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Zprávy z rady městské části
92. jednání dne 28. 4. 2014
l Termín nejbližšího veřejného zasedání ZMČ. Rada po diskuzi 
stanovila termín příštího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice na 
4. 6. 2014. 
l Cenová nabídka. Rada po projednání souhlasí s cenovou nabídkou na
výměnu 2 plynových kotlů a práce s tím související v SK Ďáblice od firmy
Plynoservis Jílek s. r. o. ve výši 62 412 Kč. 
l Návrh smlouvy. Rada po projednání schválila návrh smlouvy o posky-
tování e-learningu se společností CRDR spol. s r. o. na proškolení brigád-
níků obsluhujících štěpkovač. 
l Návrh smlouvy. Rada po projednání schválila návrh smlouvy o nájmu
pozemku paní Monice Růžičkové na dobu určitou od 29. 4. 2014 
od 12 hodin – do 2. 5. do 12 hodin. 
l Rekonstrukce komunikace Hřenská. Paní zástupkyně informovala
o tom, že v letních měsících bude probíhat rekonstrukce komunikace
Hřenská. V rámci připravované projektové dokumentace, kterou připra-
vuje TSK Praha, MČ požádá o zařazení našeho připravovaného projektu
stavby zvýšeného prahu na křižovatce ulic Hřenská a Květnová do této
plánované akce. 
l Opravy příjezdových komunikací a parkovacích míst 
u bytových domů MČ:
a) Legionářů 88 – rada po projednání a po předchozích upozorněních
konstatovala havarijní stav u příjezdové komunikace a přístupu do 
domu č. p. 88. Ing. Dytrych připraví konkrétní návrh řešení chodníku 
a 3 parkovacích stání. 
b) Ďáblická 161 (parkovací stání ve dvoře domu) – rada po místním
šetření konstatuje, že hromadná žádost rezidentů č. 161 je logický
a opodstatněný požadavek. Ing. Dytrych navrhne možnost rozšíření 
parkovací plochy ve dvoře. 
l Centrum – etapa I. „Zázemí Ďáblického parku“. Pan starosta
informoval o stavu projektových prací na vlastní stavbě budovy i parko-
vých úprav. Další postup bude připraven k projednání na příštím 
jednání RMČ. 
l Operační program Praha – konkurenceschopnost. Pan starosta
informoval, že projekty na revitalizaci dvou lokalit Ďáblic v hodnotě 
18 771 676 Kč byly úspěšně dokončeny a řádně v termínu podány. 
Díky tomu je již úplná představa o podobě celého parku Centra I.

93. jednání dne 12. 5. 2014
l Schválení účetní uzávěrky. Rada po projednání schválila účetní
závěrku MČ Praha-Ďáblice za rok 2013. 
l Schválení účetní uzávěrky. Rada po projednání schválila účetní
závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ U Parkánu 17 za rok 2013. 
l Schválení tvorby Fondu rezerv a rozvoje. Rada po projednání 
souhlasí s návrhem Statutu Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha-Ďáblice
a pověřila předsedu FV předložit návrh ke schválení Zastupitelstvu 
na nejbližším ZMČ. 
l Žádost o pronájem plochy. Rada s ohledem na bezproblémový 
průběh letošní pouti na akci „Pálení čarodějnic“ souhlasí s žádostí paní
Moniky Růžičkové o umístění atrakcí a pronájem plochy na výše 
uvedenou akci v roce 2015. 
l Žádost o vydání rozhodnutí. Rada souhlasí s žádostí spol. IMONT
M+M s. r. o. s využitím pozemku k natáčení v rozsahu předložené žádosti. 
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Rada po projednání schva-
luje prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt ul. Ďáblická 161 paní
Oksaně Baniceanu za stejných podmínek na dobu od 1. 6. 2014 – 
31. 5. 2015. 

l Žádost o souhlas vlastníka dotčených pozemků v ul. Hřenská.
Rada souhlasí s žádostí o provedení souvislé opravy komunikace Hřenská. 
l Zvýšení kapacity tříd školy – projekt přístavby. Ing. Růžička
a Ing. Dvořák informovali o práci pracovní skupiny. Rada bere na vědomí
zprávu o účelu čerpání dotace na projektové a průzkumné práce. 
l Prezentace demografické studie Ďáblice. Pan Fiala seznámil 
přítomné s pracovní verzí demografické studie Ďáblice. 
l Žádost o povolení. Rada souhlasí s žádostí České televize o využití
pozemku k natáčení v rozsahu předložené žádosti. 
l Provoz biokontejneru. Radní Janek informoval o provozu biokontej-
neru: Od 26. 4. 2014, kdy ho již obsluhovali brigádníci a byl prvně použit
štěpkovač, byl zaplněn místo až čtyř kontejnerů jen jeden o váze 1,6 t.
Vyhodnocení květnového provozu bude provedeno začátkem června. 

94. jednání dne 19. 5. 2014
l Integrace dopravy na trase Neratovice, Mělník, Ládví. Paní
zástupkyně informovala o jednání se zástupci Ropid a. s., kteří informovali
o změnách ve veřejné dopravě, které se budou týkat naší městské části.
Jedná se o posílení autobusových linek 3xx a změně jejich trasy v rámci
integrované dopravy, dále o pozměněném trasování linky 103 a s tím 
související změny jízdních řádů od 1. 8. 2014. Rada s navrženým řešením
souhlasí a trvá na zrušení konečné autobusu č. 103 v Chřibské ulici. 
Dle návrhu spol. Ropid a. s. dojde k úpravám trasy linky 103 s tím, že
trasa bude vedena jedním spojem jako okružní a 2. trasa bude ukončena
v Březiněvsi. MČ požaduje, aby krátká varianta linky 103 byla polookružní
a opustila by se stávající konečná v ulici Chřibská a aby obě varianty linky
měly stejné označení, a sice jako linka 103 z důvodu lepší přehlednosti. 
l Schválení směrnice. Rada po projednání schválila směrnici 
č. 01-03/2014 Zásady pro nakládání s pohledávkami – tvorbu a čerpání
opravných položek pro MČ Praha-Ďáblice. Tato směrnice nahrazuje 
předchozí znění Směrnice č. 01-02/2011 v plném rozsahu. 
l Schválení směrnice o inventarizaci. Rada po projednání schválila
směrnici č. 04-01/2014 – Organizační směrnice pro provádění inventari-
zace majetku MČ Praha-Ďáblice. Tato směrnice nahrazuje předchozí 
znění Směrnice č. 04/2003 v plném rozsahu. 
l Schválení směrnice o hospodaření s majetkem. Rada po projed-
nání schválila směrnici č. 03-01/2014 – Zásady pro hospodaření s majet-
kem MČ Praha-Ďáblice. Tato směrnice nahrazuje předchozí znění
Směrnice č. 03/2003 v plném rozsahu. 
l Žádost AK. Rada po projednání pověřila pana starostu předložil žádost
spolupracující advokátní kanceláře Trnka a Trnková o uznání vydržení
vlastnického práva k nemovitosti a vydání souhlasného prohlášení
k pozemku parc. č. 18/2 v k. ú. Ďáblice ke schválení ZMČ. 
l Stanovisko MČ. Rada souhlasí s předloženým návrhem stanoviska MČ
Praha-Ďáblice k územnímu řízení stavby „Nové Ďáblice III – dělení
pozemků a infrastruktura“ a pověřuje paní zástupkyni předat nesou-
hlasné stanovisko Odboru výstavby Prahy 8. 
l Návrh na vyřazení majetku. Rada po projednání schválila vyřazení
majetku cist. stříkačky CAS 32-Tatra T148 z inventury SDH Ďáblice. 
l Projednání zápisu. RMČ po projednání souhlasí se stanovisky komise
výstavby a investic z 5. 5. 2014 k následujícím akcím:
– „Předávací protokol číslo PP/21/08/304/2013 na stavbu TV Ďáblice–
Odvodnění hasičské zbrojnice“. Komise doporučuje odmítnout darování
této stavby do vlastnictví a péče MČ, neboť se jedná o dešťovou kanali-
zaci, sloužící k odvodnění celé velké oblasti západních Ďáblic a odvodnění
HZ je pouze malou, koncovou přípojkou tohoto systému. Jedná se tedy
nikoliv o přípojku, ale o řad, který by měl být v majetku HMP a v péči
PVK. 
– „Nákupní středisko Praha Březiněves – Ďáblice“ – stanovisko pro sta-
vební řízení. Komise doporučuje vydat souhlasné stanovisko se stavbou. 
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– Bytový dům na pozemku p. č. 90 v k. ú. Ďáblice – žádost stavebníka
o vydání souhlasu pro územní řízení stavby navržené podle projektové
dokumentace upravené v srpnu 2013. K současné žádosti je přiložena
projektová dokumentace a na základě jejího prostudování komise
výstavby nesouhlasí se stavbou v navržené podobě. Komise doporučuje
objekt snížit o jedno podlaží a architektonicky opticky zjemnit návaznosti
na okolní zástavbu stejně, jako by stavba byla součástí památkové zóny,
kterou výrazně ovlivní. KVI dále požaduje doložení souladu stavby s ÚP,
zejména pak se stanovenými koeficienty zastavěnosti s ohledem na
okolní zástavbu. 
– Návrh na změnu ÚP pro parc. č. 1717/1 a 1717/3 – sídlo firmy FOSPOL
spol. s r. o. v ul. Na pramenech 210/6. Komise konstatuje, že předmětný
pozemek se nachází uprostřed rozsáhlé plochy, určené územním plánem
jako zeleň a není tedy žádoucí zde vytvářet výjimku. Navíc objekt samotný
byl stavěn jako dočasný, čemuž odpovídá i jeho vzhled a stav. Žádoucí 
by bylo uvést pozemek do původního stavu. Komise se změnou určení
nesouhlasí. 
l Schválení ZÚ. Rada po projednání souhlasí s předloženým návrhem
Závěrečného účtu MČ Praha-Ďáblice za rok 2013 a doporučuje zastupi-
telstvu schválit ho „bez výhrad“. 
l Doplnění redakční rady. Rada po projednání jmenovala pana Mar-
tina Loneka novým členem redakční rady Ďáblického zpravodaje. 
l Výběrové řízení. Rada po projednání a na základě vydané dokumen-
tace k územnímu řízení ze dne 25. 2. 2014 souhlasí se záměrem na
vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení, provedení stavby a výběr zhotovitele včetně výkazu
výměr a kontrolního rozpočtu stavby „Dostavba Základní školy Praha-
Ďáblice“. 
Dále po projednání souhlasí s nabídkou na zpracování propočtu stavby
„Dostavba základní školy Praha-Ďáblice“ od firmy Atom project s. r. o. 
Na základě požadavku stavebního úřadu Prahy 8 MČ Praha-Ďáblice sdě-
luje, že se stavbou „Stavební úpravy a organizace dopravy příjezdové
komunikace k ZŠ U Parkánu, Praha-Ďáblice“, na kterou bylo vydáno roz-
hodnutí – stavební povolení, nebylo započato a od provedení svého
záměru upouští. 
Výpověď smlouvy. Rada po projednání pověřila starostu ukončením
smlouvy o poskytování právní pomoci ze dne 1. 4. 2013 se Společnou
advokátní kanceláří Balcar, Hrouzek, Veselý, Pavelka, Zelenková. 
l Rozpočtové opatření č. 2. Rada po projednání souhlasila s návrhem
rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu MČ na rok 2014 a pověřila před-
sedu FV předložit tento návrh ke schválení na nejbližším zasedání ZMČ. 

Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 23. a 24. května se za velmi nízké účasti voličů (18,2%) konaly
Volby do EP. V Ďáblicích do tradičních dvou volebních okrsků přišlo o více
než 8% voličů více. 

Voliči v seznamu 2 503

Vydané obálky 673

Volební účast v % 26,89

Odevzdané obálky 673

Platné hlasy 666

18. veřejné zasedání zastupitelstva MČ
Praha-Ďáblice konané dne 5. 6. 2014
Jelikož se zastupitelstvo neusneslo na programu, bylo 18. zasedání ZMČ
nedlouho po svém začátku ukončeno. 

Vážení občané,
ráda bych Vás informovala o průběhu údržby zeleně v obci. Nasmlouvaná
firma měla provést podle smlouvy třikrát seč trávníků a řez keřů. Tyto
práce měly být provedeny do konce května, k termínu ukončení smlouvy.
Bohužel subdodavatel nesplnil tento termín plnění a po následném jed-
nání s vedením firmy nám bylo přislíbeno, že všechny požadované
a nasmlouvané práce, které nebyly doposud provedeny, budou dokončeny
v průběhu června. Do výběrového řízení na údržbu veřejné zeleně v obci
se přihlásily firmy, které nesplňovaly finanční kritérium zadání. Proto Rada
MČ rozhodne o výběru ze zájemců z externích dodavatelů na nejbližším
zasedání. Termín k podání nabídky na výběr dodavatele je do 
15. 6. 2014. 

Zdeňka Fišmistrová

Kontejnery na bioodpad
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad (dále jen VOK-BIO) budou v roce
2014 přistaveny v níže uvedených termínech a lokalitách. 
6. září v ulici Legionářů 9–12 hodin, 13. září na Koníčkově náměstí
13–16 hodin, 8. listopadu Na Terase 13–16 hodin
a 15. listopadu Na Blatech 13–16 hodin. 
Kontejnery budou přistaveny v počtu 1 ks na každé stanoviště. 
Do přistavených VOK-BIO mohou občané zdarma odkládat biologicky roz-
ložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze zahrad – listí, trávu,
větve, neznečištěnou zeminu apod. Po celou dobu přistavení (3 hod. )
bude přítomna odborná obsluha, která bude dohlížet na průběh sběru. 
VOK-BIO jsou určeny pouze pro občany hl. m. Prahy a pro odpad z údržby
zahrad ve vlastnictví fyzických osob – občanů. Vysbíraný bioodpad bude
zpracován kompostováním. 

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Mobilní svoz nebezpečného odpadu bude v roce 2014 
probíhat v termínech 29. července a 28. října. 
Svozové vozidlo bude přistaveno v těchto lokalitách a časech: 
16.30–16.50 křižovatka ul. Hřenská – Květnová (před ÚMČ),
17.00–17.20 křižovatka ulic Šenovská – U Spojů,
17.30–17.50 ulice U Prefy,
18.00–18.20 křižovatka ul. Kostelecká – Legionářů. 
Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou
obsluze svozových vozidel odevzdat zdarma tyto odpady:
l baterie, akumulátory l nádobky od sprejů l mazací oleje a tuky (ne
potravinářské) l ředidla a barvy l léky a teploměry l kyseliny a hydroxidy 
l lepidla a pryskyřice l detergenty (odmašťovací přípravky) 
l fotochemikálie l pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, 
plevelu, odstraňování plísní) l zářivky a výbojky. 

Referát životního prostředí ÚMČ Praha-Ďáblice

Česká republika % Praha % Ďáblice %

ANO 2011 16,13 Koalice TOP 09 a STAN 26,96 Koalice TOP 09 a STAN 31,98

Koalice TOP 09 a STAN 15,95 ANO 2011 14,47 ANO 2011 18,31

Česká str. sociálně demokrat. 14,17 Česká str. sociálně demokrat. 9,99 Strana svobodných občanů 8,1

Komunistická str. Čech a Moravy 10,98 Občanská demokratická strana 8,59 Občanská demokratická strana 7,65

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 9,95 Strana svobodných občanů 7,27 Česká str. sociálně demokrat. 6,3

Občanská demokratická strana 7,67 Strana zelených 7,05 Česká pirátská strana 6,15

Strana svobodných občanů 5,24 Česká pirátská strana 6,24 Komunistická str. Čech a Moravy 5,7

Česká pirátská strana 4,78 Komunistická str. Čech a Moravy 6,2 Strana zelených 5,25

Strana zelených 3,77 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 5,15 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 4,2
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Noc kostelů 
proběhla v Čechách již po páté, přičemž datum
připadlo tentokrát na pátek 23. května. Z akce
se stává kulturní tradice s čím dál širším dosa-
hem. Zřejmě i aprílové počasí zkazilo rostoucí
trend návštěvnosti a tak těsně po přívalovém
dešti, který zanechal své stopy i na vnitřních
stěnách ďáblické kaple, našlo svou cestu do
kostela v Ďáblicích 121 návštěvníků. V Praze
pak kostely zaevidovaly 98 198 návštěv. 
Nad nocí kostelů převzaly záštitu významné
osobnosti nejen z církve, ale také z kultury
a místních samospráv. Mimo Mons. Dominika
Duky proto patří dík také starostovi Ďáblic
Miloši Růžičkovi, i když jeho práce při záchra-
nách škod po dešti letos omezily jeho účast na
symbolickou návštěvu části večerního koncertu. 
V ďáblické Kapli Nejsvětější Trojice a Sv. Václava
proběhl již zaběhnutý program komentovaných
prohlídek. Při nich místní dobrovolníci sezna-
mují návštěvníky se symbolikou výzdoby a zaří-
zení kaple, s její historií a s historickými
souvislostmi se správou zdejšího statku Rytíř-
ským řádem Křižovníků s červenou hvězdou.
Výklad vrcholil odbornou přednáškou na toto
téma s rozšířeným záběrem na historii křižov-

nického řádu, kterou přednesl na slovo vzatý
odborník – místní duchovní správce a historik 
P. Marek Pučalík. Výzdobu kaple letos doplnila
výstavka historických ornátů. 
Vrcholem kulturní části programu byl tradiční
večerní koncert vážné hudby v provedení míst-
ních varhan a houslí, na něž hráli ďáblický
občan Vladimír Frank a p. Josef Popelka. Inter-
pretům patří dík za jedno z nejvýraznějších
vystoupení, jaké místní kaple v posledních
letech hostila. Závěr večera do 23 hodiny
naplnily debaty místních. 
Snad zajímavým postřehem letošního ročníku je
poměrně bohatá návštěva místních Ďábličáků,
kteří kapli málo znali a přišli poznat historické
místo v sousedství. Z dotazů lze odvodit, že 
vesměs nepatřili mezi věřící, ani mezi kulturní
turisty, ale prostě měli zájem o poznání bodu,

který tradičně spoluutvářel a kotvil typickou čes-
kou obec, kterou Ďáblice byly. I to je dobrým
přínosem Noci kostelů – aby do kostelů přivá-
děla obec jako společenství sousedů bez ohledu
na víru. 
Stejně významným a zajímavým faktem je, 
že letošní Noc kostelů zasáhla poprvé všech 
15 křesťanských církví, které jsou řádnými
anebo přidruženými členy Ekumenické rady cír-
kví. Přejme, ať se daří Noci kostelů nadále nést
ducha tolerance, přesahu a pospolitosti. Díky
všem organizátorům, návštěvníkům a zúčastně-
ným a těšíme se v roce 2015 i na Vaši návštěvu. 

Pavel Šindelář, foto autor

Noc kostelů 
ve sboru 
Církve čs. husitské
Každoročně se náš sbor přidává ke zpřístupnění
modlitebny pro veřejnost během Noci kostelů.
Pro návštěvníky bylo připravených několik
panelů – o Jednotě bratrské, o J. A. Komenském,
další na téma Co to je štěstí. Vystaveny byly též
výtisky cizojazyčných Biblí. Hlavním programem
večera bylo autorské čtení PhDr. Olgy Nytrové,
spisovatelky, básnířky, pedagožky a kazatelky,
členky naší církve, která četla ukázky ze svých
sbírek. Toto čtení obohatila hrou na flétnu
a skladbami A. Dvořáka a A. Mozarta absol-
ventka pražské konzervatoře a studentka práv
Sabina Falteisková. Oběma tímto děkujeme za
hezký duchovní a kulturní prožitek. 

Renata Wesleyová

Duchovní dary
Vždy padesát dní po Velikonocích si církev při-
pomíná sestoupení Ducha svatého jako Boží
moci a moudrosti, jak je tato událost popsána
v knize Skutků apoštolských. Hod Boží svato-
dušní letos připadá na 8. června. Apoštol Pavel
ve své epištole křesťanům do řeckého města
Korintu se dotýká různých témat, která si čle-
nové nově vzniklé raněkřesťanské obce chtějí
objasnit. Mluví také o duchovních darech, 
které přináší Duch Boží. 
„Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž
Duch, rozdílné služby, ale tentýž Pán. Jed-
nomu je skrze Ducha dáno slovo moud-
rosti, druhému slovo poznání, někomu
zase víra, jinému dar uzdravování v témž

El Greco, Svatý Pavel (1580-1586), 
soukromá sbírka

Duchu, dalšímu dar proroctví a jinému
dar vykládat, co to znamená. To všechno
působí jeden a týž Duch, který uděluje
každému zvláštní dar. “ (1K 12 kap. )
Každý člověk má určitá obdarování, dovednosti,
znalosti, talent pro něco, význačné charakterové
vlastnosti, pro které si jej ostatní váží, oceňují.
Měl by jimi přispívat do společenství, ve kterém
žije a působí. Ve své mnohosti a rozmanitosti
tvoříme jeden celek, kde se v lásce vzájemně
můžeme obdarovávat a doplňovat. 
Láska je aktem víry, kdo má málo víry,
má také málo lásky.– Erich Fromm
Žít takový život, který přijímá svá
měřítka, své zdroje, svoji sílu i cíle od
Boha, je hrdinství.– Romano Guardini

Renata Wesleyová, farářka
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Cvičení Točná 2014
8. květen – zvaný Den 
vítězství, den kdy si většina
občanů užívá volna
v podobě státního svátku
oslavujícího konec 2. světové
války. Pro nás, dobrovolné
hasiče z Ďáblic, je to však nejlepší čas zúčastnit
se taktického cvičení pro nositele dýchací tech-
niky. Cvičení, organizované našimi kolegy, se
konalo se v bunkrech bývalé protiletecké rake-
tové obrany umístěné v lesích nad letištěm
Točná. Část tohoto bunkru byla dýmovnicemi,
hořícím listím a dřevem dokonale zakouřena.

Organizátoři do těchto cca 350 m2 ukryli 70 kg
figurínu a nebezpečné hořlavé látky (kanystr
s PHM a tlakovou nádobu). Úkolem bylo osobu
a nebezpečné látky z objektu evakuovat. Naše
družstvo sestávající se z 5 hasičů přišlo na řadu
v 1.30 po půlnoci. Vstup do objektu byl zajištěn
uzamčenými protipožárními dveřmi, k jejich pře-
konání jsme použili požární sekeru. Ihned po
vstupu do objektu nám organizátoři do radios-
tanice sdělili, že dveře byly zavaleny, a že
musíme najít alternativní cestu ven. Viditelnost
na místě byla 0–30 centimetrů. Zasahovali jsme
v zásahovém obleku s dýchacím přístrojem Drä-
ger (celková váha výstroje je 20 kg), časově nás
limitovalo pouze množství vzduchu v tlakových

lahvích. Postupně jsme nalezli tělo, tlakovou
láhev a na konec i východ z „bílého pekla“.
Celý náš zásah trval 33 minut. Rozhodčími jsme
byli ohodnoceni jako dobře fungující a sehraný
tým. Cvičení bylo fyzicky i psychicky náročné
a získali jsme jím další cenné zkušenosti. I pro
nás byl letošní 8. květen opravdovým Dnem
vítězství, když jsme se při svítání vrátili na naši
ďáblickou základnu... 
Pokud bys měl i Ty zájem stát se jedním z nás,
podívej se na naše webové stránky –
www.hasicidablice.cz, kde na nás najdeš kon-
takt. Rádi Ti ukážeme naší základnu a osobně
řekneme více o naší činnosti. 

Filip Mareš, starosta SDH

Informace o provozu
Kontejneru na
bioodpad
Od první červnové soboty jsou u úřadu MČ
umísťovány dva kontejnery na bioodpad. Doba
jejich provozu je od 10 do 18 hodin. Další kon-
tejner bude každou sobotu od 8 do 16 hodin
umístěn na křižovatce ulic Chřibská/Lobečská.

Tak jako minule vám s vykládkou vašeho bio -
odpadu pomohou brigádníci. Na stanovišti
u úřadu si občané mohou seštěpkovat větve
a štěpku si vzít zpět. Štěpka, která zůstane, je
zdarma k odběru na místě. Štěpkovač bude
v provozu každou druhou sobotu a maximálně
hodinu, kvůli omezení hlučnosti. Pokud nebude
dostatek dřevní hmoty ke zpracování, bude se
štěpkovat až další sobotu. Pokud u kontejneru
v ulici Chřibská bude potřeba zpracovat dřevní
odpad na štěpku, bude tam štěpkovač přemís-
těn. Podmínky provozu budou stejné jako
u úřadu. Za šest sobot provozu štěpkovače bylo

seštěpkováno 11040 l štěpky. Většinu z tohoto
množství si vzali občané zpátky. Štěpku, co zůs-
tala, roznesli brigádníci kolem stromů a podél
cesty ke hvězdárně. Díky hutnění a skládání
bioodpadu je docíleno lepšího využití kontej-
neru. Kontejnery, které jsou od června navíc,
dojednal pan starosta s Pražskými službami 
a. s. zdarma. 

Marcel Janek, radní

Změny v integrované
dopravě zatím 
nebudou
V zápisech z jednání Rady naší MČ se občané
mohli dozvědět o chystané změně ve veřejné
dopravě související s propojením Neratovic,
Mělníka a mnoha středočeských obcí s koneč-
nou stanicí metra Ládví. S tímto novým propoje-
ním by se zlepšilo i spojení k nám do Ďáblic.
Byla by zrušena i dočasná konečná stanice
autobusu č. 103 v Chřibské ulici. Za uplynulé
dva roky proběhlo několik jednání za naší 
účasti a vše již směřovalo k dobrému konci. 
Od 1. 8. 2014 měl být dlouho připravovaný 
projekt spuštěn. 
Na poslední chvíli jsme obdrželi zprávu od spo-
lečnosti ROPID, která celou změnu dva roky při-
pravovala, že vzhledem k nesouhlasu Městské
části Praha 8 k navýšení počtu autobusů na
obratišti na Ládví, se zatím od záměru upouští. 
Na základě této informace jsme ihned požádali
dopisem adresovaným společnosti ROPID
a v kopii Magistrátu hl. m. Prahy o vyřešení
situace v Ďáblicích v souvislosti s konečnou sta-
nicí autobusu v Chřibské ulici, neboť stejně jako
zastupitelé v Praze 8, snažíme se i my hájit
zájmy občanů Ďáblic. V dopise jsme požádali,
aby autobus č. 103 byl ve směru z Ládví poloo-
kružní, jak bylo v návrhu integrace dopravy již
určeno. V době, kdy nezajíždí do Březiněvsi, by
jezdil autobus č. 103 z Ládví do Ďáblic, Šenov-
skou ulicí přes Štamberk až do stanice Ďáblice,
dále po Ďáblické ulici do stanice Kokořínská
a pokračoval po své trase na Ládví. Tím by
skončilo zajíždění autobusu do Chřibské ulice.
Tato trasa byla součástí navržené integrace
dopravy mezi Středočeským krajem a Prahou. 

Tatjana Dohnalová, radní

Pozdrav 
z výletu seniorů
17. května navštívili ďábličtí senioři skanzen
Veselý Chlumec a zámek Vrchotovy Janovice,
které se nacházejí asi 70 km jižně od Ďáblic na
Sedlčansku. Zámeckými komnatami z doby
Rakouska-Uherska návštěvníky provázely děti
z místní školy. Projekt vymysleli se svojí paní
učitelkou a někteří průvodci byli oblečeni
v dobových kostýmech. I přes deštivé počasí 
se výlet pěkně vydařil. 

Petra Sládková

Kontejnery u úřadu MČ

Kontejner Chřibská/Lobečská
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Oslavy 95. let fotbalového
oddílu ve velkém stylu 
s hudbou a ohňostrojem
Řada velkých věcí vzniká na základě náhody, jednoduché myšlenky. 
Když jsme začali plánovat letošní oslavy výročí 95. let fotbalu v Ďáblicích,
zaznělo několik základních požadavků. Fotbalu máme za celý rok tolik, že
se chceme pobavit, vytvořit místo pro setkání těch,
kteří před desítky i více roky pro oddíl
pracovali, chceme prezentovat práci
s nejmenší mládeží a také chceme oslavit
dokončení hřiště s umělým povrchem,
které se dlouhých sedm let postupně sta-
vělo a jehož dokončení dalo oddílu novou
dimenzi rozvoje. Nicméně při plánování 
termínu oslavy jsme ještě museli počítat
s termínem sportovně zábavného dne pro
děti, který každý rok probíhá na našem hřišti
a který náš oddíl pomáhá pořádat spolu s městskou částí. A tak vznikl
nápad spojit tyto akce do jedné, kdy odpoledne bude sportovní den
a večer budou oslavy 95. let od založení oddílu. Jak se nakonec ukázalo,
byl to perfektní nápad. Sportovní a zábavné soutěže pro děti, výtvarná
dílna, velký skákací hrad, divadelní vystoupení o Karkulce na velkém
pódiu, vystoupení Policie ČR – pohotovostní
motorizované jednotky a plynulý přechod do
oslav fotbalového oddílu exhibičním utkáním Fot-
balové školičky a Minipřípravky se závěrečným
výstřelem konfet jako na lize mistrů a fotbalovým
dortem pro nejmenší fotbalisty. A pak již hudba
skupiny Rabaka Elán Revival. Zpěvák této sku-
piny léta chytal v brance za Ďáblice a tak byl na
hřišti jako doma. Následovalo trochu informací
z historie a ze současnosti a pak již slavnostní
vyhlášení a uvedení do Týmu Slávy těch, kteří
se zasloužili o rozvoj fotbalového oddílu, kam byli slavnostně uvedeni:
Helena Kučerová a Jiří Kučera – správci areálu, na které vzpomíná několik
generací, Eva Hadravová – dlouholetá ekonomka, Kamila Červinková –

dlouholetá pokladní, Richard Lapka –
sportovní manažer oddílu, Jiří Černý –
bývalý hráč a in memoriam Josef
Karásek – dlouholetý sekretář, 
Josef Sládek – dlouholetý ekonom
a Jaroslav Šmíd – bývalý hráč 
a trenér, za kterého převzala 
cenu manželka. 
Po hudebním
bloku čekala
další lahůdka,

kterou nešlo přehlédnout
po celých Ďáblicích a okolí, a tím byl profesionální
ohňostroj, který po desáté hodině ozářil nebe a který
se moc líbil. Symbolicky bylo zvoleno odpaliště ohňo-
stroje za novým hřištěm s umělým povrchem. A pak
již jen hudba a tanec při nádherném letním večeru.
Vážím si bývalých členů, kteří na oslavy přijeli z velké
dálky. Snad jim bylo kromě setkání se známými
odměnou i to, že mohli vidět po desítkách let areál a to,
jak oddíl pokračuje ve sportovní činnosti. Samozřejmě děkuji všem, 
kteří se na přípravách podíleli a doufám, že si
sportovní odpoledne i oslavu všichni užili. 

Díky moc všem, Michal Mošnička, 
předseda TJ a fotbalového oddílu

Fotografie Miloš Růžička, 
Aleš Sládek a Martin Lonek 
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Lesní dětský klub
Hvězdička
Jsme skupinka nadšenců do lesních klubů
a domácího vzdělávání, se zkušenostmi rodiče
i lektora (průvodce dětí) z této oblasti. Naší vizí
je od září provozovat Lesní dětský klub Hvěz-
dička v Ďáblickém lese inspirovaný unschool -
ingem, o kterém se více můžete dočíst na
www.svobodauceni.cz, a lesními mateřskými
školami (www.lesnims.cz). Prozatím se schá-
zíme jako neformální skupina ve středy
a čtvrtky. Můžete se k nám připojit. 
Pro případ ošklivého počasí máme domluvené

zázemí ve skautské klubovně ve Větrušické ulici,
která je přímo u lesa poblíž Vozovny Kobylisy. 
24. června od 17.30 hodin vás zveme na oslavu
svátku sv. Jana. Budeme společně sbírat byliny,
vyprávět příběhy a také nebude chybět svato-
jánský oheň. Sejdeme se na louce u Ďáblické
hvězdárny. Podrobnosti emailem či telefonem. 
Během července a srpna plánujeme příměstské
tábory pro děti od 3 do 10 let. 
Termíny: 1.–4., 15.–17., 21.–27. července, 
5.–8., 11.–15., 18.–22., 25.–29. srpna. 
Tematicky budou tyto týdny laděny v duchu
praktického prožívání života – konkrétně se
budeme věnovat ekologii a ekologickému
zemědělství; třídění odpadu a vytváření z recy-

klovatelných materiálů; poznávání přírody, zvířat
a bylin; také výtvarnému a hudebnímu umění
a tvoření převážně v přírodě; součástí budou
výlety na zajímavá místa – plánujeme navštívit
ekologickou farmu, botanickou a zoologickou
zahradu, zvířecí farmu nedaleko Prahy a další
místa. Program bude upraven dle věku přihláše-
ných dětí. Aktivity budou probíhat převážně
v exteriéru; v případě velmi špatného počasí
bude program připraven tak, aby bylo možné
pobývat uvnitř. 
Přihlášení a podrobnosti na e-mailu 
lesni.detsky.klub.dablice@gmail.com 
či tel.: 606 434 498. 
Facebook: www.facebook.com/LDKHvezdicka 
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Školská rada 
opět žije
Dne 5. března 2014 se poprvé sešli členové
nově zvolené školské rady (dále ŠR). Tento
orgán zastupuje zájmy rodičů, pedagogického
sboru a zřizovatele ďáblické Základní školy. Na
první schůzce se všichni přítomní členové před-
stavili a podělili se o své představy a vize o fun-
gování tohoto uskupení. 
Prvním počinem rady byla dohoda o organizač-
ních záležitostech včetně schválení stanov ŠR.
Rada dále projednala situaci ohledně přijímání
žáků do prvních tříd a diskutovala o strategii
optimálního naplnění jednotlivých tříd. Členové
se shodli na dlouhodobých cílech, mezi které
patří zejména objektivní informování o dění ve
škole a podpora smysluplného rozvoje školy. 
V příštím školním roce máme v plánu iniciovat
vytvoření širší platformy rodičů, kteří mají zájem
o dění ve škole a chtěli by se podílet na kon-
krétních aktivitách a projektech pro děti z naší
školy. Podrobnější informace a zápisy z jednání
ŠR můžete nalézt na webových stránkách školy.
Uvítáme také vaše podněty a připomínky, 
které prosím posílejte na adresu
Skolskarada@skoladablice.cz. 

Za školskou radu 
Pavlína Hrdličková a Simona Dačeva

Setkání s vydrou
říční v naší školce
Během února a března letošního roku se třídy
Motýlci, Tuleni a Slůňata zapojily do projektu
záchranné stanice a psího útulku Tachov.
Základním posláním této stanice je starat se
o poraněné živočichy, kteří, pokud to je možné,
jsou navráceni zpět do volné přírody. Doplňko-
vou činností stanice je také osvětová činnost
mezi dětmi a mládeží. 
Projekt v naší mateřské škole probíhal ve dvou
etapách. V první etapě šlo o sbírku. Děti mohly
přispívat krmením a potřebnými věcmi pro zví-
řátka. Ve druhé etapě přijel pan Karel Bobál,
vedoucí záchranné stanice, který spolupracuje
s panem Václavem Chaloupkem (tvůrcem dět-
ských pohádek se zvířátky), a od dětí převzal
nastřádanou sbírku. 

Odměnou dětem za jejich ochotu pomoci byla
zajímavá beseda o práci v záchranné stanici
a poutavé vyprávění o záchraně zvířat, která se
ocitla v nouzi. Zároveň dětem přivezl představit
a ukázat vydru říční, která je slepá a ve volné
přírodě by nepřežila. Svůj nový domov našla
právě v tachovské stanici. 
Děti se pro celou akci tak nadchly, že některé
z nich dnes mají práci v záchranné stanici jako
vysněné budoucí povolání. Celá zdařilá akce
také podpořila budování dobrého vztahu dětí 
ke zvířatům a přírodě. Jelikož celý projekt měl
úspěch, a zároveň pomohl dobré věci, rozhodli
jsme se, že ho v budoucnu jistě zopakujeme. 

za třídu Motýlci Věra Dusová

Čtyři kroky 
do nového světa
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovaly
sedmé třídy s paní učitelkou Stoklasovou a Lud-
wig Rudolfinum. Celkem jsme Rudolfinum
navštívili čtyřikrát a slyšeli jsme symfonie od
Mozarta, Mendelssohna-Bartholdyho, Petra
Iljiče Čajkovského a Antonína Dvořáka. Naše
první představení v Rudolfínu bylo 8. 11.–
Mozart se symfonií č. 40 g moll, všem se to
moc líbilo. 13. 12. proběhlo druhé představení
Mendelssohn-Bartholdy – symfonie č. 4, „Ital-
ská“. Třetí představení bylo 21. 3.– Petr Iljič
Čajkovskij – symfonie č. 6 „Patetická“. Poslední
představení se konalo 7. 5. a šlo o Antonína
Dvořáka – symfonii č. 9 „Novosvětská“ a taky
se všem líbila. Všechna představení odehrála
česká studentská filharmonie pod taktovkou
dirigenta Marka Ivanoviče a moderoval je 
Petr Kadlec. Už se těším na příští rok. 

Matěj Vondřich VII.A

Návštěva z Litvy
Ve středu 7. 5. 2014 k nám do naší mateřské
školy zavítala návštěva z Litvy. Delegace byla
složena z ředitelek a zástupkyní základních
a mateřských škol a ze zástupců ministerstva
školství Litvy. 
Paní ředitelka Mgr. Iveta Horáčková srdečně při-
vítala celou delegaci a provedla její členy naší
mateřskou školou. Litevské pedagožky přede-

vším projevily zájem o předškolní vzdělávání
našich dětí a navázání spolupráce se základní
školou. Ochotně jsme s paní ředitelkou odpoví-
daly na jejich dotazy. Kolegyně ze zahraničí
měly během návštěvy možnost zhlédnout běžný
chod naší mateřské školy. Byly velmi nadšené
a moc se jim u nás líbilo. 
Jejich program v Praze byl velmi nabitý, a proto
návštěva u nás byla krátká. V závěru zbýval čas
už jen na výměnu kontaktů a vřelé rozloučení.
Celá početná delegace spěchala do autobusu
a v deštivém dopoledni odjela vstříc další
návštěvě. 

Věra Dusová, zástupkyně ředitelky pro MŠ

Den dětí
„Sbírání brambor, stěhování 
aneb příprava na balení 
zavazadel na prázdniny“
Týden před sportovní akcí na ďáblickém fotba-
lovém hřišti jsem byla požádána paní Táňou
Dohnalovou a panem starostou Milošem Růžič-
kou, zda bychom s Občanským sdružením pro
Ďáblice mohli přijmout spoluúčast na organi-
zaci sportovního odpoledne pro ďáblické děti.
Poprosila jsem kolegy ze sdružení o pomoc,
avšak všichni již na sobotu 7. června měli při-
pravený rodinný program. Vypomohla nám paní
Hana Macháňová se svojí dcerou Leonou.
Návštěvníci je mohli vidět na stanoviště 
Sběr brambor, kde děti soutěžily v tom, kdo 
nejpromyšleněji a nejrychleji sebere do svého
košíku 15 brambor rozložených v označeném
prostoru. Chtěla bych velmi poděkovat 
oběma ženám. 
Po celé soutěžní odpoledne jsme s nimi a spolu
s Táňou Dohnalovou (stanoviště Stěhování –
balení zavazadel) nacházely volné jen vteřiny,
abychom doplnily tekutiny pitím. Stále přichá-
zely soutěžit další a další děti. Paní Macháňo-
vou mohu tímto i představit. Je to vedoucí
redakce Ďáblického zpravodaje a kronikářka
naší obce. Je naprosto spolehlivou ženou. Kdy-
koli OspD něco potřebuje, je ochotna pomoci.
Děkuji i panu Mošničkovi a jeho kolektivu 
organizátorů. Máme dobrý pocit z bezvadné
spolupráce.                 

Milada Stroblová, 
Občanské sdružení pro Ďáblice
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Poznáním k ochraně
Letošní zpráva z málo známého ďáblického
oddílu MOP (mladí ochránci přírody)
Sídlem oddílu je Ekocentrum v Kokořínské 2
(křižovatka s Květnovou). Je zde klubovna pro
schůzování, biomístnost terárií pro blízké sezná-
mení s plazy a drobnými savci, jakož i zahrada
s jezírkem pro venkovní hry. K výbavě Ekocentra
patří možnost prezentace foto- a videosouborů
s tematikou přírody a její ochrany, mikroskop
s adaptérem pro snímkování, dalekohled, nafu-
kovací čluny, základní výbava pro horolezecké
jištění, potřeby pro činnost v přírodě. 
Oddíl má v současnosti 19 členů, převážně
z řad žactva školy U Parkánu, stále se nám hlásí
další zájemci. O jejich program se starají tři
trvalí oddíloví vedoucí s občasnými vstupy dal-
ších příznivců z řad ZO ČSOP. Od dalšího škol-
ního roku předpokládáme nábor dalších
lektorů, zejména hudebně aktivních, použitel-
ných pro ekoartedukaci – a uvažujeme o rozdě-
lení rostoucího dosavadního jednoho oddílu
dětí na dva hlavně podle věku. S ukázkami
našich aktivit je možno se seznámit v obrazové
vitríně vpravo od vchodu do Ekocentra. 
Pravidelné schůzky jsou vždy tematicky zamě-
řené na konkrétní aspekt ochrany přírody. 
Teoretickou výuku doprovázíme názornými 
věcnými příklady i obrazovou dokumentací.
Celou schůzku pak doplňují krátké individuální
i kolektivní hry sloužící nejen k zábavě a výcviku
šikovnosti, ale i vštípení klíčového aspektu
daného tématu, který tvoří v soutěži hlavní
prvek, jako např. princip potravní pyramidy nebo

kooperace a dělba práce ve včelím společen-
stvu. Tyto „výchovné“ schůzky prokládáme cca
jednou měsíčně schůzkami výtvarnými, kde čle-
nové formou kreseb nebo výrobků sami prezen-
tují své nápady a návrhy, a rovněž nám
poskytují zpětnou vazbu, jelikož z výsledků
můžeme posoudit, jak danou problematiku chá-
pou. Každý měsíc podnikáme výlety spojené
s exkurzemi do důležitých lokalit, které nám
slouží pro názornost výkladu probíraného

tématu, např. návštěva planetária v rámci astro-
nomie, nebo výlet na Vinařickou horu k výkladu
sopečné činnosti. 
V tématech „výchovných“ schůzek dodržujeme
logickou posloupnost. Od základů geologie
a paleontologie, které nám umožňují pochopení
historického vývoje Země a života, jsme pokra-
čovali tématem o vodě a půdě k základním
podmínkám pro život na naší planetě. Astrono-
mie a vulkanologie nám zase poskytly pohled
na způsob, jakým pohyby slunce a měsíce, roční
období a také tvar kontinentů a jejich reliéf
ovlivňují klima na různých částech naší planety.
Po tomto úvodu plánujeme věnovat pár schů-
zek počasí v různých částech světa, a nakonec
se tak dostaneme až k definici přírodní niky
a biotopu. Budeme pak pokračovat přes bota-
niku a seznámení s tím, jak se rostliny podílejí
na utváření prostředí pro vyšší organismy až
k živočichům, včetně lidí. 

Zatímco v zimním období a nepříznivém počasí
jsme se věnovali spíše teoreticky první části
názvu oddílu (poznání), s příchodem příjemných
teplot stále více opouštíme klubovnu v Ekocen-
tru a přírodní zajímavosti sledujeme v okolí –
na příklad u blízkých jezírek za hvězdárnou, kde
jsme s potěšením ověřili trvající výskyt čolků
a u velkého jezírka před lesem dokonce vyplašili
užovku. 
Začátkem června jsme měli příležitost přírodu
nejen pozorovat, ale prakticky pomoci podle
druhé části názvu našeho oddílu – ochraně. Do
základní organizace Českého svazu ochránců
přírody „Ochrana herpetofauny“, pod kterou
patří ďáblické Ekocentrum v Kokořínské, přišlo
hlášení starostlivého občana o vysychajících
kalužích po nedávných deštích, kde se tísní
stovky pulců ropuchy zelené, kteří se snad dožijí
zítřka, ale sotva pozítřka. Protože se druhý den
konala pravidelná schůzka naší mládeže, poho-

tově jsme odložili připravený program a usku-
tečnili místo toho záchrannou výpravu. Menší
kaluž byla již vyschlá a pokrytá uschlými tělíčky
mrtvých pulečků. K té větší jsme přišli včas,
pulečky vylovili, sami se poněkud zabahnili, ale
s pocitem, že si zasloužíme název svého oddílu,
jsme je pak vypustili v tůni mezi Ďáblicemi
a skládkou. 

V současnosti probíhá v klubovně rekonstrukce,
reorganizace a asanace po záplavě, kdy do
objektu vnikla z nevhodně provedené kanali-
zační křižovatky Květnová – Kokořínská splaš-
ková voda vlivem přetlaku při přívalovém dešti
dne 23. 5. 2014. Pro odstraňování vzniklých
škod nám naštěstí pomůže letošní laskavá
dotace 10 000 Kč od ďáblické radnice. 
Výhledově se počítá s pravidelným pořádáním
Dne otevřených dveří i pro dospělé, s videopůj-
čovnou DVD z produkce našeho videostudia,
a tématickými besedami pro veřejnost, pokud
bude o takovou aktivitu v Ďáblicích zájem. 
Vaše vyjádření k naší činnosti a plánům můžete
vložit do poštovní schránky Kokořínská 2, rádi je
vezmeme v úvahu. 

S využitím podrobných údajů o koncepční 
linii programu od Bc. Jana Hlouška, hlavního

vedoucího oddílu MOP, připravil 
a fotodokumentací doplnil předseda ZO ČSOP 

„Ochrana herpetofauny“ ing. Jiří Haleš

Z náročné geologicko-paleontologické exkurze 

V červnu jsme uskutečnili záchranu pulců 
z vysýchající louže, která zbyla po původním
rozsáhlém močálu 

Měkkýší fauna naší zahrádky 

Každý si nalovil nejméně stovky pulců 



Městská část Praha–Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8–Ďáblice

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

Údaje o dítěti

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

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

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

Údaje o žadateli – zákonném zástupci

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

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

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

Bankovní spojení

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

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

Poučení
Dle usnesení č. 134/13/ZMČ z 11. 12. 2013 může být příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice od 0 do 15 let 
věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti. Podání žádosti je možné pouze od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla 
v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené po 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15. 1. roku následujícího.
Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele.
MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady. (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).

�       14:56

314 900 Kč

      15:05      
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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... 

Na základě opakovaného zájmu občanů rozšiřuje 
Pečovatelská služba Ďáblice od října 2013 provozní dobu 
i na víkendy a svátky. Zájemci se mohou o ni přihlásit 
na kontaktech uvedených u této služby. 

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

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

Program na červen a červenec
Otevírací doba
Červen: pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 22–23, 
čtvrtek 13.30–15.30, 22–23, neděle 14–16 hodin. 
Červenec: pondělí–čtvrtek 10–12,13.30–15.30. 
Neděle 6., 13. a 20. 7. 14–16 hodin. 

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin: 
16. 6. Petr Adámek: Letní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty. 

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
2., 9., 23. a 30. 6. Sluneční soustava

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Dny 9. a 23. 7. (vždy středa) jsou rezervovány pro příměstské tábory.
Jejich pořadatelé si mohou objednat pořad dle svého výběru na 
tel. č. 283 910 644. Vstupné: 30 Kč, doprovod zdarma. 

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Červen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 22–23, 
neděle 14–16 hodin za jasného počasí. 
Červenec: pondělí– čtvrtek 11–12, 13.30–15.30 hodin 
mimo 9. a 23. 7. Neděle 6., 13. a 20. 7. 14–16 hodin. 
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami, 
Venuše – za dobrých podmínek. 
Noční obloha (červen): Měsíc – od 2. do 15., nejlépe okolo 5. 6. 
Mars; Saturn; dvojhvězdy, vícenásobné soustavy; 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. ). 

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY (červen)
Vždy ve středu a ve čtvrtek od 16 do 17 hodin mohou hvězdárnu
navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob –
vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy, příp.
promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny
(záleží na počasí). 

POHÁDKA pro nejmenší
Neděle 15. 6. v 10. 15 hodin – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici
Za jasného počasí 11–12 pozorování Slunce. 

POŘADY pro veřejnost v červenci: začátek v 10. 15
Pondělí (7., 14., 21., 28. ) O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici
(pohádka)
Úterý (1., 8., 15., 22., 29. ) Planeta Země I. 
Středa (2., 16., 30. ) Hvězdárna, dalekohledy, pozorování. 
Čtvrtek (3., 10., 17., 24., 31. ) Měsíc u krejčího (pohádka) 

MÍSTO DALEKÉHO ROZHLEDU
V těsném sousedství hvězdárny je výhled na téměř 1/2 území Čech.
Podle podmínek okamžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu od
blízkého okolí až po pohraniční hory (Krušné, Jizerské, Krkonoše).
V době přítomnosti pracovníků hvězdárny je instalován dalekohled 
pro pozorování krajiny spolu se směrovou růžicí. 

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

Kalendárium
16. června od 18 hodin Veřejné zasedání zastupitelstva v sále ZŠ

21. července – 1. srpna DOVOLENÁ v ordinaci praktické lékařky 
pro dospělé MUDr. Kateřiny Auzké (Ke kinu 7, Tel. : 283 910 418)

Ordinační hodiny od 30. června do 29. srpna
v ordinaci lékařky pro děti a dorost MUDr. Romany Benešové
pro nemocné: pondělí–pátek od 8 do 11 hodin, 
pro pozvané zdravé: pondělí–pátek od 11 do 14 hodin. 
Informace pro těhotné ženy a matky novorozenců: narození nového
miminka nám prosím zavolejte z porodnice na tel. 774 820 600, 
abychom se mohli s vámi domluvit na první prohlídce dítěte. 

Mše v ďáblické kapli 
nejsvětější Trojice a sv. Václava
se koná jednou za čtrnáct dní 
v sudou (změna proti loňskému roku)
neděli, začátek mše je vždy
v 10:30 hodin. 
Před každou bohoslužbou je možné 
přistoupit ke svátosti smíření. 
www.kapledablice.cz




