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Pan starosta předložil radě vypracovaný postup Útvarem rozvoje hl. m.
Prahy ve věci Vymezení center obcí pro potřeby NV č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Rada po projednání schválila k předloženému návrhu připomínky zpraco-
vané panem starostou, z nichž vyplývá nesouhlas naší městské části
s postupem Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Dopis je přílohou Zápisu z Rady
MČ č. 049 a je na webových stránkách naší městské části.
l Účelová komunikace na pozemcích p. č. 1552/5 a 1548/13
v katastrálním území Ďáblice – žádost odboru výstavby MČ
Praha 8 o stanovisko naší městské části. Paní zástupkyně předložila
členům rady žádost odboru výstavby MČ Prahy 8 o stanovisko ke způsobu
užívání komunikace (vyšlapaná cesta) mezi ulicí Buližníkovou a Ďáblickým
hájem. Rada po projednání pověřila paní zástupkyni zasláním stanoviska
odboru výstavby ÚMČ Praha 8, kde bude uvedeno, že zájmem naší měst-
ské části je zachovat průchod mezi ulicemi Buližníková a Ďáblickým hájem
(optimálně ve směru stávající asfaltové cesty), a to v souladu s urbanistic-
kou studií Ďáblic z roku 2002.
l Termínovaný vklad MČ Praha-Ďáblice pro další období. 
Protože po roce končí termínovaný vklad, na němž měla
naše městská část uloženy volné finanční prostředky, infor-
moval pan starosta ostatní členy rady o možnostech dalšího
využití tohoto finančního produktu. Městská část obdržela
z ročního termínovaného vkladu úroky ve výši 380 000 Kč.
Tento způsob zhodnocení finančních prostředků předešlé
vedení radnice nikdy nevyužilo. Návrhy konkrétních podmí-
nek termínovaných vkladů pro další rok budou konzulto-
vány nejprve s vedoucí finančního odboru a finančním
výborem, a teprve poté rada rozhodne.

Pro Ďáblický zpravodaj vybrali a zpracovali členové rady: 
Táňa Dohnalová, Zdeňka Fišmistrová a Tomáš Dvořák

Kompenzační příspěvek 
za provoz skládky
Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice upozorňuje rodiče dětí 
do 15 let včetně, že listopad 2012 je poslední měsíc k podání žádosti
o poskytnutí kompenzačního příspěvku MČ Ďáblice za provoz skládky 
za rok 2012 dle usnesení č. 052/11/ZMČ z 14.12.2011.
Na děti narozené v období 1. 11. 2012–31. 12. 2012 lze podat 
žádost do 15. 1. 2013. Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně
s občanským průkazem nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. 
MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti
žádosti další doklady, (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).
Žádost najdete ve Zpravodaji nebo si ji můžete vyplnit přímo na úřadě
MČ Praha-Ďáblice.

Miroslava Koubová, finanční odbor MČ

Velkoobjemové kontejnery
V sobotu a v neděli 24.–25. listopadu 2012 budou přistaveny velkoob-
jemové kontejnery na obvyklých stanovištích: na Koníčkově náměstí, 
v ulici Legionářů, v ulici Na Terase, v ulici Květnová (v zálivu komunikace
před č.p. 448), v ulici Na Blatech.
Do velkoobjemových kontejnerů lze odkládat pouze odpad, který se pro 
své rozměry nedá odložit do sběrných nádob (popelnic).
V žádném případě do kontejnerů nepatří: bioodpad (větve, listí,
tráva, atd.), výkopová zemina, stavební suť, pneumatiky, lednice, 
autobaterie, staré televizory, monitory a jiné nebezpečné odpady.
Vyzýváme občany, aby do velkoobjemových kontejnerů 
neukládali odpad, který tam nepatří a udržovali čistotu 
kolem kontejnerů!

Listopad / Ďáblický zpravodaj vydává městská část Praha–Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8-Ďáblice, tel.: 283 910 723-724, 
e-mail: podatelna@dablice.cz, www.dablice.cz. Registrováno pod číslem MÚ-63/91. Adresa pro vaše příspěvky: zpravodaj@dablice.cz
Redakce: Hana Macháňová (vedoucí redakce), Mgr. Dušan Andrš, Ph.D., Mgr. Jan Havrda, RNDr. Martin Smrček, Michal Petrov, Jan Bouček (grafická úprava).
Na titulní straně Zimní podvečer Tomáše Janouška. Za obsah čísla odpovídá redakce, za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce. 
Objednávky inzerce na: podatelna@dablice.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit, případně nepřijmout k otištění. 
Distribuci zajišťuje pan Lukács. Tisk: Helma Tisk s.r.o., náklad: 1 500 ks. Toto číslo vychází 9. listopadu 2012. Uzávěrka příspěvků do prosincového čísla je 21. listopadu 2012.
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Zprávy z rady městské části
48. jednání Rady MČ dne 24. 9. 2012
l Obsazení druhé garsoniéry v objektu mateřské školy.
Rada schválila na návrh sociální komise pronájem garsonky o výměře 
22 m2 slečně Lence Kotrčové, s trvalým bydlištěm v Ďáblicích, a to za 
stejných podmínek jako v předchozím případě, tj. 85 Kč/m2. 
l Sdružení Dento Ryu Budokan v Ďáblicích bude pokračovat 
ve své činnosti. Rada souhlasila s prodloužením pronájmu suterénních
prostor pod restaurací Květnová sdružení Dento Ryu Budokan, které
původně podalo výpověď k nájemní smlouvě, ale následně ji vzalo zpět
a požádalo o pokračování pronájmu prostor.
l Nový přechod pro chodce na křižovatce ulic Ďáblická a Hoří-
necká. Paní zástupkyně podala informaci, že bylo vydáno stavební 
povolení na výstavbu dalšího přechodu na Ďáblické ulici. Budou osloveny
tři firmy k podání nabídky na provedení této stavební akce. 
l Výběrové řízení na zimní údržbu komunikací. Rada projednala
podklady pro vypsání výběrového řízení na zimní údržbu a souhlasila
s jeho zahájením od 1. 10. 2012. Schválila znění výzvy k podání nabídky
s termínem do 16. 10. 2012. Dále rada jmenovala hodnotící komisi
a pověřila pana tajemníka zajištěním zveřejnění výběrového řízení 
na internetu. 

49. jednání Rady MČ dne 8. 10. 2012
l Žádost paní Ivany Lhotské o pronájem nebytových prostor
v obecním domě pro cvičení Tai Chi. K této žádosti přijala rada
usnesení, v němž schválila pronájem požadovaného prostoru za cenu
100 Kč za 1 hodinu cvičení, tak jako v dalších případech, kdy aktivity
nájemců jsou využívány ďáblickými občany.
l Žádost pana Zdeňka Šafaříka o opravu chodníku 
v ul. Šenovská. Paní zástupkyně informovala o obdržené žádosti,
a vzhledem k tomu, že se jedná o odvod dešťové vody z okapu pana
Šafaříka, navrhla rada po projednání panu Šafaříkovi vybudování odtoko-
vého kanálku na vlastní náklady. Po kontrole funkčnosti opravy nabídne
MČ Praha-Ďáblice panu Šafaříkovi finanční spoluúčast na opravě, 
a to maximálně do výše 5 000 Kč.
l Žádost o výjimečnou přípustnost záměru v území OB v rodin-
ném domě v ulici Květnová 341. Paní zástupkyně předložila radě
žádost o změnu užívání části rodinného domu pro vytvoření galerie
s občerstvením. Rada po projednání a na základě souhlasného stanoviska
Komise výstavby a investic souhlasila se změnou a se stavebními úpra-
vami části rodinného domu z bytu na galerii s občerstvením.
l Výzva Stavebního odboru MČ Praha 8 k zjednání nápravy
„Chodníkový přejezd místní komunikace Ďáblická 50/46“. 
Paní zástupkyně informovala o výzvě ke sjednání nápravy před domem
Ďáblická č.p. 50. Vzhledem k tomu, že rada považuje výzvu k nápravě za
nedostatečně zdůvodněnou, bude stavebnímu odboru zaslána žádost
o doplnění řádného zdůvodnění požadavku zjednání nápravy se sdělením,
že do doby zjištění podstatných skutečností, které by dokazovaly pochy-
bení na straně vlastníka chodníku (MČ Ďáblice), neprovede nařízené sta-
vební práce na chodníku před domem č.p. 50, Ďáblická 46, Praha Ďáblice.
l Vyrozumění o podaném odvolání účastníka řízení paní
M. Buzkové ke stavbě: „Stavba č. 0133 TV Ďáblice etapa 0002
komunikace – 2. část, ulice Na Blatech a U Červeného mlýnku“.
Paní zástupkyně dále předložila odvolání paní M. Buzkové k vydanému
územnímu rozhodnutí. Na základě stanoviska Komise výstavby a investic
rada zaslala odboru výstavby MČ Praha 8 vyjádření, že doporučuje řešit
odvolání paní Buzkové právní cestou. 
l Vymezení center obcí pro potřeby NV č. 272/2011 Sb.
O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Výsledky voleb do Senátu 
Parlamentu ČR v Ďáblicích 
Ve dnech 12. a 13. října proběhlo ve dvou ďáblických volebních okrscích,
stejně jako v dalších 131 okrscích volebního obvodu Praha 8, první kolo
senátních voleb. O týden později v druhém kole byla do Senátu zvolena
politička ODS Daniela Filipiová. V seznamu voličů je v Ďáblicích registro-
váno 2452 osob. Celkem v Ďáblicích přišlo volit v prvním kole 789 voličů
a ve druhém 859 občanů. Volební účast byla mírně nad celostátním 
průměrem. 
Volby do Senátu proběhly v našem volebním obvodě již počtvrté. V roce
2006 do druhého kola postoupil Michael Hvížďala (nezávislý kandidát)
a Alena Palečková (ODS), která byla nakonec zvolena. V roce 2000 byla
také zvolena A. Palečková, kdy porazila Jiřinu Voňkovou, kandidátku
4koalice (ODA, KDU, DEU a Unie svobody). Při vůbec prvních senátních
volbách roce 1996 byl ve druhém kole neúspěšným soupeřem vítězné
A. Palečkové politik ČSSD Stanislav Křeček. V tomto roce mohli v prvním
kole občané vybírat z mnoha zajímavých kandidátů. Za ODA kandidoval
známý psychiatr profesor Cyril Hőschl, dalším z kandidátů na senátora 
byl statečný politik Rudolf Battěk, který kandidoval jako nezávislý.
Letos se ve druhém kole voleb utkala architektka Daniela Filipiová (ODS)

s překvapivě postoupivším komunistou J. Dolejšem. Je zarážející, že 
většina levicových voličů upřednostnila komunistu před nestraníkem
a obecně uznávaným odborníkem, profesorem sociologie Martinem
Potůčkem, kterého nominovala ČSSD, KDU a Strana zelených.
M. Potůčka, kterého v jednom ze dvou ďáblických volebních okrsků 
přeskočil i kandidát TOP 09 a Starostů a nezávislých novinář V. Buchert.
Pouze tito kandidáti překročili hranici 10 %.
Podrobné volební výsledky zveřejnil Český statistický úřad v tabulkách 
viz níže.
Pro srovnání uvádíme celkové výsledky 1. kola senátních voleb v %
v Praze 8 v Ďáblicích

J. Dolejš KSČM 22,05 D. Filipiová ODS 24,74
D. Filipiová ODS 21,71 J. Dolejš KSČM 18,91
M. Potůček ČSSD 21,38 V. Buchert TOP 09 15,67
V. Buchert TOP 09 11,21 M. Potůček ČSSD 15,41
M. Koranda Nestran. 6,23 L. Procházková VV 6,60
L. Procházková VV 5,06 M. Koranda Nestran. 4,92

Ve druhém kole získala v Ďáblicích Daniela Filipiová (ODS) celkem 
71,80 % hlasů a Jiří Dolejš (KSČM) 28,19 % hlasů.

Jan Havrda 

Okrsek: 674 – západní polovina obce, volební místnost v Obecním domě
Výsledky hlasování

Kandidát Politická Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly Volební strana Navrhující strana příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

1 Shametiová Ariana Mgr. KONS KONS KONS 4 X 1,00 X

2 Binder Petr Bc. ANO 2011 ANO 2011 ANO 2011 21 X 5,27 X

3 Babinec Bohdan MUDr. CSc. NÁR.SOC. NÁR.SOC. NÁR.SOC. 0 X 0,00 X

*4 Filipiová Daniela Ing. arch. ODS ODS ODS 99 335 24,87 75,28

5 Koranda Miroslav Mgr. Nestran. Nestran. BEZPP 23 X 5,77 X

6 Buchert Viliam Mgr. TOP+STAN TOP 09 BEZPP 62 X 15,57 X

7 Procházková Lenka VV VV BEZPP 26 X 6,53 X

8 Merhaut Marek PhDr. Mgr. MBA SsČR SsČR SsČR 10 X 2,51 X

9 Jungová Dagmar Bc. PP PP PP 9 X 2,26 X

10 Zenkl Jan ČSNS ČSNS BEZPP 9 X 2,26 X

11 Potůček Martin prof. PhDr. CSc. MSc. ČSSDKDSZ ČSSD BEZPP 65 X 16,33 X

+12 Dolejš Jiří Ing. KSČM KSČM KSČM 70 110 17,58 24,71

+) postupující kandidát *) zvolený kandidát

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů

1. kolo 1 160 405 34,91 405 398 98,27

2. kolo 1 160 452 38,97 451 445 98,67

Okrsek: 675 – východní polovina obce, volební místnost ve škole
Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů

1. kolo 1 291 384 29,74 384 374 97,40

2. kolo 1 292 408 31,58 408 399 97,79

Výsledky hlasování

Kandidát Politická Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly Volební strana Navrhující strana příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

1 Shametiová Ariana Mgr. KONS KONS KONS 7 X 1,87 X

2 Binder Petr Bc. ANO 2011 ANO 2011 ANO 2011 16 X 4,27 X

3 Babinec Bohdan MUDr. CSc. NÁR.SOC. NÁR.SOC. NÁR.SOC. 3 X 0,80 X

*4 Filipiová Daniela Ing. arch. ODS ODS ODS 92 271 24,59 67,91

5 Koranda Miroslav Mgr. Nestran. Nestran. BEZPP 15 X 4,01 X

6 Buchert Viliam Mgr. TOP+STAN TOP 09 BEZPP 59 X 15,77 X

7 Procházková Lenka VV VV BEZPP 25 X 6,68 X

8 Merhaut Marek PhDr. Mgr. MBA SsČR SsČR SsČR 11 X 2,94 X

9 Jungová Dagmar Bc. PP PP PP 14 X 3,74 X

10 Zenkl Jan ČSNS ČSNS BEZPP 2 X 0,53 X

11 Potůček Martin prof. PhDr. CSc. MSc. ČSSDKDSZ ČSSD BEZPP 54 X 14,43 X

+12 Dolejš Jiří Ing. KSČM KSČM KSČM 76 128 20,32 32,08

+) postupující kandidát *) zvolený kandidát



Boj s drakem
Občanské sdružení Našim dětem, o.s.
v pátek 21. září 2012 uspořádalo pro své
děti v Ďáblickém háji tradiční Michael-
skou slavnost. Děti se vydaly v červeném
pláštíku a se symbolickým mečem v ruce
na stezku odvahy vstříc bájnému drakovi.
A nejen to...
Léto skončilo. V našich srdcích nás ještě hřejí
zážitky a vzpomínky z prázdninového pobytu
„Našich dětí“ v Krušných horách, ale příroda
rychle ztrácí svou sílu a houževnatost. Nastupu-
jící podzim tak otevírá prostor v nás samotných
a vyzývá k zamyšlení. Kam chceme naše bytí
směřovat? Jak se dokážeme vypořádat s nástra-
hami okolního světa? Máme dost odvahy a síly
postavit se novým výzvám – pomyslnému dra-
kovi?

Rodiče z občanského sdružení Našim dětem,
o.s. (www.nasimdetem.eu) se snaží svým
dětem zprostředkovat smysluplné zážitky v sou-
ladu s přírodou a životními cykly. V září připra-
vili pro své děti další z tradičních slavností.
Všechny slavnosti v průběhu roku představují

pro děti a jejich rodiče nevšední vybočení
z rutiny všedního dne, a dají jim tak zažít pocit
výjimečnosti, pocit vzrušení. Slavnosti tvoří silné
mezníky v čase a prostoru každého z nás. A na
to se dnes často zapomíná, na pravou podstatu
slavností bohužel často nezbývá čas...
Pásmo říkanek a písniček zahájilo setkání
rodičů s dětmi v areálu zdraví Ďáblického lesa.

Následovaly hry zaměřené na rozvoj odvahy
a síly. Třeba oblíbené divoké přetahování, které
nám vzdáleně připomnělo rytířské turnaje. Nebo
děti s šátkem na očích přecházely po klikaté
kládě. Také si mohly z proutěného košíčku vzít
jablko, ale nejprve musely překonat svůj strach
a vylézt si pro něj do koruny stromu. Děti si
samy vyrobily barevné vlasaté komety, které
pak prohazovaly zavěšenou obručí. Kouzelnou
atmosféru navodila loutková pohádka o stateč-
ném a vytrvalém Bajajovi, který dokázal zachrá-
nit nešťastnou princeznu ze spárů strašlivého
draka, ačkoliv mu nikdo nevěřil.
Na závěr čekal ale děti skutečný boj s drakem,
který se usídlil za nedalekou skálou, odkud
vycházel hustý dým. Každý bojovník si oblékl
červený královský plášť symbolizující statečné
srdce, dostal do rukou dřevěný meč a už jako
odvážný rytíř se vydal sám po cestě lemované
zlatými valouny do dračí sluje. Jako odměnu 
za svou odvahu dostal každý kus dračí šupiny
nebo dračí zub. Ostatní ho na jeho cestě 
provázeli písní a hrou na flétnu. 
Mít odvahu k uskutečnění svého cíle je pro 
každého moc a moc důležité!

Markéta Salajová

Kdo hledá, ten najde – 
aneb nejen ze života ďáblických Broučků
Jsou první dny ve školce a já sleduji krásnou, důležitou a pro dítěte nezbytnou – LÁSKU k rodiči.
Tatínek a maminka jsou středobodem světa většiny dětí. Vy rodiče jste jejich jistotou, bezpečím,
jejich prvním učitelem a rádcem, jejich kamarádem při hře i tím, kdo určuje pravidla života doma.
Když ráno, jako paní učitelka, sleduji přirozené slzičky či smutek těch malých, naštvání či zlost, 
že tu s nimi nejste, či pohodu a radost z nového, za tím vším vidím, jak moc vás vaše děti milují.
Jste důležití!!! 
Ať už je jejich projev jakýkoliv, je na místě – jdou do velkého světa. 
Obstát někde sám je vážně práce na plný úvazek, zejména pokud jsou vám tři roky.
Většina nás dospělých si přeje, aby děti změnu a aklimatizaci ve školce přijaly s úsměvem – jak
těžké je pro nás samotné dívat se na jiný projev a proč? Kdo hledá, ten najde odpověď sám v sobě.
V mateřské lásce se ukrývá též empatie a tolerance a díky ní je na místě klidně někdy oslavit 
i lecjakou tu zatoulanou ranní slzičku a prostě brát děti takové, jaké jsou. Zkusme to spolu – 
vy rodiče, děti a školka. Možná pak za znění vánočních zvonků na besídce zase potkám ve školce 
tu krásnou a vznešenou paní LÁSKU a pro tentokrát se na mne třeba bude smát z dětských očí.
Držme si spolu palce.

Monika Píchová – Tuleni
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Po volbách...
Tak nám zvolili senátorku, nezbývá než uprave-
nými slovy Švejka shrnout volební kvas posled-
ních týdnů. Vítězství pravicové senátorky proti
zástupci KSČM není (neb jsme v Praze) až tak
překvapivé jako fakt, že v prvním kole bylo
pořadí opačné a komunistický kandidát hřál
týden naději na velký úspěch. 
To, co poněkud překvapilo nejen mě, je
samotný fakt, že do druhého kola senátních
voleb v Praze 8 komunistický kandidát vůbec
postoupil. U nás v Ďáblicích sice nevyhrál ani 
to první kolo, ale i zde získal jen o 6 % méně
hlasů než nejúspěšnější p. Filipiová. Jak je 
to možné, kladu si otázku... Vždyť zde rostou
domy majetnějších obyvatel, od kterých bych
očekával výrazně jinou volební aktivitu? Asi
proto, že ti k volbám nechodí, podobně jako
řada dalších středo- či pravostranových voličů. 
Důvody nízké účasti pravicových voličů
v posledních volbách, stejně jako odklon mnoha
z nich k nezávislým kandidátům nebo novým
stranám a volebním sdružením, si vysvětlují
zástupci největších pravicových stran všelijak.
V pondělním vydání deníků vycházejících hned
po skončení senátních voleb jsem si s (ne)chutí
přečetl rozbory a vyjádření politiků a udivilo
mne, jak nikdo z nich není ochoten neúspěch
pravicových stran pojmenovat pravými slovy. 
Že ve skutečnosti jde o znechucení voličů
z TVÁŘÍ, které máme spojené s kmotry, 
klientelismem, vším tím odporným, co politika
v posledních letech přináší. 
Politici, kteří se drží zuby nehty u moci a rvou se
stále nahoru, srážejí a odstraňují každého, kdo
se jim postaví. A je jedno, zda jde o primátora
nebo předsedu strany. Hlavně, že jim to přinese
profit. Na úkor idejí, myšlenek, budoucnosti
společnosti. Když jsem si v MF Dnes pročetl
charakteristiky tzv. odpadlíků z ODS, udělalo 
se mi nevolno. Každý soudný člověk musí vidět,
že jim nejde o procenta DPH v rozpočtu, ale jen
a jen o to dostat se znovu k moci nebo se
mstít. A nerozumím tomu, proč je konečně
nedokáže někdo odstranit z očí veřejnosti
a zbavit veškeré moci.  
Volby skončily, před námi jsou volby prezident-
ské. Jaký by měl být náš nový prezident? Mám
v tom jasno – inteligentní, silná osobnost,
respektovaný, s velkými znalostmi, politickými
zkušenostmi. Takový, za kterého se nebudu
muset stydět. Nestačí být schopný úředník,
dobrý herec, charakterní člověk. Bojím se, že
takový prezident by byl jen figurkou v rukách
politických stran, neznámou a neviditelnou
tváří. Podobně jako prezidenti v některých 
dalších evropských zemích. 
Volby jsou za námi. Věřím, že na to kandidáti,
kteří zaplavili naši obec plakáty a cedulemi na
sloupech, nezapomenou. Je jedno, zda vyhráli,
či skončili na štítu. Danielo, Jiří, Viliame a vy
ostatní. Pokud jste tak ještě neučinili, sundejte
výzdobu, která naší obci na kráse nepřidává.
I to patří k vašim povolebním povinnostem. 

Martin Smrček
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Z fotbalového
oddílu
Nábor malých dětí 
se v září opravdu povedl 
Výsledkem zářijového náboru je více než 
30 dětí ve fotbalové školičce, 10 nových dětí
v minipřípravce a po jednom novém hráči
v mladší a starší přípravce. Náboru určitě
pomohly Dny otevřených dveří v prvním a dru-
hém zářijovém týdnu, a také zapojení do celo-
pražských náborových dnů, kdy fotbalový oddíl
SK Ďáblice byl doporučen MF Dnes jako jedna
z možných nabídek, kde mohou nejmenší děti
hrát kopanou. 

Muži A
Jak se vede ďáblickým Mužům A? Poslední
zápasy našich mužů dobře popisuje článek
redaktora Jaroslavy Svobody, který byl publiko-
ván v Našem REGIONu. Jsem rád, že naše muž-
stvo hraje o horní příčky tabulky, a že naše
zápasy jsou sledovány jak odbornými redaktory
Pražského fotbalu, tak i regionálním tiskem.

Létající trenéři 
Je projekt Pražského fotbalu, kdy do klubů při-
jíždí profesionální trenéři a zde společně s klu-
bovými trenéry vedou ukázkové tréninky. Náš
oddíl se tohoto projektu zúčastnil s týmem
minipřípravky, mladší přípravky a starší pří-
pravky ve středu 10. října.

Michal Mošnička, SK Ďáblice

Davídek dvěma brankami 
rozhodl derby
ĎÁBLICE – Další dvě odehraná kola pražské
I. A třídy přinesla mnoho překvapivých výsledků.
„Jediné pozitivum ze zápasu proti Chabrům
jsou tři body,“ přiznal trenér ďáblického 
mužstva František Peřina. Utkání pak dvěma
brankami rozhodl Jan Davídek.
V malém derby přivítali na svém hřišti fotbalisté
Chaber v 8. kole soupeře ze sousedních Ďáblic
a bylo na co koukat. Do napínavého utkání
vstoupili lépe hosté, ale vše bylo o přesnosti

střelby. Během první půle padl pouze jediný gól,
když se prosadili právě domácí, ale Ďáblice se
rozhodně nevzdávaly. Byli to právě hosté, kteří
trestuhodně neproměňovali své šance. „Už
v první půli jsme mohli klidně vést 4:0 a nikdo
by se nemohl divit. Rozhodně nejsem spokojený
s tím, že jsme neproměnili takových osm bran-
kových příležitostí. Ovšem to je věc, kde nás už
dlouho tlačí bota, a tohle bylo takové pomyslné
vyvrcholení,“ říká trenér Ďáblic František Peřina.
V první půli se tak i přes množství šancí Ďáblic-
kým nepodařilo srovnat. To se jim však povedlo
v půli druhé, kdy otočili utkání až na 1:3. 
„V poločase jsem protočil pět postů v sestavě.
Horvátha jsem stáhnul na defenzivního střed-
ního hráče, který rozehrává míče, což se ukázalo
jako dobrý tah,“ hodnotil poločasové změny
trenér Peřina. Zápas však dospěl do dramatic-
kého konce a domácím se podařilo snížit.
„Mohli jsme rozhodnout už v první půli, ale tím,
že jsme neproměnili šance, jsme si závěr značně
zkomplikovali. Rozhodčí nastavil snad 8 minut
a mohli jsme tedy ještě v závěru inkasovat.
Jediné pozitivum ze zápasu jsou tři body, které
jsme získali venku se soupeřem na špici
tabulky. Z pohledu utkání určitě spokojený 
nejsem,“ dodal ďáblický kouč a vyzdvihl ještě
zejména výkon Jana Davídka, který vstřelil dvě
branky a opět se dostává do formy, a výkon
Martina Horvátha.
V 9. kole se utkaly Ďáblice na svém hřišti s fot-
balisty Dubče. Utkání dvou celků z čela tabulky
bylo velkou bitvou o drahocenné body. Ďáblice
byly před utkáním v tabulce na třetím a Dubeč
na druhém místě. Po utkání si však místa 
prohodily. Ďáblice totiž ve vyrovnaném utkání
nad svým rivalem zvítězily 2:1.

Jaroslav Svoboda, Náš REGION

Přednáška o nových
zahradních trendech
Dne 13. října odpoledne se sešli ďábličtí
zahrádkáři, aby vyslechli přednášku o ekologic-
kém přístupu k pěstování zeleniny na našich
zahrádkách. Program připravila sociální komise
s komisí životního prostředí a dopravy. Svoje
znalosti a praktické poznatky nám nabídli Lenka
Stroblová se svým přítelem Rubénem Monser-
rate. V sálku Obecního domu bylo 18 židlí, které
právě akorát pro posluchače stačily.
Dozvěděli jsme se řadu informací, které vychá-
zejí z pozorování fungování přírody. Přítomní
v diskusi navrhli, že by bylo vhodné na jaře před
začátkem vegetačního období znovu připome-
nout doporučené postupy v péči o půdu a při
výsevu semen a výsadbě předpěstovaných
rostlin, které je prý vhodné na jednom záhonu
kombinovat, protože se při vývoji podporují.
Jednoduše řečeno – lektoři přislíbili na jaře 
připravit ukázkové záhony. 
Co ale v tomto podzimním období v péči o zele-
ninovou zahradu zdůraznit? Léta zavedené
postupy, které jsme mnozí prováděli, bylo rytí
půdy na podzim i na jaře. Dnes se ukazuje, 

že vhodnější je půdu spíše kypřit rycími vidlemi
či motykou. Vhodné je půdu chránit zakrytím.
Mulčování – pokrývání půdy trávou, zbytky
rostlin, plevele, který vytrháme před vyvinutím
semen, je velmi vhodné. Ten, kdo si začne pěs-
tovat na zahrádce svoji zeleninu ekologickými
postupy, může zkoušet přirozené ošetřování
rostlin proti škůdcům. Může přirozeně vyhnojo-
vat půdu kompostem, kvašenými rostlinami, zví-
řecím trusem. Zeleninu pak s požitkem sklízet
v její plné zralosti a pojíst ji čerstvou. Naše tělo
poté dostane vysokou nutriční kvalitu. Zelenina
nakupovaná v prodejních řetězcích je narostlá
do větších rozměrů. Pro převoz z plantáží
k zákazníkovi je podtržena a je nákladně udržo-
vána v umělém prostředí při transportu a na
závěr vystavena působení chemických látek

podporujících dozrání. Všichni víme o nesmysl-
ných poutích zeleniny a ovoce napříč konti-
nenty. Vše jen pro finanční zisk. V dobách, kdy
jsem si k vylepšení zdraví pomáhala potravino-
vými doplňky, jsem byla v kontaktu s odbornicí
potravinářské chemie. Ona mi sdělila, že ve
vyráběné (ano odborní zelináři užívají toto
slovo) zelenině je málo vitamínů a minerálních
látek. Pro člověka moderní společnosti je prý
nevyhnutelné, aby výživové látky přijímal
z potravinových doplňků. Nevím, zda říkala
pravdu, nebo mě motivovala k větším nákupům
v její podnikatelské linii. Řekla bych však, že 
dle selského rozumu přirozeně vypěstovaná
zelenina a ovoce jsou základem zdravé vitální
výživy.
Na setkání se chvíli pohovořilo o kuchařském
zpracování našich výpěstků. V Ďáblicích žijí lidé,
kteří ve vzniklé vlně zájmu o přirozenou výživu
v 80. letech minulého století zkvalitnili svoji
výživu. Jsou tu dobré zkušenosti, které bychom
si chtěli vyměňovat. Naše setkání v roce 2013
budou mít téma přirozené ekologické zahrádka-
ření, přirozená výživa, přirozená životní cesta. 

Přeji slaďoučkou mrkev z vlastního výsevu
v roce 2013, Milada Stroblová
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Vernisáž k výstavě 
malíře Tomáše Janouška 
a dalších českých 
malířů zastoupených 
Nakladatelstvím UMÚN
(umělců s tělesným 
postižením malujících
ústy a nohama)
Dne 29. 11. 2012 budou v prostorách ďáblické
školy U Parkánu 17 vystavena díla Umělců
Malujících Ústy a Nohama. Sami malíři uvedou
svá díla a seznámí Vás se zajímavostmi týkající
se jejich vzniku. Dále uslyšíte zpěvačku Olinu
Patkovou ze Semaforu, jazzového klavíristu
Martina Brunnera a ďáblické pěvecké sbory
vedené paní Součkovou. 
Na závěr vidíte zajímavý dokumentární film
představující malíře při malování ústy a nohou.
Během prohlídky uměleckých děl budete moci
ochutnat proslavené koláčky paní Velingerové...
Zájemci budou mít možnost si na vlastní kůži
vyzkoušet, jaké to je vytvářet obraz bez použití
rukou...
Jste srdečně zváni!
Jako malé nahlédnutí do světa umělců malují-
cích ústy a nohama a jejich blízkých jsme pro
vás připravili tři krátké rozhovory s malířem
Tomšem Janouškem a jeho maminkou paní
Janouškovou, a také s dlouholetou ředitelkou
Nakladatelství UMÚN paní Fialovou. 

A tak Tomáš 
začal malovat...
Přicházím k vysokým dřevěným vratům a už
zdálky slyším: „Pojďte dál!“ O chvíli později
mne vítá energický dlouhosrstý retriever, kocour,
vůně květin, které i přes pokročilou roční dobu
kvetou po celé zahradě, a samozřejmě milá
a bezprostřední paní Janoušková... Když se pak
ještě podivím šnekům lezoucím v akváriu
a křečkovi, spícímu v malém domku, s úsměvem
dodává: „Víte, já nejsem z těch, kteří by něco
pořád zakazovali...“ 

Mohla byste nám říct pár slov o Tomášovi
a o událostech, které přišly v roce 1997?
Tomáš je rozený „Ďábličák“, chodil sem do
školky, pak do školy... A na konci druhé třídy
25. června roku 1997 si šel zhruba v jednu
hodinu pro vysvědčení z výtvarného kroužku...
a přešel špatně silnici. Ovšemže pan řidič taky
nejel, jak měl. Na tachometru měl 99,6 km/h
v době srážky. A od té doby byl Tomáš tři roky
na dětském oddělení ARO v Motole, a po třech
letech na Velikonoce šel domů. Teď už to bude
pomalu 15 let...
Nejtěžší ze všeho pro mne byl asi úplný začá-
tek, do prvních Vánoc. Předtím jsem si prostě
nedovedla představit, že na Štědrý den nebu-
deme pohromadě. A že budu muset ty Vánoce
dělit mezi Motol a domov. To bylo něco tak
nepředstavitelného a hrozného. Ale pak jsme

další rok měli zase dvoje Vánoce, napřed jedny
v Motole a pak jedny v Ďáblicích. A další rok
znovu. Myslela jsem si, že se to nedá zvládnout,
ale dá. Kdybych o tom přemýšlela a netýkalo se
mne to, takové to „Co by, kdyby...“, tak bych
řekla: „Já vůbec nevím, co v takové situaci
dělat.“ A já to nevím do dneška, co bylo ten
hnací motor dál. Prostě jsem žila ze dne na
den. Musela jsem všechno plánovat jen na
jeden den, nedalo se to vymýšlet na týdny
dopředu...
A tak dny plynuly a člověk se naučil žít s tím, 
že jedno dítě má v nemocnici a další dvě děti
doma. A zvládlo se to. Prostě se to muselo
zvládnout. Když člověk nějakou situaci prožívá,
tak už nad tím nepřemýšlí, jestli to má dělat
tak, nebo jinak.

A kdy začal Tomáš kreslit? 
Tomáš byl nejdřív dva týdny v kómatu, ale pak
byl ještě téměř měsíc udržovaný v umělém
spánku, protože doktoři nevěděli přesně co
a jak. Přibližně po měsíci ho začali probouzet
a začátkem srpna začal mluvit, ačkoli mi tvrdili,
že mluvit nikdy nebude a že bude úplně mimo.
A pak jsem ho začala učit všechno od začátku

– barvy, písmenka, jak dělají zvířátka... Ale kon-
cem října už všechno doháněl, a když přišla
paní učitelka z Motola, rozhodla se, že by bylo
možné s Tomášem dokončit třetí třídu a prozra-
dila nám, že je dole v suterénu nějaká ergotera-
pie, kam můžeme chodit a kde je paní učitelka,
která s dětmi dělá různé tvůrčí činnosti. A tam
Tomáš začal malovat. Paní ergoterapeutka nám
řekla, že existují takové speciální násadky na
kreslení. Předtím jsem už totiž Tomášovi kupo-
vala takové ty násadky, co se prodávají na ciga-
rety a na to jsme nalepovali různé tužky. Zjistili
jsme, že tužkami to nepůjde, že na to Tomáš
nemá sílu, fixy také nešly, a tak jsme nakonec
skončili u barev. Po návratu domů Tomáš
dokončil celou základní školu.
V roce 1999 jsme dostali kontakt na UMÚN.
Tenkrát jsem se snažila zkontaktovat paní Fialo-
vou asi dva měsíce, ona byla zrovna v zahraničí,
a tak měla ode mne po návratu plný záznamník
zpráv. Když se vrátili, paní Fialová se za námi
přijela podívat a byla moc nadšená z toho, jak
Tomáš kreslí. Tak bylo potřeba poslat nějaké
obrazy do Lichtenštejnska a samozřejmě lékař-
skou zprávu a od té doby s nimi spolupracu-
jeme. Díky nim můžeme trochu cestovat, byli
jsme třeba v Adršpašských skalách – ty jsou
docela bezbariérové, pak dokonce čtyřikrát na
Moravě a v Jeseníkách. Největší výlet byl autem
do Ostravy, asi na dva týdny. Poslední dobou
Tomáš kreslí tři dny v týdnu. V úterý za námi
dojíždí paní učitelka Michaela Žumárová, ve
středu paní učitelka Viktoria Dzurenková, a ve
čtvrtek jezdíme do ateliéru, který sdružení
UMÚN patří. Je moc fajn, že k nám chodí dvě
různé paní učitelky, protože má každá z nich
trochu jiný styl a vnáší do toho něco trochu
jiného. Ale musíme všechny obrazy, co Tomáš
nakreslí, hned posílat do Lichtenštejnska, aby
viděli, jak postupuje a jestli se zlepšuje. A kreslí
krásně. Zrovna dokončil obraz „Karlův most“,
ten se mi moc líbí. A s obrazem „Holandsko“
jsme letos vyhráli druhé místo v soutěži handi-
capovaných umělců v Hradci Králové.

Paní Janoušková z poličky snáší kopii obrazu
„Holandsko“; větrný mlýn v krajině prozářené

Vánoční svícen
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zapadajícím sluncem. Kdybych neznala autora,
možná budu hádat Moneta nebo jiného impre-
sionistu. Pomalu přecházíme do pokoje k Tomá-
šovi. Na zdech útulného pokojíku visí plakáty
českých fotbalistů, Tomáš nás zdraví z postele
u stěny polepené fototapetou aljašských hor.

Tomáši, na jakém obrazu teď pracuješ?
Maluju loď a ryby. Mám dvě malířky, se kterými
maluju a s každou dělám na něčem jiném. 
Když přijdou, namíchají mi barvy a dají mi do
pusy náustek. A já mám potom v puse štětec
a maluju. To je moje práce. Nejnáročnější mi 
na tom asi přijde vymýšlet, co namaluju.

Zajímalo by mne, jestli se na malování
těšíš, nebo jestli už je to spíš rutina?
No, je to spíš taková práce. Ale maluju rád, baví
mně to. Většinou maluju podle předlohy. Ono
mne málokdy něco napadne. A když už si
říkám, že vím, co bych namaloval, tak když pak
jdu malovat, tak mi to vždycky vypadne z hlavy. 

Je nějaký Tvůj obraz, který máš moc rád,
u kterého si říkáš, že se povedl?
No, ani ne. Já neříkám, že by se mi moje obrazy
nelíbily, mně se líbí. Ale je to těžký, to takhle
hodnotit. 

Máš nějakého oblíbeného malíře?
Mně jsou tyhle věci trochu jedno. Jsem moc rád,
že já můžu malovat. Tak mne ostatní tolik neza-
jímají.

A máš nějaký oblíbený film?
Mně se líbí všechny, ale nejradši mám komedii
Sám doma. Anebo se mi líbí Slunce, seno... 
To nemá chybu. Tam se mi líbí: „Už se perou, už
se perou, já to říkal...“ A mám moc rád zprávy,
když jsou dobré.

Můžeš pracovat na počítači?
Můžu, ale nechci. Ne že by to bylo složité, ale
nebaví mne to. Mám takový náustek do pusy
a tím můžu na počítači zmačknout, co potře-
buju. Na počítači si jen občas něco napíšu.

A na závěr ještě několik
slov paní Fialové 
o sdružení UMÚN...
Nakladatelství UMÚN vydává reprodukce tvorby
malířů malujících ústy a nohama v podobě
kalendářů, přání, uměleckých reprodukcí, 
omalovánek a drobných dárkových předmětů.
Tyto výrobky rozesílá poštou jako nezávazné
nabídky dvakrát ročně u příležitosti Vánoc
a Velikonoc. Prodejem zásilek se získávají 
prostředky na hrazení stipendií pro malíře
a finanční prostředky na podporu dalších sociál-
ních projektů pro lidi s postižením v České
republice. Ze stipendia si malíři mohou kupovat
malířské potřeby a platit soukromou výuku
malování.
Vedle vydavatelské činnosti organizuje
a finančně zabezpečuje Nakladatelství UMÚN
výstavy obrazů malovaných ústy a nohama na
různých místech České republiky i výstavy
mezinárodní. U příležitosti výstav se malíři
setkávají a Nakladatelství na tato setkání
připravuje pro malíře poznávací program kraje,
ve kterém se výstava koná.

Malíři své práce pravidelně předkládají do Sdru-
žení k posouzení. I v tomto jim Nakladatelství
UMÚN pomáhá. V současné době je 8 stipen-
distů Celosvětového sdružení malířů malujících
ústy a nohama z České republiky. 
Do budoucna bychom rádi podpořili i další lidi
s rozsáhlým tělesným postižením (lidi,
kteří jsou ve všem odkázaní na pomoc druhých,
protože nemohou pohybovat a tvořit rukama,
mnohdy jsou celkově ochrnuti) a pomohli jim
najít seberealizaci v malování. Myslím, že
tato možnost a příklad ostatních pomůže najít
životní náplň a uspokojení zejména lidem po
úrazech. Díky malování a Sdružení nezůstávají
sami, ale mezi kolegy malíři najdou přátele
a uznání společnosti.
Více informací o Nakladatelství UMÚN a čes-
kých malířích malujících ústy a nohama je
možné najít na www.umun.cz

Julie Růžičková, 
spolužačka Tomáše Janouška z ďáblické ZŠ

Synovec Denísek

Svědectví času

Srdečně Vás zveme na vernisáž 
výstavy obrazů Tomáše Janouška 

a dalších českých malířů zastoupených Nakladatelstvím UMÚN, 
která se uskuteční 29. listopadu 2012 v 17 hodin

v prostorách Základní školy U Parkánu 17, v Praze–Ďáblicích. 

Sami umělci zde uvedou svá díla, 
uslyšíte zpěvačku O. Patkovou z divadla Semafor, 

jazzového klavíristu M. Brunnera, pěvecké sbory paní Součkové, 
uvidíte dokumentární film o Sdružení UMÚN a další.

Těšíme se na vás.
Školská a kulturní komise MČ Praha–Ďáblice
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Boj s vodou ve
všech podobách
a na všech frontách
Když jsem si v rámci svého předsevzetí práce
pro obec vzal za své, že se dle svého nejlepšího
svědomí a technických znalostí zasadím o zlep-
šení technického stavu budov patřících městské
části, na první pohled mi bylo jasné, že to
nebude věc jednoduchá, ale že to bude setkání
s takovou spoustou nedostatků a technických
hrůz, to jsem si vskutku představit nedovedl.
Pokud si dám dohromady, kolik se za některé
akce utratilo peněz, a to jak na realizaci, tak na
projekty a dozory, je mi z toho skutečně
smutno.
Zejména voda se nám do objektů tlačí zdola
shora. Začal jsem s řešením zatékání střechou
do bytového domu na Ďáblické, zatékáním do
tehdy ještě solária v areálu U Holců, mokrými
stěnami v hasičárně (dodnes nevyřešeno),
pokračoval vlhkostí vzedmutým rok starým PVC

v modrém pavilonu školky, mokrými stěnami
v přízemí staré budovy základní školy, zatékáním
střechou a světlíky atria teprve dvanáct let staré
přístavby základní školy, zatékáním střešními
okny v podkroví obecního domu, v současnosti
se připravuje řešení protékání sedm let staré
střechy na kuchyni mateřské školy. Vždy je třeba
seznámit se se stavem a skutečným provedením
souvisejících konstrukcí a hledat příčinu vzniku
poruch. Téměř každá akce by vydala na samos-
tatný článek, ale nyní bych si dovolil přiblížit vám
více boj s vodou a vlhkostí v naší základní škole,
který sice stále není u konce, ale podařilo se
dosáhnout zásadních dílčích úspěchů. 
Pro návrh provedení nutných prací na snížení
vlhkosti ve staré budově základní školy byl nej-
prve nutný podrobný průzkum sítí. Kdo si myslí,
že se dá u dvanáct let staré akce dohledat
výkresová dokumentace skutečného provedení
kanalizace, hluboce se mýlí. Kamerová zkouška
ukázala jisté netěsnosti v hlavní kanalizační 
přípojce a pouhý pohled do kanalizační šachty
provedené bez dna se zaústěným dešťovým
svodem dával tušit, že voda nám pod školu
teče, kde nemá. Lehký šok jsem zažil v okam-
žiku, kdy jsem spatřil skutečné provedení kana-
lizační přípojky. Pokud by takto měli provedené
napojení kanalizace všichni v Ďáblicích, patrně
by půlka Ďáblic vymřela na choleru. 
K celkovému snížení vlhkosti v okolí školy při-
spělo nové odvedení srážkových vod ze sever-
ního průčelí staré budovy školy k uliční vpusti.
V minulých letech byly před severním průčelím
provedeny dvě rádoby vsakovací jámy, bez pro-
jektu, bez vsakovací zkoušky. Ve zde přítomných
spraších lze velmi pochybovat o funkčnosti 
vsakovacích jam (jak navíc ukázaly výkopy
zaplněné i stavební sutí), i na fasádě školy bylo
patrné, že vlhkost zůstává v těsném okolí

budovy. Zároveň se kdosi pokusil o jakési odvě-
trání podzákladí, vše je však zakončeno lištou,
která vody zároveň i nemálo přivede. 

Netvařme se, že se
nic nestalo...
Zřejmě to není problém jenom naší měst-
ské části, že její zpravodaj neslouží
k tomu, aby pokud možno objektivně
informoval o všem, co se v našem okolí
děje, ale je naopak využíván jako
médium, které má činnost zastupitelstva,
radnice a jí zřizovaných zařízení tak tro-
chu lakovat na růžovo... Rád bych tedy
dnes porušil normu. Co mě k tomu vede,
se dočtete v následujícím článku. 

Škola základ života
Většina dospělých, které znám, vzpomíná na
léta strávená ve škole alespoň s nostalgií, když
ne rovnou s láskou. A i když racionálně víme, že
je to v mnoha případech vzpomínkový optimis-
mus, přesto nám ta doba asociuje dětství. Tedy
období, kdy má člověk cítit dostatek bezpečí na
to, aby jeho největší starostí mohla být výměna
angličáků, pyžamové večírky, nebo soutěž
v čůrání do dálky. Plně prožít takové období by
mělo být nezadatelným právem každého člo-
věka žijícího ve vyspělé, svobodné společnosti.

Mimo jiné i proto, že právě v tomto období se
formuje osobnost a rozhoduje se o tom, co si
člověk dál ponese s sebou celým životem.
Každá společnost na světě, ať už takzvaně
vyspělá, či kmenová, chrání svá mláďata. Takový
je přirozený řád věcí – ochrana mláďat zna-
mená zajištění budoucnosti. To víme a chá-
peme, aniž bychom se o tom museli učit, nebo
o tom erudovaně mluvit, je to – nebo by to měl
být – zkrátka instinkt. Proto si myslím, že když
se zpětně dozvíme, že nám po dobu dvou let
takřka pod okny probíhala ostrá šikana malého
dítěte, navíc v základní škole zřizované naší
městskou částí, neměli bychom jen zaraženě
koukat do země a říkat, že je nám to líto. 

ZŠ U Parkánu, 2010–2012...
Jak se na celou věc přišlo? Šikanovaný chlapec
přišel jednoho dne domů s brekem. Rodičům
vyprávěl, že mu paní učitelka dala špatnou
známku. Neměl totiž připravené pomůcky na
hodinu, paní učitelka ho za trest vyzkoušela
a nepřipravené, vystresované dítě – „překva-
pivě“ – dostalo špatnou známku. Na dotaz,
proč neměl pomůcky připravené, odpověděl, že
si je připravil, ale několik spolužáků mu je těsně
před hodinou rozházelo po třídě a on už je

nestihl uklidit. Na první pohled možná celkem
běžná historka z dětského prostředí ale vyvolala
další otázky, a tak se celá věc provalila. Rodiče
nejprve uvědomili vedení školy a zřejmě i její
poměrně laxní přístup je motivoval k oznámení
celé věci na policii. Ta zahájila vyšetřování. 
Ve spisu, který je jeho výsledkem, se můžeme
dočíst, co konkrétně se ve škole odehrálo
a udělat si obrázek sami:
l V době od září 2010 do 5. 6. 2012 opako-
vaně (nejméně ve 20 případech) natlačili XY
poškozeného silou na toalety, kde za ním
zavřeli dveře, sebrali kliku a drželi ho tam tak
celou přestávku až do zazvonění, přičemž po
něm házeli namočený toaletní papír. 
l V 1. polovině školního roku 2011/2012 trefil
XY poškozeného tvrdou podrážkou bačkory 
do nosu, až na něm měl modřinu.
l V lednu 2012 o přestávce nakopl XY poško-
zeného nohou do zad, až měl na zádech 
odřeninu a modřinu.
l V přesně nezjištěné době opakovaně ve třídě,
na chodbě i v okolí školy XY poškozeného
fyzicky napadali, a to tím způsobem, že mu
dávali „koňary“, bili ho pěstmi do břicha, 
až upadl na zem, kde ho následně kopali.
l V měsíci leden, nebo únor 2012 XY 

Kdo to takto udělal? Kdo to kontroloval, kdo je 
za takový šlendrián zodpovědný? Léta tekla 
kanalizace pod školu. Sabotáž.

Dešťová voda je konečně skutečně odvedena
z blízkosti budovy

Zvážíme-li nepopiratelný fakt, že voda teče
v tomto případě shora dolů ve směru gravitace, 
je takovéto zakončení odvětrání stěny proti zdra-
vému rozumu a dle mého názoru se vody víc 
přivede než odpaří. V tomto případě stačí jeden
přívalový déšť od východu a rok se má 
co vysoušet.
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Protože bylo zastaveno zvyšování vnější vlhkosti
v těsném okolí školy, byly ve východní části pří-
zemí provedeny nové sanační omítky a nově
vymalováno. Zároveň v současnosti řešíme
stejný problém v západní polovině přízemí
budovy a hledáme možný a velmi pravděpo-
dobný další zdroj nezvyklé vlhkosti v této
oblasti.
Samostatnou kapitolou je ukončená generální
rekonstrukce dvanáct let staré ploché střechy
nad atriem základní školy. Tato střecha vykazo-

vala takové vady a nedostatky, že pokud jsme
chtěli zamezit dalšímu zatékání a problémy
s kondenzacemi ve střešním plášti, bylo nez-
bytné vytvořit nový tepelněizolační a hydroizo-
lační plášť. Odstraněno bylo původní, na údržbu
velmi nepříjemné a vzhledem ke světovým stra-
nám a způsobu osetí a osázení skomírající oze-
lenění. Bylo nahrazeno vrstvou praného kačírku.
Již při prvních odstraněných částech původních
vrstev bylo patrné, že celá střecha je plná vody,

a to i pod hydroizolací. Detaily byly velmi
špatně provedeny, použit byl i velmi nekvalitní
materiál. 
Po dvanácti letech dáváme tedy 1 500 000 Kč
za novou střechu (původně odhadovaná cena
2 500 000). Aby toho nebylo málo, ještě se
ukázalo, že střešními světlíky zatéká přímo na

chodbu v přízemí. Budeme tedy ještě přetěsňo-
vat a opravovat světlíky, doplňovat jejich
nefunkční elektropohony. Jako bonbónek
navrch bylo třeba ještě opravit odpad od jedné
vpusti, který tekl do interiéru. Při té příležitosti
jsme toto vedení, které při deštích dělalo zur-
čivé akustické pozadí konajícím se akcím, nově
opláštili obkladem s akustickou izolací. 
Jako důkaz těsnosti hydroizolací byla (shodou
okolností v čase posledního veřejného zasedání
zastupitelstva, kdy jsme měli nad hlavou něco
kolem 20 cm vody) provedena zátopová

zkouška. Přes to, že zkouška proběhla úspěšně,
stále v současné době hledáme záhadný zdroj
vody objevující se po dlouhodobějších deštích
na stropě sálu. Stejně budeme hledat i zdroj
vlhkosti v západním křídle v přízemí staré
budovy. O výsledcích této detektivní činnosti vás
budu někdy příště zase informovat. 

Tomáš Dvořák, foto autor

poškozeného nejprve povalili ve třídě na zem
a následně po něm hodili školní lavici. 
l V červnu 2012 narazili XY poškozeného na
toaletách silou na kliku, následně mu dali něko-
lik ran pěstí tak, že poškozený měl po napadení
bolesti zad a ramene.
l V celém období XY poškozenému brali školní
pomůcky a házeli s nimi po třídě, schovávali mu
věci, opakovaně se stávalo, že mu vyrazili z ruky
svačinu, se kterou si pak po třídě kopali, až z ní
nic nezbylo, opakovaně podráželi poškozenému
nohy.
l K napadením docházelo dlouhodobě, větši-
nou před zraky ostatních spolužáků. Několikrát
došlo i k drobným poraněním.
Je pro mě skutečně těžko pochopitelné, že se
něco takového děje ve škole dva roky a žádný
z pedagogů nejen že nezakročí, ale navíc si
ničeho nevšimne! A když jsou postaveni před
odpovědnost, prvotní reakce je celou záležitost
ututlat... Svému zřizovateli, městské části, škola
věc oznámila až se zpožděním. Vzhledem
k tomu, že žádný z aktérů není trestně odpo-
vědný, se vše „vyřešilo“ udělením ředitelské
důtky hlavním organizátorům šikany a třídní
důtky celé třídě, kde se trápení odehrávalo –
pravděpodobně za to, že se báli jít žalovat...

A já se ptám: Nenesou náhodou zásadní podíl
viny dospělí – také rodiče, jistě, ale v případě
této kauzy hlavně pedagogové? Nebyla to
náhodou především jejich laxnost, apatie
a nevšímavost, co umožnilo, aby se trápení
dítěte ve škole odehrávalo po dobu dvou (!!!)
let? Z policejního spisu poměrně jasně vyplývá,
že skutečně nešlo o pár dětských šťouchanců
a škádlení, nýbrž o systematické fyzické napa-
dání a psychické týrání ve třídě, na chodbě, na
toaletách i v okolí školy. Takže jakou důtku
dostala paní ředitelka a její pedagogický sbor
za to, že to ve „své“ škole umožnili?! Jak se
postará vedení školy o to, aby viníci nebyli
odbyti jen kusem papíru, kterému stejně nero-
zumí, a který nemá žádnou váhu? Nechápejte
mě špatně, nevolám samozřejmě po trestu pro
děti. Jen tvrdím, že v dnešní době (navíc
v Praze!!!) existuje spousta sociálně preventiv-
ních programů pro školy, existují samostatná
občanská sdružení, která se specializují na téma
šikany, existuje literatura, existují lidé – odbor-
níci, kteří jsou schopni vést s dětmi diskusi tak,
aby samy pochopily, aby se samy byly schopné
orientovat v nastalé situaci, aby znaly své mož-
nosti a práva a příště věděly, jak se mají zacho-
vat, když se kolem nich bude něco podobného

dít. Protože od toho přece škola je. Nebo vám
přijde podstatnější, jestli dítě dokonale ovládá
gramatiku než to, jaký z něj vyroste člověk...?
Otázka tedy zní: Jaký z dostupných programů
sociální prevence naše škola využívá? Jak se její
vedení poučilo z této smutné kauzy a jakými
opatřeními na ni navázalo? Kdo s dětmi vede
diskusi, na jaké úrovni a s jakými výsledky? 

Je to jenom na nás
Co k tomu dodat... Že je dětský svět světem
v podstatě krutým není nejen žádná novinka,
ale je to bohužel zcela přirozená věc. Děti, které
nemají vzor, příklad, pozornost a správné a cit-
livé směrování, se prostě chovají jako smečka.
Budují si vlastní hierarchii, ve které silný jedinec
vítězí na úkor slabšího. A je jen na nás dospě-
lých – nejprve rodičích a posléze rodičích, peda-
gozích a celém dospělém okolí – jak bude
vypadat naše společnost v budoucnu. Jestli v ní
budou platit zákony smečky, lhostejnost a sta-
rost jen o vlastní píseček, nebo jestli bude
vyspělá a právem se bude nazývat civilizova-
nou. Děti se učí od nás. Tak prosím, dávejme
pozor, co je vlastně učíme... 

Vladimír Novotný

Vlhkost z vrstev střechy se tlačila do jídelny a vylu-
hované soli bylo možno nacházet i na jídelních
stolech pod nimi. V současné době už pracujeme
s paní ředitelkou na konečném odstranění této
závady. Že to léta nikdo neřešil, je pro mě 
záhadou. 

Pohled na střechu atria po rekonstrukci. Spolehli-
vější detaily, kvalitní materiály, menší nároky na
údržbu, výrazné zvýšení tepelného odporu kon-
strukce, lepší pohoda pod střechou v létě i v zimě. 

Detail z nevhodně provedeného původního zate-
plení atiky střechy – nevhodný nasákavý materiál
(obyčejný heraklit) kotvený skrz hydro izolaci,
nevhodně provedené detaily oplechování. Ovšem
placen byl autorský dozor projektanta, technický
dozor investora, vše provedeno odbornou firmou.
Nebyly to náhodou vyhozené peníze?

Zátopová zkouška
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Vážení spoluobčané, 
patřím k těm, kteří si myslí, že uveřejnit
článek pana Vladimíra Novotného ve
Zpravodaji nebylo z pohledu dotčeného
chlapce správné. V tomto smyslu jsem
proto požádal rodinu o stanovisko 
k otištění (jejich postoj je pro mne rozho-
dující) a školu o názor. Rodina si otištění
výslovně přála, doplňující informace
k šikaně z pohledu nové paní ředitelky
Ivety Horáčkové tímto postupuji i vám,
čtenářům.

Miloš Růžička, starosta MČ

Do funkce ředitelky školy jsem byla jmenovaná
k 1. srpnu 2012, s informacemi o případu
šikany z doby předcházející mě seznámila ředi-
telka Bulirschová, podrobnosti mi sdělil starosta
Ing. Růžička a okamžitě nastalo mé jednání
s matkou šikanovaného chlapce.
Celý případ řešila na žádost rodiny Policie ČR.
Škola nebyla do šetření zahrnuta, nebyla účast -
níkem řízení, a proto jí nebyl sdělován postup
vyšetřování, a ani jeho výsledek. Podrobnosti
o jednotlivých napadeních, které k případu
uvádí v textu pan Novotný, mi nejsou známy.
Pravděpodobně jsou součástí protokolu, který
vydala o případu Policie ČR, ale který škola
nemá k dispozici. Celým případem se ve škole
zabývala na konci minulého školního roku
pedagogická rada, která rozhodla o udělení
důtek ředitelky školy aktérům šikany. 
Nový školní rok chlapec po mé dohodě s mat-
kou zahájil docházku do stejné třídy jako před
hlavními prázdninami. Podle sdělení jeho
maminky nemá v současné době ve škole prob-
lémy a cítí se tam v rámci možností dobře.
Jako ředitelka školy cítím povinnost utvářet

dětem bezpečné a přívětivé školní prostředí.
K tomu má sloužit např. školním metodikem
prevence zpracovaný Školní program prevence
patologických jevů, jehož cílem je informovat
žáky a především je motivovat pro přijetí správ-
ných postojů ke zdravému životnímu stylu a pro
formování odmítavých postojů k rizikovému
chování. Školní akce se zaměřením na prevenci
šikany a dalších jevů zajišťujeme ve spolupráci
s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou
poradnou pro Prahu 8, která je pokládána za
odborné pracoviště s bohatými zkušenostmi
právě v oblasti prevence.
S kolektivem dotčené třídy pracuje trvale třídní
učitelka, posiluje vztahy mezi žáky, účastní se
pro třídu speciálně určeného programu organi-
zace TRIANGL. Intervenční program této organi-
zace začal pro danou třídu 19. září a pokračuje
měsíčními setkáními, kdy právě to říjnové bylo
věnováno problému šikany. Další setkání třídy
s odborníky proběhnou ještě v měsících listo-
padu, prosinci a lednu 2013. 
S novým školním rokem byl upraven školní řád,
žákům byla o přestávkách dopřána větší volnost
(pohyb po chodbách, do té doby byli prý i tehdy
ve třídách), ale zároveň jsem rozhodla o posí-
lení dozorů na chodbách a o změně jejich orga-

nizace. Po dohodě s pedagogy byla stanovena
nová pravidla v dodržování dozorů tak, aby byl
zajištěn neustálý dohled nad žáky po celou
dobu přestávek.
Pro posílení přátelských vazeb mezi všemi žáky
připravujeme akce společné pro žáky všech tříd
tak, aby se mezi sebou poznali a učili se vzá-
jemně respektovat a spolupracovat (zatím při-
pravené – Sportovní den – bohužel zatím
přesunutý na jaro, Dýňové tvoření, Hallo -
weenská párty).
Z hlediska zajištění informovanosti a erudova-
nosti přístupu pedagogického sboru k problému
šikany shledávám jisté nedostatky, někteří čle-
nové sboru byli sice v otázkách proškoleni, jed-
nalo se však pouze o jednotlivce, proškolení
neproběhlo systémově. Celý sbor neabsolvoval
žádný program určený pro celou sborovnu.
Proto připravuji takové proškolení (např. v pro-
jektu Minimalizace šikany nebo podobném),
které by zasáhlo všechny pracovníky školy.
Vzhledem k jeho finanční náročnosti a všeobec-
nému nedostatku peněz na další vzdělávání
pedagogických pracovníků pak počítám s tím,
že budu zřizovatele žádat o podporu v této
oblasti.
Zároveň v současné době, v rámci osvěty pro
zaměstnance školy i rodiče našich žáků, připra-
vujeme přednášku spojenou s besedou na téma
vztahy mezi žáky, mezi žáky a pedagogy a mezi
školou a rodiči, se změřením především na
problematiku šikany. S tímto tématem nás při-
jde do sálu školy 26. listopadu v 18 hodin
seznámit jedna z předních odbornic na proble-
matiku šikany u nás paní Ing. Mgr. Marie Nová-
ková. Věřím, že rodiče budou její názory zajímat
a že přijmou moje pozvání na tuto akci.

Iveta Horáčková, ředitelka školy

Kontejner na bioodpad
Vážení spoluobčané,
od června letošního roku je umístěn v areálu
bývalé firmy montážních spojů trvale kontejner
na bioodpad, sloužící nám, „Ďábličákům“,
k ukládání trávy, listí a větví, které nemůžeme
uložit na vlastní zahradě. Po naplnění je vždy
kontejner s bioodpadem odvážen do kompos-
tárny v Malešicích. Byli jsme informováni paní
Janou Novotnou, obchodním zástupcem spol.
A.S.A. s.r.o. , že se poslední dobou stává, že po
vysypání kontejneru v kompostárně se najde 
ve spodní části objemný odpad, např. koberce,
dřevo, igelity. V kompostárně takový odpad

samozřejmě nepřijali. Odvozem na skládku
v Ďáblicích tak vznikly další náklady k naší tíži.
Vzhledem k tomu, že se tato situace stává opa-
kovaně, pracovníci v kompostárně kontejner již
odmítají přijmout. Vzniká problém, kam biood-
pad odvážet. Městská část sice činí opatření
(která by mohla trochu pomoci) spočívající
v umístění další tabule na plotě v těsné blízkosti
kontejneru s textem „Bioodpad vhazovat bez
pytlů, krabic a jiných obalů“. Je nezbytně nutné,
abyste respektovali upozornění a do kontejneru
vkládali pouze zeleň.
Kontejner na bioodpad bude v Ďáblicích přista-
vován do 15. listopadu.
Městská část za období od června do srpna
přistavila celkem 20 kontejnerů a zaplatila za
likvidaci zeleně 49 475 Kč. 

Závěrem uveřejňujeme část e-mailové 
kores pondence pracovnice firmy A.S.A. spol.
s r.o. paní Jany Novotné:

Chci vás informovat o tom, že dne 17. 10. jel
náš řidič do kompostárny Jena v Malešicích
vysypat kontejner s bio odpadem, který je přis-
taven u ul. Šenovská v Ďáblicích.
Po vysypání kontejneru bylo zjištěno, že vespod
kontejneru, a to do jeho téměř poloviny, je kon-
tejner zaplněn objemným odpadem (koberec,
dřevo, igelity apod.).
V kompostárně si tento odpad v žádném pří-
padě nechtěli nechat, a tak byl řidič nucen
čekat na nakládku tohoto odpadu a odjel
odpad vysypat na skládku v Ďáblicích pod kód
odpadu 200203.
Vzhledem k tomu, že se tato situace stává opa-
kovaně, se lidé na kompostárně nechali slyšet,
že tento kontejner už tam nechtějí vidět.
Jen Vás chci informovat, že pokud se tato
situace bude opakovat, budeme nuceni Vaší MČ
fakturovat prostoje řidiče na vykládce
a nakládce znečištěného odpadu v kompos-
tárně.

Zdeňka Fišmistrová, 
zástupce starosty MČ Praha-Ďáblice



Kalendář akcí
10. listopadu v 16.30 hodin – Svatomartinský lampionový průvod v areálu U Holců

16. listopadu od 14 do 18 hodin charitativní sbírka v Obecním domě v Ďáblicích 

24. listopadu od 10 do 12 hodin – předčítání nejoblíbenějších pohádek
v tělocvičně Obecního domu

26. listopadu v 18 hodin – přednáška s besedou (na téma vztahy mezi žáky, 
mezi žáky a pedagogy, mezi školou a rodiči) v sále ZŠ U Parkánu

od 29. listopadu výstava děl Umělců Malujících Ústy a Nohama v ZŠ U Parkánu

14. prosince od 15 do 17 hodin – Společné tvoření vánočních ozdob a dekorací
v jídelně ZŠ U Parkánu (s sebou si přineste drobný příspěvek na materiál)

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.

11. listopadu – 32. neděle v mezidobí
25. listopadu – Krista krále (34. neděle v mezidobobí)
začátek nového církevního roku
9. prosince – 2. neděle adventní 
23. prosince – 4. neděle adventní 
24. prosince – 24:00 (!) půlnoční mše svatá 
25. prosince – Narození Páně / Boží hod vánoční

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

Sbírka pro DIAKONII
V pátek 16. listopadu 2012 v době od 14 do 18 hodin proběhne v Obecním domě 
v Ďáblicích charitativní sbírka šatstva a věcí z domácnosti pro lidi v nouzi.
Prosíme, abyste nám šatstvo předávali uložené v krabicích. Boty přijímáme jen zánovní.
Sbírku pořádá DIAKONIE ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze, 
Ke kinu 7, Praha – Ďáblice, tel. 283 910 424, 777 734 178

Jste senior a s přibývajícími roky vám ubývají síly?
Jsou situace nebo činnosti v každodenním životě, na které si už sami netroufáte?
Je vaše zdravotní postižení překážkou při zajišťování základních životních potřeb?
Hledáte profesionální pomoc? Můžeme vám pomoci! 
Naši pracovníci vám pomohou zvládat tyto těžkosti v prostředí vašeho domova.
Působíme v oblasti: Ďáblice, Kobylisy, Bohnice, Dolní Chabry, Březiněves, část Libně

Nabízíme podporu a pomoc při:
podávání jídla l zajišťování stravování l oblékání a hygieně 
l udržování domácnosti l pohybu v bytě l nákupech a pochůzkách 
l doprovodech nebo l dovozech autem k lékaři...

Kontakt
telefon: 283 910 424, mobil: 777 734 178, 777 734 179
Ke Kinu 7, Praha 8-Ďáblice
e-mail: dablice.skp@diakonie.cz, www.skp.diakonie.cz

Středisko křesťanské 
pomoci v Praze
Pečovatelská 
služba Ďáblice
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Návštěvy 
v domácím prostředí
V rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezige-
nerační solidarity bychom rádi nejstarším občanům
Ďáblic nabídli novou službu – návštěvy v domácím
prostředí. Nejedná se o službu pečovatelskou, ale
o setkání, společně strávený čas, naslouchání, rozho-
vor a vzájemné obohacení. Tyto návštěvy mohou mít
různou podobu podle potřeby konkrétního člověka
a budou poskytovány zdarma.
Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační soli-
darity 2012 byl vyhlášen Evropskou komisí. Jeho cílem
je „vytvořit příznivější podmínky a lepší budoucnost
pro seniory a zbytek společnosti“. Filosofii Evropského
roku nejlépe vystihuje myšlenka, že po šedesátce život
zdaleka nekončí. Společnost si začíná přínos seniorů
uvědomovat a hodnoty aktivního stárnutí jsou tak
stále více a více prosazovány. Máme radost 
z 60 seniorů, kteří s velkou chutí pravidelně navštěvují
aktivizační kurzy organizované s finanční podporou
naší obce.
Dalším z cílů Evropského roku 2012 je potřeba odstra-
ňovat bariéry mezi generacemi. Ukázat starším lidem,
jak zůstat aktivními a lidem mladším to, že starší lidé
mohou společnosti nabídnout své cenné dovednosti
a zkušenosti, které mohou být pro mladé velkým pří-
nosem. 
K myšlence mezigenerační solidarity se vztahuje také
naše nová služba, která je určena zejména lidem, kteří
postrádají osobní kontakty s okolním světem. Zájemci
o ni se mohou přihlásit prostřednictvím sociální
komise MČ Praha-Ďáblice – tel. 728 227 384 (paní
Tranová) nebo e-mailem: socialni.komise@dablice.cz.

Barbara Tranová, Renata Wesleyová

Zkrotit jazyk je těžké
List Jakubův, jeden z listů Nového zákona, byl podle
tradice napsán apoštolem Jakubem, „bratrem Páně“,
který vedl církevní obec v Jeruzalémě a roku 62 byl
ukamenován. Byl adresován do diaspory, mimo židov-
ské prostředí a svým nabádavým obsahem se podobal
filozofické literatuře té doby, která se rovněž vyjadřo-
vala k otázkám etiky. Apoštol se zamýšlí nad životními
zkouškami, lidským hněvem, nad skutky, které dopro-
vázejí víru, i nad tím, jak jazyk a slovo mohou uškodit.
Tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými
věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les.
I jazyk je oheň. – Všechny druhy zvířat i ptáků mohou
být a jsou kroceny člověkem, ale jazyk neumí zkrotit
nikdo z lidí. Jím chválíme, jím však také proklínáme.
Tak tomu být nemá, bratři moji. Což pramen z téhož
zřídla vydává vodu sladkou i hořkou? Což může fíkov-
ník nést olivy nebo réva fíky? Právě tak nemůže slaný
pramen dávat sladkou vodu. 

List Jakubův 3. kpt.

Jakub vyzývá své posluchače, aby moudrost shůry
doprovázela jazyk a vyřčené slovo – Moudrost shůry
je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná,
ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého
ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.

Renata Wesleyová



POZNEJTE JEJÍ
MÁ SVOU BARVU.VÁŠEŇ 
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CLIO MÁNIE 7.–10. 11. 2012
VYZKOUŠEJTE NOVÝ RENAULT CLIO PŘI TESTOVACÍ JÍZDĚ
A VYHRAJTE ZÁJEZD DO JEDNÉ Z EVROPSKÝCH METROPOLÍ.*
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      Noční obloha: Měsíc – od 19. do 30. 11. a od 16. do 30. 12. 
nejlépe okolo 20. 12. 
Jupiter – po celý listopad a prosinec.
Uran, Neptun – za dobrých podmínek.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý listopad a prosinec.
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – za bezměsíčných večerů.
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout
si přístrojové vybavení hvězdárny či stálou astronomickou výstavu.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu a ve čtvrtek od 18 do 19 hodin mohou hvězdárnu navští-
vit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro
rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů
(záleží na počasí).

ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek v 8.30 a 10.30 pro předem
objednané školní výpravy. Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma.
Bližší informace a objednávky na č. 283 910 644.

POHÁDKY pro nejmenší
Neděle 11. a 25. 11. od 10.15 hodin – Měsíc u krejčího
Neděle 9. 12. od 10.15 hodin – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici.
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce, příp. Venuše.

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 listopad a prosinec
Otevírací doba
Listopad: Pondělí 18–21, středa, čtvrtek 19–21, neděle 14–16 hodin.
Prosinec: Pondělí 18–21, středa, čtvrtek 18:30–20:30, 
neděle 14–16 hodin. Neděle 23. 12. a 30. 12., pondělí 24. 12. 
a 31.12., středa 26. 12. zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hodin: 
5. 11. prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: 
Černá díra v centru naší galaxie.
19. 11. Ing. Miroslav Jakeš: Špicberky. 

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy
v pondělí od 18.30 hodin:
12. a 26. 11. Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.
3. 12. a 17. 12. ZE ŽIVOTA HVĚZD.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Listopad: středa, čtvrtek 19–21, neděle 14–16. V pondělí 
12. a 26. 11. 20–21 hodin za jasného počasí! Přístupné bez objednání.
Prosinec: středa, čtvrtek 18.30–20.30, neděle 14–16. V pondělí  
3., 10. a 17. 12. 20–21 hodin za jasného počasí. 
Neděle 23. 12. a 30. 12., pondělí 24. 12. a 31.12., 
středa 26. 12. zavřeno. Přístupné bez objednání.  
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami


