetému neřešení situace na Blatech, kde stále není
předána tlaková kanalizace PVK;
– rada zamítla žádost pana Jonathana Veselého na opravu střechy nad
pronajatým prostorem v bývalé restauraci U krále Holce. Budova je určena
k demolici a prostory v ní jsou pronajímány pouze za symbolickou cenu
zejména právě z důvodu, že městská část již nebude do údržby objektu
vkládat žádné finanční prostředky;
– rada zamítla žádost pana Luďka Fiňka ze společnosti FLOPP CZ s.r.o.,
Květnová 570, na odkoupení části pozemku za objektem restaurace 
Květnová, neboť by tím pravděpodobně mohlo dojít ke zhoršení 
přístupnosti zejména pro zásobování a údržbu objektu 
restaurace ze západní (zadní – dvorní) strany;
– rada obdržela žádost o finanční dar pionýrské skupině Rozmarýn, která
má pronajaté prostory v bývalé restauraci U krále Holce. Jedná se o pří-
spěvek na výměnu okna v místnosti, kde se děti scházejí. Rada odložila
rozhodnutí pro nedostatek informací na své další jednání.
– rada obdržela žádost paní Ludmily Rosůlkové o pronájem garáže byto-
vého objektu Ďáblická 161. Paní zástupkyně starosty informovala radu, 
že byl vyvěšen záměr na pronájem garáže s termínem do 13. 8. 2012.
Poté se rada k žádosti vrátí;
– rada zamítla žádost společnosti Outdoor akzent s.r.o., Karlova 27,
Praha 1, na snížení nájemného za pronájem reklamních ploch 
u komunikací na pozemcích naší městské části;
– rada projednala žádost společnosti Spiritex s.r.o. o vydání souhlasu
k územnímu řízení pro výstavbu 25 rodinných domů nad Statkovou ulicí.
Výstavba je v souladu se záměrem naší městské části snažit se umísťovat
do Ďáblic v rámci nové výstavby menší bytové objekty, přednostně samos-
tatné a řadové rodinné domy. V souladu s doporučením komise výstavby
a investic rada s touto výstavbou souhlasí za předpokladu splnění podmí-
nek uvedených v zápisu KVI z 6. 8. 2012 (ujasnění případné etapizace
výstavby, spoluúčast na rekonstrukci části ulice Statkové, vyjasnění 
celkové koncepce infrastruktury pro novostavby v rámci celých Ďáblic).
l Ulice v Ďáblicích se budou opravovat. Paní zástupkyně starosty
předložila radě několik cenových nabídek na opravu ulic v naší městské
části a rada vybrala firmu Kristone a.s., Na Truhlářce 25, Praha 8 s nejnižší
cenovou nabídkou ve výši 96 705 Kč.

Pro Ďáblický zpravodaj 
vybrali a zpracovali 

Táňa Dohnalová, Miloš Růžička
a Tomáš Dvořák
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Zprávy z rady městské části

44. jednání Rady MČ dne 9. 7. 2012
l Architektonická soutěž „Souběžné vypracování návrhu/studie
stavby Obecní dům a radnice v Ďáblicích“ – organizátor sou-
těže: arch. ateliér Headhand architekti. Rada projednala a schválila
finální verzi podkladů pro architektonickou soutěž a objednávku prací
u arch. ateliéru Headhand architekti. Pověřila architektonický ateliér
vyhlášením architektonické soutěže „Souběžné vypracování návrhu/
studie stavby Obecní dům a radnice v Ďáblicích“. 
l O pronájem prostor Obecního domu je stále větší zájem. 
Rada projednala žádost taneční školy HIT o prodloužení nájemní smlouvy
a žádost schválila. Vedoucí taneční školy se vyjádřila tak, že by ráda 
přivítala více i dospělých zájemkyň o tanec, které jsou stále v menšině.
l Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu
restaurace v ul. Květnová 598, Praha – Ďáblice od Dento Ryu
Budokan o.s.. Rada vzala na vědomí tuto výpověď a pověřila pana
tajemníka vyhlášením nového záměru pronajmout tyto prostory.
l Volný byt ve vlastnictví MČ po odchodu paní ředitelky ZŠ
a MŠ v Ďáblicích. Pan tajemník informoval Radu o ukončení nájemní
smlouvy s paní Mgr. Miladou Bulirschovou k 30. 6. 2012. Rada pověří
sociální komisi výběrem vhodných uchazečů na obsazení volného bytu. 
Po obdržení podkladů Rada vybere nejvhodnějšího kandidáta.
l Odchod vedoucího ekonomického odboru Ing. Václava Valtra.
Vzhledem k ukončení pracovního poměru vedoucího ekonomického úseku
k 31. 8. 2012 bude vypsáno výběrové řízení na uvolněné místo. Do doby
obsazení této funkce bude chod ekonomického odboru zajišťovat pracov-
nice odboru paní Miroslava Koubová.
l Činnost pana Ing. Tomáše Dvořáka v oblasti odborného
zabezpečení  probíhající rekonstrukce a opravy budov
v majetku MČ – MŠ a ZŠ. pan Ing. Dvořák předložil ke schválení další
seznam prací (červen), které pro obec vykonal jako zástupce investora 
(vč. inženýrských prací) a jako stavební dozor. 

45. jednání Rady MČ dne 9. 8. 2012
l Nájemné v bytech ve vlastnictví MČ Praha-Ďáblice bude od 
1. 12. 2012 vyšší. V letošním roce má naše městská část poslední
zákonnou možnost zvýšit nájemné v bytech, které jsou v jejím vlastnictví,
bez přímého souhlasu nájemníka. Od příštího roku se již případné zvýšení
nájemného bez tohoto souhlasu neobejde. Od 1. 12. 2012 se jedná
o zvýšení o 10,2%, tj. o 7,92 Kč/m2 za měsíc. Nové měsíční nájemné tedy
představuje částku 85 Kč/m2. Rada nevyužila možnost zvýšit nájemné
o maximální možnou výši danou zákonem – o 27%, to je o 20,81 Kč/m2/
měsíc. Vedení městské části má postupně v úmyslu výrazně zlepšit tech-
nický a estetický stav všech bytových domů ve svém vlastnictví, což bude
vyžadovat nemalé finanční prostředky. V letošním roce byly nejdůležitější
základní opravy provedeny v domě čp. 339 na Ďáblické ulici. 
Rada pověřila finanční odbor informováním všech nájemníků o svém 
rozhodnutí do konce srpna t.r.
l Snaha o zlepšení životního prostředí v Ďáblicích. Rada projed-
nala a souhlasila s opravou hřbitovní zdi v ulici K Lomu dle cenové
nabídky, kterou předložila firma TRZAM s.r.o., Českomoravská 11, Praha 9
v hodnotě 26 980 Kč s DPH. Oprava se uskuteční ještě před zahájením
výsadby zeleně a provedením parkových úprav na pozemku v těsném 
sousedství zdi. Dále schválila architektonický návrh na kompletní úpravu
pozemku a cenovou nabídku firmy Imramovský – vegetační úpravy, s.r.o.
ve výši 219 149 Kč s DPH.
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Veřejné zasedání zastupitelstva
Vážení spoluobčané, milí sousedé, dovolte, abych vás všechny srdečně pozval na 
již 9. veřejné zasedání zastupitelstva naší městské části, které se koná 
19. září v 18 hodin, opět v sále naší základní školy U Parkánu 17.
Kompletní návrh programu bude vystaven na úřední desce, v informačních nástěnkách v obci 
a na webových stránkách Ďáblic. K dispozici bude i v sekretariátu starosty v budově úřadu 
a v obecní knihovně. 
Jedním z nejzajímavějších bodů programu jistě ale bude představení developerského projektu 
bytové výstavby Ďáblické Rezidence.
Děkujeme za váš zájem o věci veřejné a těšíme se na vaši účast 
a případné dotazy, připomínky a náměty k životu v naší obci. Se srdečným pozdravem Miloš Růžička, starosta

Jaké představy mají ďábličtí
občané o budoucím náměstí? 
Výsledky ankety provedené 
při červnové Oslavě náměstí
Z odpovědí na anketní otázky vyplývá, že většina respondentů dává před-
nost velkorysejším variantám architektonického řešení prostoru budou-
cího ďáblického náměstí. Zastánci větších variant, označených jako XXL
a XL, vyzdvihují lepší šance na udržení celoročního provozu sportovních
a společenských zařízení, naopak ti, kdo upřednostňují menší varianty,
označené jako M a S, vnímají jako přednost menší zastavěnou plochu
a větší podíl zeleně. 
Většina respondentů se shoduje na tom, že součástí nového centrálního
prostoru by mělo být multifunkční sportoviště určené dětem i dospělým
všech věkových kategorií. Řada respondentů se přimlouvá za to, aby bylo
pamatováno na skatepark, lezeckou stěnu či lanovou dráhu. Svůj prostor
by na sportovišti také chtěli nalézt ti, kdo se rádi projedou na kolečkových
bruslích. Někteří dotázaní rovněž navrhují, že by v zimě mohla být plocha
sportoviště přeměněna na kluziště s přírodním ledem. Herní prvky určené
dětem by měly být z přírodních materiálů, nedílnou součástí sportoviště
by podle představ některých respondentů měly být stromy, tráva, kameny
a voda. Některé anketní lístky rovněž navrhují, aby tato část centrálního
prostoru Ďáblic měla charakter přírodního, neorganizovaného prostoru,
který by se díky netuctovému, avšak citlivému architektonickému řešení

odlišoval od běžných veřejných sportovišť. Společenský prostor, s nímž je
počítáno ve všech variantách, je většinou vnímán jako kombinace klu-
bovny a kavárny či čajovny. Mírná převaha respondentů se přimlouvá za
prostornější objekt, v němž by bylo možné nejen posedět s přáteli a zná-
mými, ale který by též posloužil jako prostor pro konání nejrůznějších
setkání, přednášek, seminářů, kurzů, kroužků, koncertů či představení.
Jak upozorňují někteří dotázaní, nemělo by se rovněž zapomenout na
koutek určený dětem a na bezbariérový přístup do celého objektu. Vedle
sociálního zařízení by v objektu nemělo chybět bezdrátové připojení WiFi,
případně volně přístupné počítače připojené na internet. Mnozí by rovněž
ocenili, kdyby součástí objektu byla čítárna knih a periodik, herna spole-
čenských her a prostor pro pohybové aktivity, jako jsou tanec, zdravotní
cvičení či stolní tenis. Objekt, který by vedle výše uvedených funkcí mohl
rovněž sloužit jako půjčovna sportovních potřeb či jako hudební zkušebna
pro začínající kapely, si většina představuje jako dřevostavbu, případně
jako stavbu, která kombinuje dřevo s jinými materiály, nejlépe s kamenem
či betonem. Dotázaným též leží na srdci soulad nové budovy se stávající
zástavbou. Někteří v této souvislosti upozorňují na tradici cihlářské výroby
v Ďáblicích a navrhují, aby byl objekt vybudován z cihel, případně z cihel
a dalších vhodných materiálů. 
V souvislosti s otázkou po případném zájmu o využití objektu se část
dotázaných přimlouvá za možnost pronájmu prostoru na soukromé akce,
jako jsou svatby či rodinné oslavy, jiní pak deklarují zájem o provozování
kavárny, malého vzdělávacího zařízení, mateřského centra či dílny 
pro děti. 

Dušan Andrš

Ďáblické Rezidence
prezentace největšího projektu 
bytové výstavby v Ďáblicích
Vážení spoluobčané, 19. září od 18 hodin budou hosty veřejného 
zasedání zastupitelstva zástupci společnosti Ďáblické Rezidence s.r.o.,
která požádala o možnost seznámit s projektem výstavby bytů i naše
zastupitele. Již dříve jsme vás informovali prostřednictvím Ďáblického
zpravodaje o předloženém projektu výstavby bytového komplexu. 
Nyní máte opět možnost se nejen podrobně seznámit s projektem, nejen
se osobně poznat se zástupci investora a získat další informace přímo
„od pramene“, ale v rámci programu také vyjádřit svůj názor k zástavbě
polí severně nad statkem „Křižovníků“ i k budoucí podobě zástavby
Ďáblic jako celku. Stejně jako např. u výstavby náměstí jsme přesvědčeni,
že plány developerské společnosti Ďáblické Rezidence s.r.o. jsou velikým
projektem, který není jen záležitostí zastupitelů, ale i každého občana,
který se zajímá o budoucnost obce, v níž žije. Těšíme se na vaši účast 
a na setkání s vámi.

Jménem rady MČ Praha-ĎábliceTáňa Dohnalová a Miloš Růžička
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Milí Ďábličtí,
začátek nového školního roku je pro
ďáblickou školu a školku jiný než hodně
předešlých. Je totiž plný očekávání. 
Co nového přinese dětem, žákům, rodi-
čům a tentokrát i učitelům a ostatním
zaměstnancům? Jaké novinky bude pro
Ďáblice znamenat nástup nové ředitelky?
Naše první setkání na stránkách Zpravo-
daje chci využít k tomu, abych vás stručně
seznámila se svými představami, kam
bych chtěla školu a mateřskou školku
v příštích letech směřovat.

Chtěla bych navázat na tradici místního školství a vytvářet prostředí, kam
se nám všem bude chtít lehkým krokem denně chodit. A to ne pro splnění
povinnosti, ale pro to, že se tu budeme ve společnosti všech ostatních
cítit dobře. Pro
uskutečnění svých
vizí zcela jistě
potřebuji podporu
učitelů a ostatních
zaměstnanců,
rodičů, zastupi-
telů, i dalších
občanů Ďáblic,
kterou chci svým
jednáním získat.
Prioritou školy mých představ je vytváření kvalitního sociálního prostředí,
které vzbuzuje chuť vzájemně spolupracovat a vzdělávat se. 
Principy peda gogické práce, na něž chci klást ve své práci důraz, jsou:

– poskytovat
dětem kvalitní
vzdělání s důra-
zem na život
kolem sebe, 
na získání 
„aktivních“
dovedností (učíme
se pro život, ne
pro samo učení),

– dostatečně děti motivovat, především pozitivním hodnocením 
a oceňováním jejich výkonů, 

– věnovat dětem náležitou pozornost jako jedinečným osobnostem,
– poskytovat jim dostatek času a podporu ke zvládnutí stanovených cílů,
– rozvíjet jejich komunikační dovednosti,
– podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky nadané,
– vést všechny zúčastněné ke zdravému životnímu stylu a k uvědomování
si životních hodnot.
Budu ráda, když se škola i školka stanou místem, kam rádi přijdou
i dospělí. Chtěla bych, abyste cítili, že je tím správným místem, kde se
společně setkat. Třeba proto, abyste 
si zasportovali či během nějakého 
zajímavého kurzu vyrobili novou 
dekoraci do bytu nebo se přišli jen 
tak pobavit na akci určenou pro vás 
a vaše děti.
Těším se na setkání a spolupráci
s vámi, kteří máte o dění ve škole
zájem, ráda vyslechnu vaše názory
a nápady a snad se nám podaří 
společnými silami zrealizovat 
mnoho zajímavých akcí. 
Přeji nám šťastné vykročení do nového
školního roku 2012–2013.

Iveta Horáčková, ředitelka školy
a školky, foto Pavel Veselý

Anderson Kevin J. Roztroušená slunce
Anderson Kevin J. Z ohně a noci
Anderson Kevin J. Spáleniště světů
Balogh Mary Vášnivé námluvy
Balogh Mary Vše končí láskou
Balogh Mary Svedený anděl
Balogh Mary Nečekaná svatba
Cartland Barbara Dáma a lupič
Cartland Barbara Hon na manžela
Collins Max Mumie se vrací
Collins Suzanne Hunger Games
Cornwell Bernard Smrt králů
Cornwell Bernard Páni severu
Cornwell Bernard Kacířka
Coulter Catherine Pán vášně
Coulter Catherine Dědička Valcourtu
Denemarková Radka Peníze od Hitlera
Devereux Paul Archeologie
Diehl William 27
Dousková Irena Hrdý Budžes
Dousková Irena Oněgin byl Rusák
Flynn Vince Střežit a bránit

Flynn Vince Radikální opatření
French Dawn Podoba
French Nicci Zlé sny se někdy vracejí
Friedler Eric Svědkové z továrny na smrt
Gardner Mark Lee Do pekla na rychlém koni
Gering Jaroslav Swingers party
Gering Jaroslav Kdo mi pomůže
Glenday Craig Guinnesova kniha rekordů
Graham Ian Genetika
Greene Graham Desátý muž
Gross Andrew Modrá zóna
Jennings Terry Ekologie
Johnson Paul Civilizace starého Egypta
Karolinss Camila Jméno je Váš osud
Laurens Stephanie Víc než pokušení
Laurens Stephanie V područí lásky
Ludlum Robert Holcroftova úmluva
Mahoney Terry Astronomie
Macháček Lubomír Manželky a jiné ženy
Morrell David Pátá profese
Nesbø Jo Spasitel
Neubert Robert Vítr čekající na déšť

Patterson James Dům na pláži
Pratchett Terry Darwinovy hodinky
Pratchett Terry Šňupec
Quick Amanda O život
Quick Amanda Jako rtuť
Quick Amanda Až na dno
Robinson Jeremy Kronos
Robinson Patrick HMS Neviditelný
Rollins James Poslední orákulum
Rollins James Klíč soudného dne
Rollins James Jidášův kmen
Rollins James Amazonie
Rollins James Fantom hlubin
Rollins James Černý řád
Small Bertrice Pouta vášně
Small Bertrice Lara
Small Bertrice Koruna osudu
Small Bertrice Divoška z hranice
Starling Boris Zatmění
Swann Carolyne Rubínová růže
Swann Carolyne Rubínová pouta
Swann Carolyne Rubínové intriky

Nové knihy v nabídce obecní knihovny
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Novinky „nejen“ 
v obecní knihovně
Vášniví čtenáři jistě již postřehli, méně vášniví
ještě postřehnou, ale obecní knihovna má
nejenom novou otevírací dobu, ale i novou
knihovnici.
V úřední hodiny MČ Ďáblice se můžeme 
potkat v oddělení Evidence obyvatel, v úterý,
čtvrtek a pátek pak v knihovně. Budu také
vést Czech Point, vidimaci a legalizaci dokumentů, a to jak na radnici, 
tak i v knihovně.
Další novinkou, kterou mnozí jistě rádi přivítáte, je on-line katalog knih,
který bude během měsíce září k dispozici na stránkách MČ
www.dablice.cz. Zde si budete moci prohlédnout v klidu domova
nabídku knihovny. Pokud budete chtít, je možno vybrané knihy sepsat 
do mailu knihovna@dablice.cz spolu s termínem, kdy si je vyzvednete.
Budou pro vás připraveny. On-line katalog bude k dispozici samozřejmě
i v knihovně.
Další plánovanou novinkou je oddělení knih pro -náctileté tak, aby i tito
čtenáři měli možnost půjčování knih.
Během prázdnin jsem nakoupila nějaké nové knihy, další přibudou začát-
kem září, většinou dle vašich podnětů. Ráda bych to takto dělala i nadále,
takže pokud v on-line katalogu nenaleznete autora, kterého byste rádi
četli, stačí napsat a já se při nejbližším nákupu knih pokud možno posta-
rám o splnění vašich požadavků.
Těším se, že se s vámi budu potkávat nejenom při vyřizování úředních
záležitostí na úřadě, ale i v knihovně.
Otevírací doba knihovny je: úterý a čtvrtek 14–19, pátek 8–13 hodin.

Lucie Kosejková, samostatný referent občansko-správní, knihovník

Aktivizační kurzy 
pro seniory pokračují
V srpnovém zpravodaji jsme si mohli přečíst ohlédnutí za seniorskými
kurzy z pohledu lektorů i účastníků. Pozitivní ohlasy z obou stran nás
vyzývají k tomu, abychom v kurzech podporovaných městskou částí
Praha-Ďáblice pokračovali i ve školním roce 2012–2013.
Zveme proto všechny seniory, aby neváhali a zapisovali se 
do nabízených kurzů:
Angličtina pro začátečníky
čtvrtek 9–10 hodin, klub v suterénu Obecního domu, 
lektorka: Mgr. Karolina Kovtun, první lekce: 6. září
Zdravotní cvičení
pondělí 17–18.30 hodin, horní sál Obecního domu, 
vedoucí: MUDr. Petra Sládková, úterý 17–18.30 hodin, tamtéž
Tento kurz je již obsazen cvičenci z loňského roku, ale noví zájemci se
přesto mohou přihlásit jako náhradníci. První cvičení: 17. a 18. září
Zdravotní cvičení Tai Chi pro seniory – NOVĚ
pátek 9.30–10.30 hodin, sál v suterénu Obecního domu, 
cvičitelé: Iva Lhotská a Karel Dolejš, první cvičení: 21. září 
(ukázková hodina)
Počítačové kurzy
od října – termíny budou upřesněny během září v Obecní knihovně, 
lektorka: Ing. Tatjana Zapletalová
Plavání pro seniory v bazénu v Neratovicích
prostřednictvím sociální komise je možnost získat permanentku 
na 10 vstupů s 50 % slevou
Cena kurzů je stanovena na 20 Kč za jednu lekci. Prosíme všechny
zájemce, aby se během září zapsali do kurzů v Obecní knihovně, 
Osinalická 30 ( (út, čt 14–19, pá 8–13 hod.), nebo e-mailem na adrese:
socialni.komise@dablice.cz. Bližší informace na tel. č. 728 227 384.
Od října připravujeme také pravidelné besedy na různá témata, které se
budou konat jednou za 14 dní ve čtvrtek v suterénu Obecního domu. 
Již se na vás těšíme. Sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Mateřské centrum 
v novém kabátě vznikajícího
Centra Sovička o.s.
Nový tým vznikajícího Centra Sovička o.s. pro vás připravil od září nejen
oblíbené kurzy, ale také některé novinky pro malé i velké. I nadále se
v pondělí budeme scházet při kurzech Yamaha class s paní Duchkovou
a na středečních Hrátkách nejen výtvarných I a II s novou lektorkou 
Renatou Zunovou, výtvarnicí s dlouholetou praxí v práci s malými dětmi.
Jak je již naší dobrou tradicí, nabízíme pro čtvrteční dopoledne Pohybové
hrátky I a II, letos s paní Ivetou Moravcovou, kvalifikovanou lektorkou pro
cvičení s dětmi od 6 měsíců do 6 let, Montessori pedagogiku, výtvarnou,
hudební a dramatickou výchovu. Připravujeme pro Vás kurzy angličtiny
metodou Helen Doron pro různé věkové skupiny a kurzy Dramaťáčku,
který povede specializovaný lektor vyučující několik let na DAMU,
a mnoho dalších aktivit i pro starší děti.
Veškeré informace o našich lektorech a podrobnější rozpis kurzů 
naleznete na našich webových stránkách www.mc-dablice.cz.
Na kurzy je nutné se včas zaregistrovat, neboť kurzy Yamaha class startují
již 17. září, ostatní kurzy pak začínají poslední týden v září, popřípadě
v prvním říjnovém týdnu.
Těšíme se na vás a vaše děti v novém prostředí!

Nový tým vznikajícího centra Sovička

Rozloučení s prázdninami
Pionýrská skupina Rozmarýn, oddíl Sluníčko a Kulturní a školská komise
zvou všechny malé i velké na oslavu, na které se rozloučíme s letošními
prázdninami a oslavíme začátek nového školního roku. Akce se bude
konat v sobotu 8. září od 15 hodin v areálu U Holců. Připraveny 
pro vás budou nejrůznější soutěže, výtvarná dílna, hudba, občerstvení.

Koncert v kapli
V neděli 23. září v 19:30 hodin se v ďáblické kapli Nejsvětější 
Trojice uskuteční koncert duchovní hudby. Sólistka opery Národního
divadla v Praze paní Alžběta Poláčková přednese skladby J. S. Bacha, 
W. A. Mozarta, A. Dvořáka, L. Bernsteina a další.
Alžběta Poláčková pro scénu Národního divadla od roku 2003 nastudo-
vala mnoho krásných rolí. Můžeme ji vidět jako Mařenku ve Smetanově
Prodané nevěstě, jako Mariken a Pannu Marii v Martinů Hrách o Marii
nebo jakoTerinku v Dvořákově Jakobínu a v mnoha dalších rolích. 
Je držitelkou významných mezinárodních cen a uznání. 
Se svou rodinou žije v Ďáblicích. 
Vstupenky budou k zakoupení přímo na místě půl hodiny 
před zahájením koncertu.

Srdečně zve Kulturní a školská komise

Znáte nové trendy 
na našich zahradách? 
Přijďte na odpolední besedu, kde se bude hovořit
o ekologických přístupech k pěstování a ochraně
rostlin a o permakulturních zahradách, jejichž
fungování je založeno na přírodních principech.
Na besedě budete mít také možnost seznámit se
s netradičními plodinami, kterým se daří v našich
podmínkách. Tato a eventuálně další témata nám přiblíží Lenka Stroblová
a Rubén Monserrate, kteří se pěstování okrasných i produkčních rostlin
dlouhodobě věnují. 
Beseda se uskuteční v sobotu 13. října od 14 hodin v sále 
Obecního domu, Ke kinu 7. Všichni jste srdečně zváni. 

Komise životního prostředí a sociální komise MČ Praha-Ďáblice



Rozpisy domácích zápasů
Muži „A“ / 1. A třída, skupina A
kolo datum den začátek zápas 
2. 2. 9. neděle 17,00 SK Ďáblice – Loko Vltavín B 
4. 16. 9. neděle 16,30 SK Ďáblice – Praga 
7. 7. 10. neděle 16,00 SK Ďáblice – Kyje 
9. 21. 10. neděle 15,30 SK Ďáblice – Dubeč 
11. 4. 11. neděle 14,00 SK Ďáblice – Vyšehrad B 
13. 18. 11. neděle 13,30 SK Ďáblice – Admira B 

Ženy / 3. liga, skupina D
kolo datum den začátek zápas 
2. 8. 9. sobota 10,45 SK Ďáblice – Blatná 
4. 22.  9. sobota 10,45 SK Ďáblice – Braník 
6. 6. 10. sobota 10,45 SK Ďáblice – Příbram B 
8. 20. 10. sobota 10,45 SK Ďáblice – Kaplice 
10. 3. 11. sobota 10,45 SK Ďáblice – Vonoklasy 

Muži „B“ / 1. B třída, skupina B
kolo datum den začátek zápas 
2. 1. 9. sobota 17,00 SK Ďáblice – Třeboradice B 
4. 15. 9. sobota 16,30 SK Ďáblice – Šeberov 
6. 29. 9. sobota 16,30 SK Ďáblice – Kolovraty 
8. 13. 10. sobota 16,00 SK Ďáblice – Kbely B 
10. 27. 10. sobota 14,30 SK Ďáblice – Újezd nad Lesy 
12. 10. 11. sobota 14,00 SK Ďáblice – Braník B 

Muži „C“ / III. třída, skupina A
kolo datum den začátek zápas 
2. 15. 9. neděle 13,00 SK Ďáblice – Bohnice C 
4. 28. 9. pátek 16,30 SK Ďáblice – Suchdol B 
6. 13. 10. sobota 13,00 SK Ďáblice – Lysolaje 
8. 27. 10. sobota 11,00 SK Ďáblice – Miškovice B 
10. 10. 11. sobota 10,00 SK Ďáblice – Lipence 

Mladší dorost / 1. třída
kolo datum den začátek zápas 
1. 8. 9. sobota 14,30 SK Ďáblice – Háje 
3. 22. 9. sobota 14,30 SK Ďáblice – SK Střešovice B 
5. 6. 10. sobota 14,30 SK Ďáblice – Radotín 
7. 20. 10. sobota 14,30 SK Ďáblice – Admira B 
8. 28. 10. neděle 14,30 SK Ďáblice – Přední Kopanina 

Starší žáci / 1. třída, skupina B
kolo datum den začátek zápas 
8. 5. 9. středa 17,30 SK Ďáblice – Háje B 
2. 15. 9. sobota 10,00 SK Ďáblice – Dukla C 
4. 28. 9. pátek 13,30 SK Ďáblice – Přední Kopanina 
6. 13. 10. sobota 10,00 SK Ďáblice – Újezd nad Lesy 
11. 17. 11. sobota 11,00 SK Ďáblice – Řepy 

Starší přípravka 
kolo datum den začátek zápas 
1. 9. 9. neděle 13,30 SK Ďáblice – Klánovice
3. 23. 9. neděle 13,30 SK Ďáblice – Březiněves 
4. 30. 9. neděle 13,30 SK Ďáblice – Bohnice 
6. 14. 10. neděle 13,30 SK Ďáblice – Horní Měchlupy 
8. 28. 10. neděle 9,00 SK Ďáblice – Třeboradice 

Mladší přípravka 
kolo datum den začátek zápas 
3. 22. 09. sobota 9,00 SK Ďáblice – SK Střešovice 
5. 6. 10. sobota 9,00 SK Ďáblice – Vinoř 
7. 20. 10. sobota 9,00 SK Ďáblice – Suchdol 
9. 03. 11. sobota 9,00 SK Ďáblice – Čakovice 
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Z fotbalového oddílu
Letní údržba hřiště
Po skončení sezóny jsme pro-
vedli prořez hřiště, dosetí nové
trávy, hnojení a zapískování
hřiště. S akcí nám pomohli:
společnost A.S.A. – 
15 000 Kč finanční příspěvek
plus platba a doprava dvaceti
tun sklářského písku, pan
Hynek – poskytnutí nakladače.

Letní soustředění
Letošní léto vyjely dvě skupiny na dvě různá místa – mladší dorost
a starší žáci do Mladých Buků v Krkonoších a starší a mladší přípravka
včetně minipřípravky (do prázdnin ještě školička) do Přimdy u Tachova.
Z Mladých Buků se starší kluci vrátili již 23. 8., soustředění na Přimdě
v době uzávěrky Zpravodaje probíhá. Každopádně druhému soustředění
se určitě budeme věnovat v příštím Zpravodaji, a tak se čtenáři mohou
těšit na zajímavé informace a hezké fotografie. Kdo by nemohl vydržet,
tak si může přečíst informace a prohlédnout fotogalerii na stránkách
www.skdablice2006.estranky.cz. Jinak jsem samozřejmě rád, 
že se nám podařilo od Magistrátu hl. m. Prahy získat dotaci na dopravu
ve výši 20 000 Kč.

Mladší dorost trénuje na hřišti Mladé Buky s výhledem na Černou horu

Začátek sezóny
Muži A v prvním zápase podzimní sezóny porazili Union Žižkov 4:0
a Muži B porazili Tempo 5:1, a tak budeme držet palce i do dalších
zápasů, na které vás všechny zveme. Viz. rozpis domácích zápasů v tomto
čísle Zpravodaje. V nové sezóně jsme místo staršího dorostu (ročníkově
bychom ho nenaplnili) přihlásili tým mužů „C“, ve kterém chceme dávat
příležitost mladým hráčům. Školička založená minulý rok postupuje do
minipřípravky (ještě nebude hrát soutěž) a od září začíná opět školička,
takže jako minulé roky se mládeži a mladým budeme hodně věnovat. 

Úspěšná školička od září opět začíná
Nábor do podzimní školičky již začíná Dnem otevřených dveří dne 
5. a 12. 9. 2012 od 17 hodin a pak každou středu vždy od 17 hodin.
Těšíme se!

Michal Mošnička, SK Ďáblice

Společná procházka 
nordic walking
Zveme všechny příznivce nordic walking na společnou procházku 
Ďáblickým hájem pod vedením naší zkušené instruktorky paní 
Markéty Matušíkové. Sraz účastníků je ve čtvrtek 20. září 
v 15.30 hod. před Obecním úřadem, Květnová 52. 
Zájemci, kteří nevlastní hole, si je budou moci zapůjčit na místě.
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Sodexo v Ďáblicích
Rádi bychom vám prostřednictvím tohoto článku představili firmu Sodexo,
která poskytuje stravovací služby pro žáky a občany Ďáblic v Základní
škole v ulici U Parkánu.
Firma Sodexo již dvacet let zajišťuje stravu pro řadu klientů v ČR z oblastí
školství, průmyslu i obchodu. Nyní je druhým největším poskytovatelem
stravy na našem území a zaměstnává více jak 1 500 kvalifikovaných 
pracovníků.
Firma Sodexo byla založena v roce 1966 ve Francii a od té doby se
úspěšně rozvíjí v mnoha zemích světa. V současné době je v ČR firma pod
vedením velmi zkušeného managera pana Christopha Aumüllera, který
pro Sodexo působil již v několika dalších zemích.
Plánem firmy do blízké budoucnosti je pracovat na prezentaci nových
trendů v gastronomii. Nyní se aktivně věnuje projektům, ve kterých vaří
dle zahraničních kuchyní jako je středomořská, italská, francouzská,
japonská kuchyně atd., a také konceptům, u kterých se velmi dbá na
energetickou hodnotu a skladbu pokrmů.
Novým oblastním manažerem Sodexo se stal Miroslav Riedl, jehož náplní
práce je starat se o svěřené gastronomické provozy, rozvíjení nových
směrů ve stravování a komunikace se zákazníky. Speciálně v základních
školách se bude zaměřovat na lehká jídla s vhodnou energetickou hodno-
tou a také na výrobky a potraviny, které v poslední době bohužel z české
gastronomie vymizely, jako pohanka nebo cizrna. Jeho cílem je zlepšit
kvalitu a pestrost stravy dětí i dospělých používáním kvalitních surovin
a také dodržováním postupů při vaření klasických českých receptur. Dal-
ším důležitým bodem je usnadnění přístupu ke stravě dětem i dospělým,
kteří potřebují více specializovanou úpravu stravy. Tímto se myslí hlavně
lidé trpící celiakií, kterým česká kuchyně v současně používané skladbě
jídel život neusnadňuje. Rád by se také podílel na celkové osvětě ohledně
těchto potíží a jejich možných řešení. Pokud mluvíme o moderním školním
stravování, tak do této oblasti patří samozřejmě informovanost personálu
a také ochota s tímto začít aktivně pracovat.
Chce se také více zaměřit na komunikaci s dětmi a nechat se inspirovat
jejich nápady a názory ohledně oblíbenosti a skladby jídel.
S tímto vším bude panu Riedlovi pomáhat manažerka školní jídelny
a hlavní kuchařka v jedné osobě paní Petříkovová, se kterou se mnozí
znáte přímo z jídelny. Firma Sodexo samozřejmě myslí i na ostatní občany,
kteří se mohou stravovat v ZŠ a jsou tímto také zváni.

Na základě podkladů Sodexa zpracovala Hana Macháňová

Rozhovor se strážníky 
Městské policie
Zeptali jsme se třech strážníků – Hávy, Piterky a Víta, 
kteří v Ďáblicích zastupují Městskou policii, na pár otázek 
týkající se nás všech.

Co je náplní vaší práce v naší obci?
Plníme úkoly v oblasti zabezpečování místních záležitostí veřejného
práva.

S čím (s kým) máte největší potíže?
Problémy jsou v úsecích veřejného práva, dopravy, černé skládky 
či bezdomovců.

Jaká je v Ďáblicích kriminalita?
Dle našich místních znalostí je oproti jiným částem Prahy 8 velmi malá.

Změnila se průjezdnost obcí od září 2011, kdy byly na 
křižovatce Ďáblická-Kostelecká spuštěny semafory?
Ano, průjezdnost obcí se zlepšila.

Bývá ulice Šenovská využívána motorkáři jako závodní dráha?
Z dostupných zdrojů nám není známo, že by byla takto využívána.

Jsou v obci dodržována pravidla silničního provozu v ulicích se
značkami Průjezd zakázán, Mimo dopravní obsluhu…
Tyto ulice jsou průběžně kontrolovány a zjištěné přestupky řešeny dle
zákona.

Hana Macháňová

Reakce na dopis v Ďáblickém
zpravodaji ze srpna 2012
Pane Tumpachu,
z Vašeho tónu je znát velká láska k přírodě a psům především. Myslím si,
že úbytek či nedostatek zvěře v Ďáblickém háji určitě nezpůsobili jenom
psi, ale svůj podíl na tom určitě mají jak cyklisté, tak běžci, a hlavně nej-
větší podíl myslivci, kteří zvěř vystříleli a na další udržování lovné zvěře
nejspíš prostě neměli. A také dříve nechodilo do lesa tolik lidí jak dnes. 
Co se týče agrese, myslím, že pejskaři se svými čtyřnohými přáteli jsou až
na posledním místě. Nejhorší jsou agresivní cyklisté, kteří lesem dost
často prolétávají
v divoké jízdě a nedívají
se napravo ani nalevo,
takže pokud by se jim
dostalo pod kola zvíře,
nedej bože dítě (to
bohužel nemůže být na
vodítku jako chudák
pes), tak je katastrofa
zaručena. A to není jen
záležitost Ďáblického
háje. Znám i pár agre-
sivních běžců, kteří by
raději skopli a srazili
člověka, který jim stojí
v dráze. Sama jsem
také utržila pěknou ránu loktem, když jsem odmítla ustoupit mistru běžci.
Prostě problém je v tom, že agresivita lidí roste geometrickou řadou,
každý má najednou přehnané sebevědomí, které se projevuje hlavně 
arogancí a agresivitou. Dobrým vzorem je naše politická a společenská
scéna.
Co se dětí týče, kontakt s živou přírodou, do které samozřejmě patří 
i pejskové, jim jenom prospívá. Do Ďáblického háje chodím den co den na
procházky se svou čtyřnohou kamarádkou a ještě ani jednou jsem neza-
znamenala nějaký případ, že by pes napadl dítě. Znám dost pejskařů,
kteří mají svého psa na vodítku, protože je tvrdšího plemene. Ale proč by
se měli trápit na vodítku všichni? Každý miluje svobodu. Na zvířatech,
která jsou na nás absolutně závislá, jsme se podepsali a ještě někdy
podepisujeme dost neblaze. Nezaslouží si také více lásky a láskyplného
přístupu? Jsou to naši mladší bratři. Zvířata nejsou věci, jsou to velmi 
citlivé bytosti, které dokážou za trochu péče a pozornosti člověka 
nezměrně milovat. Všechny děti, pokud je to možné, by měly vyrůstat
spolu se zvířátkem, psem nebo kočkou, to je jedno, zvíře rozvíjí jejich
emoce a učí je lásce. Učí je tomu, aby z nich nevyrostli agresivní sobci.
Samozřejmě ve svém článku píši o agresivních cyklistech a agresivních
běžcích. Nemám v úmyslu napadat žádného slušného návštěvníka Ďáblic-
kého háje. Do lesa přeci mohou chodit, běhat nebo jezdit na kole všichni,
ale vždy záleží na toleranci a dobré vůli se domluvit.

Nora Harazimová

Idylický obrázek „kultivovaného táboření z pikni-
kového místa u altánku v Ďáblickém háji. Tak to by
nedokázal ani pes puštěný bez dozoru a dokonce
bez náhubku“.



Vážení občané,
rádi bychom se s Vámi podělili o novinky a aktuality v rámci charitativně-
ekologického projektu Potex. Proto jsme pro Vás připravili nové webové
stránky www.potex.cz. Pro ty, co nás teprve poznávají, je tu seznam
sběrných míst rozdělen podle jednotlivých částí Prahy (u vás kontejnery
najdete v ulici Květnová 52 a U Parkánu na autobusové zastávce), návod,
jak a co všechno je možné odevzdat, vysvětlení, jak a komu tím společně
pomáháme i názory některých známých tváří. 
Veškeré informace, fotky i aktuální dění můžete také sledovat na face-
booku zadáním potex.cz do svého vyhledávače. Přivítáme vaše komen-
táře, nápady i připomínky a samozřejmě vyjádření podpory pomocí
kliknutím na „To se mi líbí“.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat, Team POTEX

Přijďte na největší akci 
pro seniory 
Eva Pilarová, Karel Štědrý, Pavlína Filipovská, Naďa Konvalin-
ková, Květa Fialová, Eva a Vašek, Václav Postránecký a další
umělci vystoupí ve dnech 5. – 6. října 2012 na veletrhu pro péči
a aktivní život seniorů SENIOR PRAHA a kulturním festivalu
SENIOR FEST, které se konají na Výstavišti v Praze Holešovicích vždy 
od 10 do 18 hodin.
Pestrá bude nabídka lázeňských pobytů, zájezdů, zdravotních pomůcek
a potřeb či léčebné kosmetiky. K dispozici budou bezplatné poradny
na téma péče o zdraví, zrak, chrup, výživové poradenství, první pomoc či
cvičení pro seniory. MUDr. Tamara Tošnerová provede zájemce před-
náškovým blokem Tvořivost celým životem, Ing. Danuše Steinová před-
staví možnosti trénování paměti. Své programy pro seniory i pro děti
představí Policie ČR, Hasičský záchranný sbor či Český červený kříž. Druhý
den proběhne populární běh seniorů Seniorská míle, jehož patronkou
je paní Dana Zátopková. Běh krásným prostředím Královské obory –
Stromovky je obohacen i o procházku a také o kratší běh seniorů s vnou-
čaty – Minimíli. Vstupné na veletrh a festival je pouhých 20 Kč a navíc
v pátek i v sobotu proběhne slosování vstupenek o krásné ceny.
Společně oslavíme Mezinárodní den seniorů, proto vezměte i své 
přátele, rodinu a známé s sebou a přijďte si zpříjemnit podzimní dny. 
Více informací naleznete na www.seniorpraha.cz
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Prostředí v obci
Vážený pane starosto,
musím předem pochválit Vás osobně i zastupitelstvo v obci, za uskuteč-
nění velkých změn v Ďáblicích, tedy k výrazně lepšímu prostředí i k lepší
atmosféře v obci.
Jezdím sem téměř pořád hlídat vnoučata, již několik let a jsem sezná-
mena dokonale s děním v obci. Dřívější napadání  zastupitelů navzájem
a náznaky korupce radních již není na pořadu dne a vládne klid a rozum.
Ze začátku nové vedení chtělo všechno změnit a nakonec se přeci jenom
vrátili k tomu, co lidi chtěli, např. ohňostroj. Dosud však nerozumím, 
proč se nemohly dávat na čarodějnice vuřty, když byly od sponzora.
Mám však teď trochu připomínek
k čerstvé současnosti. Vodím děti
často ulicí Kučerové nahoru k hvěz-
dárně, kde je příšerně zarostlý chod-
ník plevelem. Ten je svěřen do
vlastnictví obce, přitom by stačilo pra-
videlně trochu roundupu. Snad by se
nějaká koruna našla i když je dost
drahý. Je to něco příšerného a nebez-
pečného, až se děti vyhnou přímo do
vozovky, pod auto. Dále by bylo
dobré, aby Úřad příště nepřipustil
zaneřádění Ďáblic semeny bodláků
z pozemku pana Kopeckého
parc.586/27. Lítá to lidem až do pusy.
Podle zákona o hl.m.Praze
č.131/2000Sb. je povinnost udržovat pořádek a čistotu a lze uložit
pokutu až 50 000 Kč, podle zákona č. 131/2000Sb., § 29, odst. 2. 
Asi to má pronajaté Agro Kmínek, ale to není starost lidí. Možná, že by 
to chtělo, aby zaměstnanci z MČ, odboru Životního prostředí, chodili víc
do terénu.
Nakonec chci říci, že je mi úplně odporná reklama na komíně rekonstruo-
vané cihelny. Připomíná mi to socialistické zviditelňování hnusných che-
miček a cementáren. Snad to někdo musí povolovat a měl by mít rozum.
Určitě se dá udělat propagace nějak rozumně a esteticky. Nakonec si to
stavba zaslouží, zrekonstruovali jí hezky a citlivě.  Nad obcí proto ale
přece memusí být něco tak ohyzdného.

Jana Svobodová

Hospodin žehná malým i velkým
Žalm 115

Starý zákon pohlíží na děti jako na Boží dar a důkaz Boží přízně. 
Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové 
jak olivové ratolesti kolem tvého stolu. Žalm 128

Izraelci svěřovali svoje děti
pod Hospodinovu ochranu
a péči, to je patrné, mimo
jiné, i z hebrejských jmen
(Samuel – Bůh uslyšel,
Jonatán – Bůh dal,
Nehemiáš – Bůh potěšil).
S narozením dítěte
v rodině byly spojeny určité
náboženské obřady
a výchově byla věnována
zvláštní péče, důležitá

byla úcta k rodičům. Na mnoha místech Starého zákona najdeme 
poučení, jak by se měly děti chovat.

Ty, můj synu, poslouchej a zmoudříš, veď své srdce touto cestou.
Žalm 23

Také Ježíš měl pro děti zvláštní pochopení, rád jim věnoval svoji pozor-
nost. Věděl, že jsou dychtivé a učenlivé. Službu dětem hodnotil stejně jako
službu dospělým. Někteří se domnívají, že užíval mnoho podobenství
a přirovnání právě proto, aby mu porozuměly i děti. 

Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří 
království Boží. Objímal je, vkládal na ně ruce a žehnal jim.

Markovo evangelium

Pozvání na začátku školního roku
Začíná nový školní rok a my opět zveme děti a mládež do shromáždění
duchovní péče (náboženství). Seznámíme se se základy křesťanství, 
s Biblí a se zásadami křesťanského života. Zveme všechny bez rozdílu 
církevní příslušnosti, i ty, kteří se nehlásí k žádné církvi a chtějí se 
dozvědět o křesťanské víře.
Vyučování se bude konat na faře Církve čs. husitské v Ďáblické ulici
č. 80/75. Den a hodinu domluvíme podle časových možností přihláše-
ných. Přihlášení je možné do konce září buď osobně během úředních
hodin farního úřadu – pondělí 15–17, čtvrtek 14–16 hodin nebo 
na telefonních číslech 283 910 736 (i záznamník) či 608 43 44 42. 
Všichni – děti i mládež – budou srdečně vítáni.

Renata Wesleyová, farářka

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze–Ďáblicích, Ďáblická ul. 80/75
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Informace o změnách MHD 
od 1. září 2012, týkající se městských částí 
Ďáblice + Dolní Chabry + Březiněves  
Tramvaje: 

3/ Ve směru z centra je odkloněna ze zastávky Bílá labuť přes Florenc,
Invalidovnu, Palmovku, Bulovku do zastávky Kobylisy, v úseku Kobylisy –
Nádraží Braník celotýdenně vložené spoje (nově PÁTEŘNÍ LINKA); 
v úseku Vltavská – Lehovec nahrazena linkou 25.

8/ V úseku Dlouhá třída – Hradčanská odkloněna přes Malostranskou 
(na Letné nahrazena linkou 5), o víkendu pouze jednovozové soupravy.

10/ Beze změny (Sídliště Řepy – Sídliště Ďáblice). 

12/ V úseku Malostranská – Strossmayerovo náměstí odkloněna přes
Letenské náměstí. 

14/ Ve směru z centra odkloněna ze zastávky Masarykovo nádraží přes
Bílou labuť, Vltavskou, Dělnickou na Ortenovo náměstí (odtud pokračuje
jako linka 24 do centra); o víkendu zkrácení intervalu na polovinu a pro-
voz jednovozových souprav; v úseku Strossmayerovo náměstí – Vozovna
Kobylisy nahrazena linkou 17.

15/ Zrušena (Špejchar – Nádraží Vysočany), nahrazena linkami 12 a 16. 

16/ Ve směru z centra odkloněna z Biskupcovy přes Palmovku 
a Nádraží Vysočany na Lehovec. 

17/ Ve směru z centra odkloněna ze zastávky Kobylisy k Vozovně 
Kobylisy, ve špičkách pracovních dnů nově všechny spoje v celé trase. 
PÁTEŘNÍ LINKA.

19/ Zrušena (Radošovická – Lehovec), nahrazena linkami 16, 26. 

24/ Ve směru z centra odkloněna z Masarykova nádraží přes Náměstí
Republiky, Strossmayerovo náměstí a Nádraží Holešovice na Ortenovo
náměstí (odtud pokračuje jako linka 14 do centra); o víkendu zkrácení
intervalu na polovinu a provoz jednovozových souprav; v úseku 
Masarykovo nádraží – Kobylisy nahrazena linkou 3. 

25/ Ve směru z centra odkloněna z Palmovky přes Nádraží Libeň na 
Lehovec; v úseku Palmovka – Kobylisy nahrazena linkou 3.

Autobusy: 

102/ Prodloužení intervalu v pracovní dny ráno. METROBUS. 

103/ Beze změny (Ládví – Březiněves). 

136/ Ve směru z centra je odkloněna ze Spořilova přes Chodovec, Opatov
a Háje na Jižní Město, nově nezajíždí do Sídliště Spořilov; v úseku Spořilov
– Koleje Jižní Město nahrazena linkou 135. METROBUS.

140/ Beze změny (Palmovka – Čakovice). METROBUS. 

144/ Prodloužení intervalu v pracovní dny ráno, o víkendu provozována
ve standardních vozech. METROBUS. 

177/ Beze změny (Poliklinika Mazurská – Chodov). METROBUS. 

183/ Ve směru od Nádraží Hostivař odkloněna ze zastávky Boloňská přes
Nádr. Horní Měcholupy a Sídl. Petrovice a dále prodloužena na Háje, 
zkrácení intervalu o víkendu. METROBUS. 

185/ V úseku Palmovka – Letňany jede jen ve špičkách pracovních dnů,
koordinace jízdního řádu s linkou 302. 

186/ Linka je zkrácena a odkloněna do nové trasy Hloubětínská – 
Hloubětín – Lehovec – Satalická obora, prodloužení intervalů celotýdenně
(ve zrušených úsecích nahrazena linkami 201 a 202).

200/ Prodloužení intervalů ve špičkách pracovních dnů. METROBUS. 

201/ Nová linka (Nádraží Holešovice – Madlina – Střížkov – Letňany –
Tupolevova – Bakovská). V provozu celodenně, celotýdenně.

202/ Ve směru od Ďáblic odkloněna ze zastávky OC Čakovice přes Staré
Letňany, Kbely, Satalice a Rajskou zahradu na Černý Most, zkrácení inter-
valů celotýdenně.

295/ Beze změny (Domov seniorů Ďáblice – Třeboradice). 

Veškeré informace včetně jízdních řádů jsou zveřejněny na
www.ropid.cz a www.dpp.cz.

Výstava drobného zvířectva
v Ďáblicích
Ve dnech 31. srpna až 2. září proběhla v chovatelském areálu U Parkánu
tradiční výstava ZO Ďáblice. Výstavu navštívilo přes 110 dospělých a na
150 dětí předškolního a školního věku. Zastupitelé městské části pomohli
s dotací na zakoupení
čestných cen a krmiva pro
zvířata na výstavě. Kolektiv
17 členů místní organizace
zajistil bohatou tombolu
a pestré občerstvení.
Výstavu obeslalo 11 chova-
telů se 60 králíky, 12 chova-
telů se 104 holuby 
a 1 chovatel se 6 kusy drů-
beže. Z králíků zde bylo možné vidět vídeňského, novozélandského, bur-
gundského, kalifornského, vídeňské, havanu, českého albína, stříbřitého

šedého, zakrslé hototské
a siamské. U holubů to byl
moravský pštros v několika
varietách, piešťanský obr,
texan, gigant, mondéna, hýl,
kudrnáč, říman.
U drůbeže kočinka zakrslá,
rousná zakrslá a také
původní české plemeno –
česká slepice zlatě krope-

natá. Výstava se celkově vydařila a hlavně pro děti z města byla zdrojem
zábavy i poučení.

Za výstavní výbor ZO Ďáblice Milan Mareda, foto Pavel Veselý



Jíz
dn

í ř
ád

y 
au

to
bu

sů

10

                  Šabl.: Šablona 15|10|TP

PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA (6) a NED  

 
 
 

 
 

    
    

 

 
 

 
    

      
         

 

28

1

23

   

0
58

28

 

HH
11 41

11

DH
41
41
HDH

DH

H

H

52 58 13 43
13

H DH

11

13
14
15
16

19

17
18

D

H
41

H

D H

DH H

435
4

6
23 30 3704

DH H

DH H DH DH H

DH H

41
13

DH

D

H

D

21

H DH H
52
D

15

41

DH

H

H
41

11

13

H DH

28

H

H
43

H

28

H H

H

H

H

9

7
8

10
11
12

22

20
21

H DH
20
H D

40
DH

00 15
DHDH

25 34 40 46

23 1151
H H

4310 16 45 53
4108

11 4121 41

H DH H
30

10 20 30
DH

40 55
58

D

H H

HDH
4111

15 41
H

H H

11

H

411105 35

00 10 43
HDH

21
DH

28 35
DH

11
1151 58

HDHD
41

DH HD D DHH

H H

00

11 41

DH

11

08 35 5525

05 25
DH HH

35 43
DH

11 41

D DH
36 43 51

H

06 13 21 41
41

05 26 41
DH

H
13 43

13 43
H

13 43

5828

  

          

 
 

           
      

            

                    

      

 
 
 

U Spoj 
Na Štamberku

Z     
    

LÁDVÍ #
Št$pni'ná
Sídlišt$ )áblice
)áblický h+bitov
Kv$tnová
Lib$chovská

T  
    

      
         

Koko+ínská

B-EZIN/VES
 

13 x

5

•

4

   

2

x
7
8
9

)ÁBLICE
Skládka )áblice

10
11

15

x

12

  

          

orienta'ní doba
jízdy (min)

D            
      

            

103 – směr Ďáblice pondělí – pátek sobota– neděle

      Chron.: 7     Zast.: 270/2     Šabl.: Šablona 20|10|TP

SOBOTA (6    

 
 

 

PRACOVNÍ DEN (X)

 
 

 
 

57
5727

H

36

27 57

21 36

21

2618
26

H H

57

27
27 57

HH
57
H

H

46
4336

5727
H HH

H
57

H H H H

27 57

H
56

21 56
H H

27 5724 34 44

57
HH H

H
57

39 46 27 575320 26
21

H
3101 09

H

H H
02 08

26 56
5727

H HH

56 27 57

56
H
11

H H

32 38 44 50
H

27 5701
H

H
56

H H

19 26

27
H H

H H
04 19 41

7
8

13

9

18

16

22

10
11
12

15

19

21

06
H

27
27

   

14

16

H

23
0

57
H

27
H H

HH

H
27 57

H

48

27

H

5
4 H

6 H H

H

H H H

H
5727

H
27 57

21
27
H20
H

57

11
H

01

11

H

H

57

H

H
11
1101

41

H
12 42
H
01 11
H

17
H

H
13 21 36 43

H
51
51

56
H

H
27

5727
H H

H H
27
H

14
H

H

H

27 57

H

47

H

32

    

 
 

    

 
    

      
         

      

  
 

 

           
      

            

      Chron.: 7     Zast.: 270/2     Šabl.: Šablona 20|10|TP

S     

 
 

B EZIN#VES
Skládka %áblice
%ÁBLICE
Koko ínská

  

7 T'ebenická
8 Št)pni+ná

6 Sídlišt) %áblice
5 %áblický h'bitov

3

x Na Štamberku
U Spoj-
Lib)chovskáx

2
1

x

•

Kv)tnová
3

   

4

    

LÁDVÍ #
 

    

 
    

      
         

      

10

P   
orienta+ní doba
jízdy (min)

D            
      

            

103 – směr Ládví pondělí – pátek sobota– neděle

                    

SOBOTA (6) a NED  

           

 

     

PRACOVNÍ DEN (X)

    

  

 

 

 
  

  

  
  

 
    

      
         

          

 

   

H

  

21

19

H

25
15

25

27
27

H

57 27 57

27 5727 57
H
27 57

H H

27 57
27

H HH
15 35 55

H H

HH
27

37

55 57

27 57
H H

57

57
5727

15 35 55
H H

25 55 57

H

572725 55

35

27
H

55

57

H

H
27

H
27 57

H

25 55 57
H

5715 35
55

27 57

15 35 27

27
H
57
37 57 57

58

20

H

H

17

23
0

10

5727

11
12

22

H

9

7
8

27
H

H

57
H

H

27 57
H

27

25
27

55
H H

57
H

HH

H
55

5
4

6 H

H
08
H

15
16
17
18

13
14 55

H H

27
27

H
27 57

15

58

27

57

 

   

 

  

 

 
 

 
 

           
      

            

                    

       

      

  

Ronešova
OBCHODNÍ CENTRUM  AKOVICE Poliklinika  erný Most

n           
    

 ERNÝ MOST #

Na Štamberku Lipnická
Koko%ínská Hut#

x
&áblice Rajská zahrada #

Trutnovská

D(eva(ská
Osecká Satalice
Skládka Chabry Sportareál Satalice
U Spoj* Plynárna Satalice

Kbely
 imice Kbely
Sídlišt#  imice Nymburská17 x

16 x
Libe-ská

Krausova
Krakov Avia Let-any

8

Katovická Letecké opravny

T  
    

      
         

          

x
5

    

POLIKLINIKA MAZURSKÁ

/epínská

Spo(ická

1 27

+ -
H 

28Na Lukách2

x 24 x
• 25

x 21 x
22 x

18 x
20

x 15

Toužimská
13
14 Bakovská

10Zho(elecká
11 xOdra

Staré Let-any
9 x

+

pokra ování zastávek

6 x 30

Tarifní pásmo P 
P   

29

orienta1ní doba
jízdy (min)

orienta1ní doba
jízdy (min)

D            
      

            

202 – směr Černý most pondělí – pátek sobota– neděle

                    

       

PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA (6) a NED  

  

    

          
    

  

 

  

  
  

 

 

 

 
    

      
         

          

    

 

 
 

 

 

H

12
12
H

22
H

H

H

21
21

H21

51 21 51

21 5121 51
H
21 51

H

H

21 51
21

H H

H
12 32 52

H

H
21

32

52 51

21 51

51

51
5121

12 32 52
H H

22 52 51

512122 52

32

21

H

H

52
H

H

H
21 51

H

H

22 52 51
H H

5132 52
52

21 51

12 32 21

21 51
H
51 51

23
0

10
11
12

22

20
19

5121
HH

11

OH

9

7
8

21
OH

H

51

H

21 51
H

21

5121

H
22

21
52

H

51
H

H HH

5
4

6 H

H
12

15
16
17
18

14 32 52

13

31
21 51
21
21

51

H
12

H

 

21

H

   
  

 
 

 
 

           
      

            

                    

    

           

Odra
Toužimská Zho#elecká
Staré Let%any

     

  

    

  

Krakov

Kbely Libe%ská
Kbely (epínská

14
Bakovská Katovická
Letecké opravny

Osecká
Satalice Spo#ická
D#eva#ská Sídlišt  *imice
Nymburská *imice

Koko#ínská
Na Štamberku

Plynárna Satalice U Spoj,
Sportareál Satalice Skládka Chabry4 x

3

*ERNÝ MOST # Krausova
Poliklinika *erný Most Trutnovská

Hut /áblice

T  
    

      
         

          

x

13

x 11 x
12

x 9
x 10

x 6
7

Nádraží Satalice

x 1 x

x
x

Lipnická

Na Lukách

x •Jordánská

Ronešova
xRajská zahrada #

Obchodní centrum *akovicex
x+

15

x

pokra ování zastávek

Tarifní pásmo P 

POLIKLINIKA MAZURSKÁ

P   

Avia Let%any
16
17

enta1ní doba
j dy (min)

orienta1ní doba
jízdy (min)

D            
      

            

202 – směr Poliklinika Mazurská pondělí – pátek sobota– neděle

Nová MHD
úspěšně prošla
zatěžkávací
zkouškou
Víkendový provoz i provoz prvního
poprázdninového dne ukázaly, že nová
metropolitní síť MHD začala fungovat
bez problémů. Nepotvrdily se tak
obavy, že Praha se ocitne první pra-
covní den po letních prázdninách
v chaosu.
Podle informací dispečinku dopravního
podniku, které jsou po celý den aktuali-
zovány, se ukázalo, že i v období 
největší ranní špičky jezdily vozy MHD
s přesností na 75% , mimo špičku přes
80%. To odpovídá běžnému provozu
všedního dne.
„Velmi rád bych tímto poděkoval všem
cestujícím za trpělivost a za racionální
přístup k novinkám. Velkou zásluhu na
dnešním plynulém provozu mají také
řidiči a další provozní zaměstnanci,
kteří byli na změnu dobře připraveni.
Nevznikly zmatky, autobusy i tramvaje
jezdily po svých trasách tak, jak mají,“
řekl náměstek primátora hl. m. Prahy
pro oblast dopravy Josef Nosek.
Provoz městské hromadné dopravy
v Praze budeme i nadále pečlivě 
monitorovat a vyhodnocovat.

Z tiskové zprávy organizace ROPID,
1. září 2012, foto ČTK
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Hvězdárna Ďáblice 
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, tel.: 283 910 644 
e–mail: hvězdárna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program na září
Pondělí 13:30–15:30,18–21 hodin, středa 20–22 hodin, čtvrtek
13:30–15:30, 20–22 hodin, neděle 14–16 hodin, pátek 28. 9. zavřeno. 

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18:30 hodin. 
17. 9. Petr Adámek: PODZIMNÍ OBLOHA – souhvězdí, 
zajímavé úkazy a objekty.
24. 9. prof. Lubomír Linhart: STŘEDNÍ AMERIKA.

POŘADY (filmové večery)
s pozorováním oblohy v pondělí od 18:30 hodin.
3. 9. a 10. 9. Sluneční soustava II, Míry a váhy.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Pondělí 13:30–15:30 hodin, středa, čtvrtek 20–22 hodin,
pondělí 3. a 10. 9. 20–21 hodin, neděle 14–16 hodin, za jasného počasí.
Přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami
Venuše – za dobrých podmínek
Noční obloha: Měsíc – 21. 9. – 30. 9. Uran – ve druhé polovině září.
Neptun – za dobrých podmínek po celé září. 
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celé září. 
Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů 
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.).

ŠKOLNÍ POŘADY
Pondělí–pátek v 8:30 a 10:30 hodin pro předem objednané školní
výpravy. Vstupné 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace
a objednávky na č. 283 910 644. 

Kalendář akcí
8. září v 15 hodin – Rozloučení s prázdninami, areál U Holců

12. září v 17 hodin – Den otevřených dveří na hřišti SK Ďáblice

15. září ve 14 hodin – Ďáblické šlapky v Ďáblickém háji,
start u radnice

16. září v 9.30 hodin – cyklovýlet rodinných klanů i samotářů,  
sraz na hřišti U Holců

19. září v 18 hodin – veřejné zasedání zastupitelstva, 
v sále ZŠ U Parkánu  

20. září v 15.30 hodin – nordic walking v Ďáblickém háji,  
sraz s holemi před Obecním úřadem

21. září v 9.30 hodin – Zdravotní cvičení Tai Chi,
ukázková hodina v sále v suterénu Obecního domu

23. září v 19.30 hodin – koncert duchovní hudby,
v ďáblické kapli Nejsvětější Trojice 

4. října v 7.15 hodin – Podzimní výlet seniorů do Posázaví,  
sraz u bývalé Battistovy cihelny v ul. Hořínecká

13. října ve 14 hodin – beseda Nové trendy na našich zahradách,
sál Obecního domu

Mše v ďáblické kapli nejsvětější Trojice 
a sv. Václava
se koná jednou za čtrnáct dní v lichou neděli a v některé
svátky, začátek mše je vždy v 10:30 hodin.

Před každou bohoslužbou je možné přistoupit ke svátosti smíření.
Duchovní správa: P. Dr. Marek Pučalík, O.Cr.
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město, tel.: 221 108 357 
kostelník (mobil): 602 380 993, www.kapledablice.cz
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NOVÉ KURZY ZAČÍNAJÍ OD 1. ŘÍJNA 2012

zápis právě probíhá

skupinové kurzy pro veřejnost

ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA A ŠPANĚLŠTINA

individuální a firemní výuka všech jazyků

oficiální certifikované přípravné centrum

ke Cambridgeským zkouškám

(FCE, CAE, BEC ...)

TOEFL Preparation Center

dlouholeté zkušenosti, kvalifikovaní lektoři

zápis přes internet nebo v kanceláři

ranní, odpolední i večerní výuka

učebny u metra Kobylisy a v Klecanech

člen Asociace jazykových škol a agentur ČR

platba platební kartou pouze přes internet

www.pragueinstitute.cz

Přemyšlenská 133/68
182 00  Praha 8 - Kobylisy
Tel.: (+420)286840777 / Fax: (+420)286840484
Email: info@pragueinstitute.cz

www.facebook.com/pragueinstitute

Y ZZRUÉ KVON

  

  

   

    

     

 

A 2NJÍ. ŘD 1Í OJANÍČAY Z

  

  

   

    

     

 

210A 2

  

  

   

    

     

 

l a aokh šcývokyzae jcaicosn Aelč

  

  

   

    

     

 

Rr Čutnegl a a

  

  

   

    

     

 

  

  

   

    

     

 

  

  

   

    

     

 

  

  

   

    

     

 

  

  

   

    

     

 

ww

  

  

   

    

     

 

etutitsniegurapom/c.bookeacf.ww

  

  

   

    

     

 

Plavání kojenců, 
batolat   
a předškoláků 
v Ďáblicích
Otevřeli jsme pro vás 
nové centrum 
pro celou rodinu 
Nabízíme

plavání dětí 
od 6 (případně 4) měsíců

cvičení pro děti do 3 let
zumbu pro děti 5-9 let
cvičení pro těhotné a pro seniory
pilates power jógu zumbu, family zumbu
aqua aerobic aqua zumbu
fyzioterapii – zdravá záda
masáže (rehabilitační, antistresové, relaxační)
porady a besedy s odborníky
pronájem na dětské oslavy
saunování pro celou rodinu
výtvarné kurzy

Kde: Legionářů 514, Praha 8–Ďáblice
Jak: děti plavou v malých skupinkách 
podle věku a pokročilosti
Technické parametry: bazén vyhovuje 
normám pro kojenecké 
plavání, voda je čištěna chlorem a UV lampou

V naší recepci si můžete odpočinout u drobného občerstvení.
K dopoledním hodinám cvičení nabízíme hlídání.
Můžete se těšit na komplexní péči v novém středisku. 

Telefon: 266 311 800, 602 603 370, e-mail: info@rehaklub.cz

www.rehaklub.cz
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