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Zprávy z rady městské části
106. jednání dne 15. 9. 2014
l Smlouva o uzavření budoucí smlouvy. Rada po projednání 
schvaluje návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi MČ Praha-Ďáblice a PRE distribuce, a.s. 
l Stanovisko Rady. Rada souhlasí s návrhem stavby bytového domu 
na pozemku parc. č. 90 v k.ú. Ďáblice, který byl projednán na jednání KVI
a požaduje doložit projektovou dokumentaci pro územní řízení zhotove-
nou v souladu s projednaným návrhem. 
l Smlouva o zemědělském pachtu. Rada po projednání schvaluje
návrh smlouvy o zemědělském pachtu s panem Bc. Ondřejem Bačinou. 
l Smlouva příkazní. Rada po projednání schvaluje návrh smlouvy 
příkazní o poskytování činnosti při správě IT na ÚMČ Praha-Ďáblice 
s paní Hanou Francovou. 
l Obecně závazné nařízení. Rada byla seznámena s návrhem nařízení
hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vyme-
zení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Pan tajemník podal
zprávu, že pro k.ú. Ďáblice ke změně nedošlo. 
l Výměna dveří. Z důvodu havarijního stavu dveří Obecního domu 
byla radě předložena nabídka firmy Amino Bohemia na výměnu dveří.
Rada souhlasí s výměnou vchodových dveří ve výši 64 450,50 Kč. 
l Zateplení ZŠ. Rada požaduje připravit podklady pro vyhlášení výběro-
vého řízení. 

107. jednání dne 22. 9. 2014
l Žádost o propůjčení užívacího práva. Rada po projednání souhlasí
s pronájmem hrobového místa paní EK na hřbitově v Praze-Ďáblicích. 
l Žádost o změnu určení dotace. Rada po projednání souhlasí
s žádostí paní ředitelky Mgr. Horáčkové o změnu určení dotace.
l Vyjádření k projektové dokumentaci. Rada po projednání souhlasí
s vydáním souhlasného stanoviska pro územní souhlas pro stavbu elek-
trorozvodů NN 1kV za účelem napojení obytné zóny „NAD STATKEM“
v Praze-Ďáblicích, ulice Statková, Šenovská na stávající elektrorozvod. 
l Návrh budoucího uspořádání vztahů. Rada vzala na vědomí
Memorandum advokátní a patentové kanceláře VYSKOČIL, KROŠLÁK
a spol. ze dne 15. 9. 2014 ke stále probíhajícímu soudnímu řízení před
Obvodním soudem pro Prahu 8, sp. zn. 24 C 203/2012, ve věci 
„Žaloba A.S.A., spol. s r.o. o zaplacení 6 173 650 Kč s příslušenstvím 
pro bezdůvodné obohacení ze strany MČ Praha-Ďáblice“. 
l Dopravní značení. Rada po projednání souhlasí s návratem 
původního dopravního značení v ulicích Chřibská a U chaloupek. 
l Dodatek č. 1 s firmou SPIRITEX, a.s. Rada po projednání souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 plánovací smlouvy s firmou SPIRITEX, a.s. 
l Nabídka geodetických prací. Rada po projednání souhlasí se 
souhrnnou nabídkou geodetických prací – zaměření stávajícího stavu
objektu: „Základní škola Ďáblice“, U Parkánu číslo popisné 17/11, 
Praha 8-Ďáblice“ od spol. GeoNet Praha, v.o.s. ve výši 170 000 Kč.

108. jednání dne 29. 9. 2014
l Informace o stavebním řízení. Rada po projednání souhlasí se změ-
nou projektu zpevněné plochy stavby „Komunikace v rámci stavby Obecní
dům Ďáblice“, projekt pro stavební povolení. 
l Žádost o pronájem. Rada na základě žádosti požaduje paní A. B.
zařadit do seznamu uchazečů o obecní byt. 
l Souhlas vlastníka přilehlé komunikace. Rada byla seznámena se
záměrem stavebních úprav stávajícího oplocení pozemků parc. č. 135/6
a 172/2 v k.ú. Ďáblice a nemá námitek proti vydání územního souhlasu
a následné realizace dle přiloženého situačního nákresu. 

l Nabídka na opravu povrchu. Rada po projednání souhlasí s ceno-
vou nabídkou firmy DePa s.r.o. na opravu povrchu místních chodníků
v obci ve výši 22.143 Kč. 
l Finanční dar o.s. Centrum Sovička. Rada po projednání schvaluje
poskytnutí finančního daru o.s. Centrum Sovička ve výši 25 000 Kč.
Poskytnutí daru je podmíněno zaplacením nedoplatků za vyúčtování
nájemného a služeb za rok 2013. 
l Záchranný archeologický výzkum. Rada po projednání souhlasí
s nabídkou spol. ARCHAIA Praha o.p.s. na záchranný archeologický
výzkum Ďáblice, U Parkánu 17 – dostavba základní školy ve výši
83.828,80 Kč. 
l Zázemí parku. Rada po projednání souhlasí s přípravou vyhlášení
záměru: vyhledání vhodného provozovatele objektu „Zázemí parku“
(komunitní centrum) ve dvou krocích: a) shromáždění ideových návrhů 
na využití objektu a jeho okolí; b) vyhlášení záměru s výzvou k podání
úplného projektu a nabídky. 

109. jednání dne 13. 10. 2014
l Údržba zeleně. Rada po projednání schvaluje cenovou nabídku spo-
lečnosti Bonsoft s.r.o. na pokosení trávníku v celkové výši 91 329,35 Kč;
CN společnosti Bonsoft s.r.o. na odstranění a likvidaci pokryvných keřů
v ulici Na Štamberku v celkové výši 6 273,85 Kč.
l Objednání víceprací. Rada po projednání souhlasí s objednáním více-
prací spojených se začleněním provozu České pošty a ordinací lékařů
u společnosti A.LT ARCHITEKTI v.o.s. ve výši 200 000 Kč.
l Úprava smluv. Rada požaduje od AK Dohnal vypracovat návrh nových
nájemních smluv na pronájem bytů a nebytových prostor s ohledem na
nový Občanský zákoník. 
l Ukončení nájmu garáže. Rada po projednání souhlasí s ukončením
pronájmu garáže u objektu Ďáblická 161, Praha 8, panu P. Č. 
l Proplacení odtokového žlabu. Rada po projednání souhlasí 
s proplacením zřízení odtokového žlabu paní M.G. ve výši 3 819 Kč. 
l Vyvážení odpadkových košů. Rada po projednání schvaluje návrh
dodatku č. 1 smlouvy na vyvážení odpadkových košů se společností
A.S.A., spol. s r.o. 
l Smlouva o spolupráci. Rada po projednání souhlasí s uzavřením
dodatku č. 2 ke smlouvě mezi MČ Praha-Ďáblice a obcí Hovorčovice
o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ze dne 30. 5. 2012. 
l Zrušení části Aktualizace. Rada po projednání souhlasí s cenovou
nabídkou na zpracování návrhu na zrušení části Aktualizace zásad územ-
ního rozvoje hl. m. Prahy od advokátní kanceláře Dohnal & Bernard, s.r.o.
ve výši 48 400 Kč + 5 000 Kč soudní poplatek. 

Vážení občané,
v měsíci říjnu došlo ke zřízení dalšího e-mailového kontaktu úřadu 
městské části Praha-Ďáblice. Pro běžný kontakt lze nyní užívat nově 
zřízenou obecnou adresu posta@dablice.cz. Dosavadní adresa 
podatelna@dablice.cz nyní slouží pro elektronická podání opatřená 
zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem) 
ve smyslu zákona 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

Michal Traurig, tajemník úřadu MČ

Veřejné zasedání zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice se bude konat 
ve středu 10. prosince 2014 od 18 hodin 
v sále Základní školy U Parkánu 17.
Všechny občany srdečně zve rada MČ Praha-Ďáblice.
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Ustavující zasedání 
nově zvoleného 
zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice
dne 5. 11. 2014 od 18 hodin
Účast: 14 zastupitelů
Omluven: RNDr. Martin Smrček v 17:55 hodin
doručil do rukou tajemníka RNDr. Ing. Michala
Trauriga písemnou rezignaci na místo zastupi-
tele za ODS. Toto prohlášení nabylo platnost 
5. 11. 2014 ve 24:00 hod.
Volby proběhly s těmito výsledky: starosta –
Miloš Růžička zvolen 12 hlasy v tajném 
hlasování; zástupce starosty – Martin Lonek
zvolen 11 hlasy v tajném hlasování.
Tito zastupitelé budou své funkce vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění.

Volba členů rady MČ:
kandidát počet hlasů zvolen 
Tomáš Dvořák 12 ano 
Marcel Janek 10 ano 
Markéta Stránská 13 ano 
Tomáš Kužma 5 ne 

Volba členů Finančního výboru:
kandidát počet hlasů poznámka 
Čestmír Štuka 14 předseda 
Martin Křížek 14 
Jan Hrdlička 14 
Radimír Rexa 13 
Aleš Sládek 12 

Volba členů Kontrolního výboru:
kandidát počet hlasů poznámka 
Jiří Zajíček 14 předseda 
Aleš Sládek odmítl kandidaturu
Jiří Kříž 14 
Iva Krčmová 14 
Martin Vodvářka 14 
Tomáš Kužma 4 nebyl zvolen 

Volba Výboru pro kontrolu skládky:
kandidát počet hlasů poznámka 
Tomáš Dvořák 10 předseda 
Lenka Chromíková 12 
Tatjana Zapletalová 11 
Dušan Andrš 11 
Milada Stroblová 12 

Zpracovala Barbara Tranová

Volby do zastupitelstev obcí 
Ve dnech 10. a 11. října se konaly volby do zastupitelstev obcí. V Ďáblicích zvítězilo se ziskem šesti
mandátů (zastupitelů) hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ v Ďáblicích. Tři mandáty získalo hnutí ANO
2011, sdružení nezávislých kandidátů Volba2010 i sdružení Pro Ďáblice získaly po dvou mandá-
tech. Do patnácti členného zastupitelstva ještě zasedne zastupitel za ODS a ČSSD. 
Volební účast byla následující: v ČR 44,46%, v Praze 37,72% a v Ďáblicích 48,34% voličů.
Volby do magistrátu hl. m. Prahy vyhrálo ANO 2011 (17 mandátů) o jeden mandát před TOP 09.
TROJKOALICE ZELENÍ, KDU-ČSL A STAROSTOVÉ – MÁTE PRÁVO, ODS i ČSSD budou mít po osmi
zastupitelích, KSČM a Česká pirátská strana získaly po čtyřech mandátech. Mezi šedesáti pěti nově
zvolenými pražskými zastupiteli je i náš starosta Ing. Miloš Růžička.

Zpracovala Hana Macháňová

Volby do ZMČ 2014 v MČ Praha-Ďáblice
okrsek 27001 okrsek 27002 celkem %

Počet osob zapsaných 1169 1367 2536 100%
Vydané obálky 557 669 1226 48,34%
Odevzdané obálky 557 669 1226 48,34%
Platné hlasy 7738 9409 17147 

čís. název počet hlasů počet hlasů celkem % mandátů
1 Úsvit přímé demokracie 146 561 707 4,12 -
2 Občanská demokratická strana 968 801 1769 10,32 1
3 Pro Ďáblice 1082 1187 2269 13,23 2
4 ANO 2011 1123 2331 3454 20,14 3
5 DOMOV 3 6 9 0,05 -
6 Starostové a nezávislí 3293 2880 6173 36,00 6
7 Volba 2010 710 1131 1841 10,74 2
8 Česká strana sociálně demokratická 413 512 925 5,39 1

celkem 7738 9409 17147 100,00 15

Nově zvolené 
zastupitelstvo 
městské části 
Praha-Ďáblice

Ing. Miloš Růžička
starosta

Martin Lonek
zástupce starosty

Ing. Tomáš Dvořák
radní

Bc. Marcel Janek
radní

Markéta Stránská
radní

Mgr. Markéta Bouzková
zastupitelka

Tatjana Dohnalová
zastupitelka

Mgr. Simona Dvořáková
zastupitelka

Ing. Tomáš Kužma
zastupitel

Ing. Pavel Niebauer
zastupitel

zastupitel za ODS

Ing. Mgr. Aleš Sládek
zastupitel

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA
zastupitel

Mgr. Barbara Tranová
zastupitelka

Ing. Jiří Zajíček
zastupitel
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Ze zápisníku starosty
Naše městská část slaví 
24. výročí svého vzniku
Městská část Praha-Ďáblice vznikla 24. listopadu 1990 na základě
zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze. 24. 11. tomu 
tedy bude právě 24 let od založení MČ. 

Nové funkční období zastupitelstva městské části 
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
máme za sebou další komunální volby. Ďáblice vstupují ve dnech svého
výročí do nového funkčního období 2014–2018. Dovolte, abych při této
příležitosti poděkoval všem předchozím zastupitelům a ostatním aktivním
Ďábličákům za vše dobré, co pro Ďáblice v minulosti vykonali. Velmi
děkuji svým kolegům za pomoc a odbornou podporu v předchozím
období 2010–2014. Děkuji kolegům radním za stovky odvedené práce
pro obec.
Místní komunální politiku svým rozhodnutím po mnoha letech opustila
paní Zdeňka Fišmistrová. Poslední čtyři roky pracovala ve funkci zástup-
kyně starosty. Jmenovitě jí bych chtěl poděkovat za spolupráci a popřát
hodně zdraví a životní síly do dalších let.
A v neposlední řadě děkuji novým zastupitelům a zejména vám všem za
účast ve volbách, za zájem o budoucnost Ďáblic, za projevenou důvěru
a podporu naší práci. Velmi si jí vážíme.

Miloš Růžička, starosta MČ

Inventura investičních 
záměrů obce
V říjnových komunálních volbách Ďáblice potvrdily, že obec může pokra-
čovat směrem, který si občané zvolili před čtyřmi roky. Před staronovým
vedením obce i staronovou koalicí stojí úkol dál posunout investiční
záměry, které byly rozpracovány v právě skončeném volebním období. 
Nejostřeji sledovaným záměrem je navýšení kapacity základní školy. 
Od srpna 2014 je pravomocné územní rozhodnutí na přístavbu školy.
Zbývá dopracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení, v níž
budou zapracovány všechny podmínky územního rozhodnutí, vyřídit sta-
vební povolení s předcházejícími přibližně 40 souhlasnými vyjádřeními
různých orgánů a organizací, připravit realizační projekt s výkazem výměr,

zajistit financování celé stavby (ZŠ I. etapa), vybrat dodavatele, přístavbu
zrealizovat, zkolaudovat a vybavit. Je snaha, aby se tato etapa ukončila
do začátku školního roku 2015/2016 (pro srovnání časové náročnosti –
příprava poslední rekonstrukce a přístavby školy začala v roce 1996
a stavba skončila v roce 2000).
Připravuje se i II. etapa přístavby ZŠ, která by měla dále navýšit kapacitu
školy a přispět k obnovení jejích odborných učeben. Dále probíhá příprava
zateplení celé budovy školy na vrub dotace získané z fondu Ministerstva
životního prostředí, což by mělo pomoci snížit provozní náklady školy.
Ve  fázi realizace je „Polyfunkční stavba Zázemí Ďáblického parku“ 
(Centrum I.). S ohledem na pravomocné stavební povolení MČ Praha-
Ďáblice vybrala v dvoukolovém výběrovém řízení firmu PP-servis Plzeň
s.r.o. a dne 13. 10. 2014 jí předala pozemek ke stavbě. 
Na základě projektu pro stavební povolení na stavbu „Obecní dům Ďáb-
lice“ (Centrum II.) probíhá řízení k získání tří stavebních povolení – 
na areálové odvodnění (již vydáno), areálové komunikace a samotnou
budovu. 
S oběma zmíněnými záměry souvisí jedna ze dvou grantových žádostí 
(na revitalizaci centra a revitalizaci okolí hvězdárny), kterou bude vhodné
pro letošní nevyřízení v příštích letech zopakovat.
Kromě přístavby základní školy a staveb Centrum I. a II. jsou do plánu
investičních akcí MČ Praha-Ďáblice zařazeny nebo připravovány následu-
jící dopravní stavby a další: stavba komunikací, osvětlení, oplocení, 
dešťové kanalizace a plynovodu ulic Na Blatech, Červený mlýn 
a U Červeného mlýnku (stavební povolení z března 2014, investor HMP)
l stavba komunikací, chodníků a osvětlení ulic Červencová, Srpnová
a Zářijová (investor HMP) l stavba komunikací a osvětlení ulic 
Buližníková a Skalnická l rekonstrukce povrchu ulice Hřenská
(od Květnové po kruhový objezd, investor MHMP) l stavební práh
na křižovatce ulic Hřenská a Květnová (stavební povolení ze září 2014).
MČ Praha-Ďáblice požádala odbor dopravy MČ Praha 8 o snížení 
rychlosti na Ďáblické ulici (mezi ulicemi Hřenská a Učitelská) instalací
omezovače rychlosti.
Nadále se bude muset obec věnovat: dotažení majetkoprávního vztahu
k tlakové kanalizaci Na Blatech l problematice odhlučnění Cínovecké
radiály l přípravě podnětů pro nový Metropolitní plán l prověřování
severní varianty silničního okruhu kolem Prahy l problematice skládky
Ďáblice l budoucímu osudu prostoru pro areál VŠUP l a případným 
dalším novým záměrům dle reálné situace a příležitosti. 

Zdeňka Fišmistrová, Radimír Rexa

Ustavující 
zasedání nově 
zvoleného 
zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice
objektivem 
Pavla Veselého
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Listopad 1989 
a Občanské fórum v Ďáblicích
Vznik Občanského fóra v Ďáblicích lze datovat dnem 4. 12. 1989, kdy
bylo v obci vyvěšeno oznámení, jímž byl vznik pobočky OF oficiálně 
publikován. Kromě přihlášení se k programovým zásadám nazvaným 
„Co chceme“ ze dne 26. 11., které vydalo pražské Koordinační centrum
OF, byli všichni případní příznivci vyzváni, aby se přihlásili nejprve na mé
zveřejněné adrese, k níž později přibyly další adresy, a to Martina Kříže,
Vladimíra Tomši a Luboše Svobody. Všichni čtyři jsme se stali prvními
mluvčími OF Ďáblice.
První veřejná schůzka se uskutečnila v našem bytě, kde se nás sešla jen
hrstka odvážných a zapálených, druhá dne 7. 12. již v kulturním domě
v Ďáblicích. K tomuto datu bylo registrováno 26 členů.
Prostřednictvím p. Ing. Kučery jsme získali kontakty na Místní národní
výbor. Bezprostředním okamžitým výsledkem bylo, že jsme dostali
k dispozici dvě vývěsní skříňky. Je třeba konstatovat, že představitelé
místní správy vzali vznik naší pobočky vážně na vědomí, ale nechyběly
osobní výhrůžky tehdejšího vedení obce a anonymní výhrůžné telefonáty.
V dalších prosincových hektických dnech jsme zaujímali stanoviska
a vydávali různá prohlášení. Takže dne 14. 12. 1989 jsme se zúčastnili
vyhlášené podpisové akce za zvolení Václava Havla prezidentem repu-
bliky. Výsledkem bylo prohlášení zaslané prostřednictvím kanceláře Fede-
rálního shromáždění poslanci JUDr. Z. Češkovi, v němž 289 občanů Ďáblic

vyjádřilo svoji podporu V. Havlovi. Podpisové archy byly k dispozici v sute-
rénu před kotelnou v panelovém domě U Prefy č.p. 771, kde bydleli dva
mluvčí OF.
OF se vyjádřilo i k tehdejším událostem v Rumunsku a občané v souladu
s tehdejší výzvou odevzdávali šatstvo a trvalé potraviny pro strádající
rumunský lid. (V Rumunsku vypuklo ozbrojené povstání proti diktátorovi
Ceausescovi a zcela se tam zhroutilo zásobování právě kolem Vánoc.) 
Celá tato činnost vyvrcholila v sobotu dne 23. 12. 1989 odstraněním
typického symbolu komunistické moci umístěného před bývalou samoobs-
luhou na Ďáblické. Jednalo se o srp a kladivo z kovu na betonovém pod-
stavci, který byl odstraněn bagrem z iniciativy jednoho z občanů. Na akci
se spontánně zdobil vánoční stromeček za účasti několika desítek
občanů, včetně ďáblického rodáka, bohužel již zesnulého herce Františka
Husáka.
Jak se postupně zklidňovala politická situace v zemi, a nastávaly všední
starosti, začali se i aktivní členové OF v Ďáblicích zabývat záležitostmi,
které se bezprostředně dotýkaly života občanů v obci (připravovaná
stavba betonárky, sídliště Avia, zrušení panelárny v centru Ďáblic apod.). 
Občanské fórum si získalo postupně podporu občanů, což se jednoznačně
projevilo v prvních svobodných volbách do místního jedenáctičlenného
zastupitelstva, kdy bylo zvoleno osm zastupitelů kandidátky OF. 
Z OF byl rovněž první polistopadový starosta akad. arch. Jiří Veselý.
Ale to už je jiná kapitola historie Ďáblic.

Jindřich Dohnal
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Žehnání 
rekonstruovaných soch
z průčelí ďáblické kaple
Krátce po nedělním obědě 12. října se nádvoří
domku Širokých zaplnilo asi šedesáti hosty,
kteří přihlíželi dalšímu z kroků ke kulturnímu
zasazení Ďáblic. Velmistr Řádu Křižovníků s čer-
venou hvězdou, P. PharmDr.Mgr. Josef Šedivý,
O.Cr, přijel požehnat první z rekonstruovaných
soch pro průčelí ďáblické kaple Nejsvětější 
Trojice a Sv. Václava.
Již v rámci předchozích rekonstrukčních prací na
samotné kapli byly z římsy vchodu Ďáblické
kaple sejmuty tři pískovcové sochy – Sv. Václav
a dva andělé – v havarijním stavu. Po delším
hledání finančních prostředků bylo přistoupeno
k postupné velmi precizní a náročné rekon-
strukci původních soch a k vytvoření nových
věrných kopií, které budou cílově umístěny 
zpět nad portál kaple.
O náročnosti zvoleného postupu, o hledání
vhodného kamene, tvůrčím hledání, které
možná mnozí u vytváření kopií nečekají, i o pře-
kvapeních a zmaru práce z vnitřních vad mate-
riálu…o mnoha dalším, co se k práci
špičkového kameníka nebo sochaře váže, poho-
vořil Mgr. Martin Široký, který byl provedením
pověřen.

Vnímání významu akce podtrhuje i návštěva
v posledních letech v Ďáblicích vzácná. Požeh-
nání díla přijel udělit nejvyšší představený, Vel-
mistr Řádu Křižovníků s červenou hvězdou,
P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý, O.Cr. Křižovníci
byli v minulosti vlastníky a správci ďáblického
statku, v jehož obytné a správní části je zasa-
zena barokní kaple z roku 1755. Řád také 
zajišťuje duchovní službu v ďáblické kapli pravi-
delnými bohoslužbami. Slavnostní požehnání
první z hotových soch doprovodila modlitba
Otčenáše a přání zdaru v práci na dalších dvou
sochách.
Stojíce těsně vedle obou exemplářů sochy 
Sv. Václava měli návštěvníci možnost nejen
porovnat detaily provedení na rekonstruované
původní soše a nově vytvořené kopii, ale bylo
možné vnímat ducha starého mistrovství a sílu
tradice, která právě vede k zakotvení takového
díla do celkové kulturní úrovně místa a obce.
Mnozí tak využili ojedinělé příležitosti skutečně
fyzicky si sáhnout na hotovou sochu, která
bude v budoucnu umístěna výš, mimo dosah.
Další sochy budou restaurovány a doplňovány
postupně, zhruba s odstupem roku. Předpo-
kládá se tedy, že v roce 2016 by mělo dojít
k instalaci kopií nad portál kaple. Rekonstruo-
vané původní sochy budou umístěny ve vhod-
ném interiéru.

Pro zájemce o podrobnosti o rekonstrukci soch
je k dispozici prezentace buď přímo v ateliéru
domu Širokých nebo v kapli.
Rodina Širokých připravila k příležitosti také
velmi bohaté občerstvení, ale zejména velmi
přátelskou, otevřenou a příjemnou atmosféru.
Tu doplnilo krásné počasí začínajícího podzimu.
Za domácké přijetí poděkujme a k další práci
přejme hodně zdaru a síly.

Pavel Šindelář, foto autor

Požehnání
Je krásné slunečné nedělní odpoledne 12. října
a několik desítek občanů se sešlo u našeho
ďáblického sochaře a restaurátora Martina Širo-
kého při příležitosti požehnání dokončené kopii
sochy sv. Václava z kaple Nejsvětější Trojice
v Ďáblicích velmistrem Rytířského řádu Křižov-
níků. Měli jsme možnost porovnat práci umělce,
který vytesal sochu před několika staletími,
i toho současného. Na co asi mysleli, když tvo-
řili svá díla? Jsou stejná, a přitom do každé
z nich vdechl umělec také něco ze sebe
samého. Věřící i nevěřící, všichni jsme byli
povzneseni krásou, která přetrvala staletí
a bude zde i dlouho po nás jako odkaz 
minulosti, současnosti i budoucnosti. 

Jana Ouředníčková

Statečná Debóra
Starozákonní kniha Soudců popisuje nelehkou
situaci v době osídlování Palestiny. Izrael se
utvářel v náboženský svaz dvanácti kmenů, 
ale byl ovlivňován a ohrožován svými sousedy,
pohanskými Kenaánci, kteří tvořili vyspělou spo-
lečnost, ale vyznávali kulty přírodních sil. Hro-
zilo, že Izrael ztratí svou výlučnost a jedinečnost
a opustí Hospodina. Zkoušenému národu Hos-
podin sesílá vůdce (soudce) obdarované moud-
rostí a statečností, kteří brání svůj lid a dbají,
aby nebyl porušován Hospodinův Zákon.
V této bouřlivé době žila Debóra (hebr. včela),
soudkyně a prorokyně, která pomáhala lidem
řešit spory. Oznámila izraelskému vojevůdci
Bárakovi Hospodinovo přání, aby vedl do boje
vojsko o 10 000 mužích proti Kenaáncům, kteří
však disponovali armádou s početní a technic-

kou převahou (vlastnili např. zbraně ze železa,
Izraelci dosáhli takové technické úrovně o něko-
lik století později). Debóra doprovázela Báraka
do bitvy, který ji vyhrál, protože Hospodin stál
na jeho straně. Ohlas této události najdeme
v knize Přísloví (21. kp): „Žádná moudrost,
žádná rozumnost, žádný úradek, nic
nesvede proti Hospodinu. Kůň je strojen
pro den boje, ale vítězství je u Hospo-
dina.“ – Sama Debora se stala předobrazem
závěrečné kapitoly knihy Přísloví Chvála ženy
statečné:“ Ženu statečnou kdo nalezne? 
Je daleko cennější než perly, ... Síla a důs-
tojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí
vstříc příštím dnům.“ (Přísloví 31. kp.)
Vůči Bohu nemáme žádného nároku, my
se máme vždy podrobovat jeho výroku!
Josef Eger

Renata Wesleyová, farářka
Gustave Doré, Prorokyně Debóra (1868), 
soukromá sbírka 



Podzimní výlet 
do Českého středohoří –
tip na rodinný výlet
V sobotu 4. 10. se konal podzimní výlet seniorů
organizovaný sociální komisí naší městské části.
První zastávka nás zavedla do Peruci, do Muzea
české vesnice. Zde byly vystaveny předměty,
které nám přiblížily život našich babiček a pra-
babiček např. zemědělské nástroje, ale i věci
domácí potřeby, mandly a pračky. V nejvyšším
patře muzea jsme si prohlédli historické kočárky
a panenky, které potěšily a zaujaly i mužské
účastníky zájezdu.
V těsné blízkosti muzea se nachází Boženina
studánka. Ta je podle legendy místem, kde
kníže Oldřich poprvé uviděl pradlenu Boženu.
Za pozornost stál také nedaleký Oldřichův dub,
což je památkově chráněný tisíc let starý strom.
Zcela náhodou jsme před kostelem v Peruci pot-
kali místní pastorační asistentku, která nás se
zasvěceným komentářem provedla kostelem
a dokonce pěkně zahrála na varhany. Využili
jsme i její nabídku na prohlídku 4 km vzdále-
ného kostela sv. Václava v obci Černochov, kde
nám ukázala nedávno objevené fresky z doby
vlády císaře Karla IV.
Po obědě jsme zamířili do Libochovického
zámku, ve kterém jsou k vidění portréty od
barokního malíře Christiana Schrödera (1655 
až 1703), ale i krásná sbírka kachlových kamen
a gobelínů na stěnách. Zámek je obklopen pří-
jemnou zahradou upravenou ve francouzském
a anglickém stylu.
Krásnou atmosféru výletu korunovalo teplé 
slunečné podzimní počasí.

Petra Sládková

Odpočinek před Muzeem české vesnice v Peruci
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v pátek 
12. prosince 
od 15 do 18 hodin
v jídelně základní školy, U Parkánu 17.
K poslechu i k tanci zazpívá a zahraje 
duo PIŇAKOLÁDA.
Zváni jsou všichni senioři 
bez omezení věku. 
Svou účast prosíme potvrďte do 28. 11.
na tel. 283 910 723 nebo osobně 
v podatelně úřadu MČ.

Těšíme se na Vás! 
Členky sociální komise MČ Praha Ďáblice.

Tradiční adventní 
posezení seniorů s hudbou

Kostel sv. Václava 
v Černochově

Tisíc let starý 
Oldřichův dub

Zámek v Libochovicích

Aktivity pro seniory
Počítačové kurzy pro seniory v obecní knihovně, Osinalická 901, 
v pondělí 13.30–15.00 a 15.00–16.30 hodin.

Ďábličtí senioři mohou prostřednictvím sociální komise požádat 
o finanční příspěvek na plaveckou permanentku. 

Kontakt: socialni.komise@dablice.cz, tel. 728 227 384.

Udělejte 
Vánoce 
doma 
i v Africe.

skutecny
darek.cz

Dejte svým blízkým pod 
stromeček možnost poslat 
kozu do Afriky a pomoci 
tak potřebným. Skutečný 
dárek dokáže 
potěšit hned 
dvakrát.
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VIII. A v Rudolfinu
Sešel se rok s rokem a je tu další návštěva
Rudolfina. Naše první představení ve školním
roce 2014/2015 proběhlo v úterý 30. září –
tentokrát jsme slyšeli Čtvero ročních dob od
Antonia Vivaldiho. Tento soubor houslových
koncertů se dělí na čtyři části – jaro, léto, pod-
zim a zima, je to nejslavnější Vivaldiho dílo.
A možná i nejznámější skladba klasiky. První
takty zná úplně každý, jsou používané v mnoha
reklamách atd. Antonio Vivaldi věnoval koncerty
hraběti V. Morzinovi. Mně osobně se koncert
moc líbil, ale mým spolužákům se tento druh
hudby nelíbí. Velmi děkujeme paní učitelce 
J. Stoklasové za pěkný koncert, který odehrála
česká studentská filharmonie pod taktovkou
Marka Ivanoviče a moderoval jej Petr Kadlec.

Matěj Vondřich, VIII. A

Mach a Šebestová 
s planetou Ťap-Ťap 
ve škole v Ďáblicích
Katka Fleková, Matěj Flek, Eliška Krumpová,
Hanka Medalová, Asia Ibrahim, Nicol Pischno-
tová. Že to jsou žáci ZŠ Ďáblice? Ano jsou, ale
jsou to i žáci, kteří si zaslouží velký dík
a pochvalu za kreativní a zodpovědný přístup
k práci v dramatickém kroužku.
První říjnovou středu výše jmenovaní žáci totiž
vystoupením pro děti školní družiny a pro rodiče
uzavřeli práci z loňského školního roku, které se
v dramatickém kroužku, hlavně v druhém polo-
letí loňského školního roku, věnovali. 
A jak se vlastně vystoupení „O tom jak Mach
a Šebestová navštívili planetu Ťap-Ťap“ rodilo?
V rámci dramatického kroužku se děti, kromě
jiného, jen neučily texty, které by předříkaly, ale
samy si z mnoha příběhů Macha a Šebestové
vybraly právě ten, který předvedly. 
Po různých etudách a vyprávěních o postavách
příběhu spolupracovaly jak na scénáři, tak na
vymýšlení vhodné scény, a samozřejmě i na
výrobě kulis a kostýmů. Samy si namalovaly
zástěnu pro část s maňásky. Během celé pří-
pravy se také rozhodly, kterou postavu by si
chtěly zahrát. Všem účinkujícím bylo velkou
odměnou, že jejich vystoupení sledovalo více
jak sto spolužáků školní družiny se zatajeným
dechem. Na konci všichni diváci vyjádřili velkým
potleskem nadšení z jejich vystoupení a již se
zajímali, co pro ně členové dramatického
kroužku připraví příště. 

Markéta Skalová, 
vedoucí dramatického kroužku

72 hodin – pomáháme
svému okolí – pomáháme
sobě 
V rámci dobrovolnického projektu 72 hodin
jsme se s dětmi ze IV. C ZŠ a MŠ U Parkánu 
rozhodli, že uděláme něco pro své okolí, takže
jsme v pátek 10. 10. vyrazili s rýči, rýčky a hra-
bičkami, s hromadou kytiček a hlavně velkým
odhodláním vstříc vidině tvrdé práce, která byla
před námi. Dorazili jsme k památníku, který
stojí sám, samotinký, uprostřed loučky blízko
naší školy. S radnicí jsme vyjednali, že osázíme
okolí památníku, aby tam bylo veseleji. Zasadili
jsme malé túje a mezi ně rostlinky s barevnými
květy. Každý z nás přiložil ruku k dílu, nakonec
jsme ještě vyčistili okolí památníku od plevelu
a mechu a tradá – myslím, že na svou práci
můžeme být hrdí. Jako tečku jsme ještě zasadili
kousek od památníku strom – malý buk, o který
budeme pečovat. Nejen, že jsme zkrášlili své
okolí, ale také jsme se hodně naučili. A nemys-
lím tím jen to, jak zasadit kytku nebo stromek,
ale především to, že udělat něco nezištně pro
své okolí může být docela legrace a okolí nám
to vrátí. 
Projekt 72 hodin chce zapojit co nejvíce lidí bez
ohledu na věk nebo pohlaví, kamarády, ale
i neziskové organizace, různé formální i nefor-
mální skupiny. Jde o to, aby lidé cítili vztah
a jistý respekt ke svému okolí a k práci ostat-
ních a aby si uvědomili, jak velkou moc změnit
prostředí, ve kterém žijí, mají. Vždyť každá –
i drobná práce – vykonaná s dobrým úmyslem
zahřeje na duši i na srdci. Nebrblejme, ale
pomáhejme. Změňme to, co se nám nelíbí! 

Miloslava Coufalová, třídní učitelka

Halloween v režii deváťáků
I přesto, že Halloween není ryze český svátek,
rozhodli jsme se, že uděláme dětem z prvního
stupně radost a připravíme jim strašidelné
dopoledne. Na školáky čekala parta strašidel se
spoustou úkolů, kterých se však naši mladší
spolužáci nezalekli a s přehledem je zvládli na
jedničku. Odměna byla samozřejmě sladká,
čímž jsme potěšili každého.
Tuto menší akci jsme začínali nápadem, který se
většině deváťáků zalíbil. Myšlenku jsme tedy
začali realizovat. Jako první vznikl příběh, dle
kterého jsme si rozdělili role. Dalším krokem
byly kulisy, na kterých jsme se vcelku vyřádili.
Dny ubíhaly a rychle jsme se blížili k osudnému
dni. Všichni jsme byli mírně nervózní, jelikož člo-

věk nikdy neví, co se může pokazit. I přes nepo-
koj jsme se do našich rolí pustili hlavou napřed
a snažili se, aby vše klaplo. První krůčky byly
sice těžké, našli jsme pár trhlinek v plánu, ale
i přesto jsme končili s pocitem, že se nám akce
vydařila.

Žáci deváté třídy

Naše škola vyhrála sto tisíc!
Děkujeme všem, kteří se po naší výzvě zúča-
stnili soutěže, kterou vyhlásil hypermarket 
Globus, a kteří se rozhodli, že chtějí pomoci
ďáblické škole. Díky hlasům, které naši příznivci
v Globusu odevzdali pro naši školu, jsme vyhráli
100 000 Kč. 

Iveta Horáčková

Ředitelka školy I. Horáčková přebírá vítězný šek od
ředitele Globusu Čakovice pana Jana Šamši

Projektové dny
Ve dnech 20.–23. 10. proběhly na naší škole
projektové dny na téma BARVY. Na 1. stupni si
každá třída vybrala a realizovala svůj projekt
s třídním učitelem, zatímco na 2. stupni praco-
vali žáci ve věkově smíšených skupinách. Vybí-
rali si dle vlastního zájmu z rozličných témat.
Někteří se věnovali focení, jiní zkoumali mine-
rály, další předvedli módní přehlídku a zjišťovali
oblíbenost jednotlivých barev, nechybělo malo-
vání, včetně barevných kombinací na naší
vlajce, skládání origami nebo „výroba“ duhy,
tvoření kalendáře či seznámení se se světem
nevidomých na vlastní kůži. Cílem školních pro-
jektů bylo poznávat se navzájem, učit se spolu-
pracovat a umět své výsledky práce prezentovat
před ostatními.
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Barevní živočichové
Cílem projektu „Barevní živočichové“ bylo zjis-
tit, z jakého důvodu mají vybraní živočichové
svou typickou barvu. Při jeho realizaci jsme se
vydali první den na průzkum do ZOO Praha, kde
jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o zvířa-
tech, hlavně o jejich barvách, způsobu života
a potravě. Druhý den jsme ze získaných infor-
mací a pořízených fotografií vytvořili pomocí
suchých a olejových pastelových barev závěsný
kalendář na rok 2015 do učebny přírodopisu.
Náplní posledního dne bylo vytvořit poutavou
prezentaci o zvířatech, které jsme v ZOO viděli,
naplnili ji vlastními fotkami a obohatili ji o kvíz
určený posluchačům při prezentaci v sále. Ti si
tak mohli ověřit své znalosti o zvířecí barev-
nosti, chytrosti, vypočítavosti a jedovatosti.
Na závěr už můžeme jen dodat, že tyto projek-
tové dny nám přinesly spoustu nových znalostí,
dovedností a nutnost spolupracovat nám
pomohla utužit a stmelit Modrý tým.

Barvy Ďáblic 
(aneb naše škola fotí)
Máme projekty, tentokrát pro celou školu je
téma „Barvy“. Já a ostatní z našeho týmu si
vybrali tento projekt jménem Barvy Ďáblic pod
vedením úžasného pana učitele Besska. Tento
projekt byl pro všechny, kteří rádi a dobře fotí.
Jsem docela ráda, že jsem mohla být v tomhle
super projektu, protože byl úžasný. A proto vám
o něm chci něco říct.
První den byli všichni nedočkavostí bez sebe...
Nejprve jsme se vtipnou formou seznámili, poté
se naši spolužáci z 5. až 9. třídy poučili o zlatém
bodu, různých druzích světla a o expozicích
a kompozicích (unikl mi rozdíl...). Po zhlédnutí
tří krátkých filmů jsme se konečně vydali na
cestu skrz naskrz Ďáblicemi. Fotili jsme a fotili
a fotili, třeba: barevné květiny, listy, auta,
barevné plochy, stromy a různá zvířata. Druhý
den nám pan učitel ukazoval fotky, které jsme
nafotili. My jsme je promazávali, hodnotili 

(kvalitu, rozmazání a podobně) a zlepšovali. Ale
pozor, museli jsme fotit jen dominantní barvy,
které byly: žlutá, oranžová (barva našeho pro-
jektu), červená, fialová, růžová, modrá, zelená
a později i černá a bílá. Čtyři lidi z našeho týmu
poté sestavili scénář k prezentaci. 
Třetí den byl poměrně (hmmm) zvláštní. Hned
po příjezdu do školy jsme se vrhli do řešení
čtvrtka, dodělávali jsme prezentaci atd. Potom
jsme šli na původně myšlenou krátkou pro-
cházku. Z procházky se vyklubala taková malá
šestikilometrová túra z Ďáblic do Březiněvsi.
Cestu tam všichni (s fňukáním a kňouráním) 
tak nějak přežili. Po doražení jsme hladili, fotili
a krmili tamější koně. Ale cesta zpátky byla
horor. Pršelo, foukal velký vítr a byla každému
zima. Ale stejně to bylo super.

Za oranžový tým Tereza Soudná

Barevný svět origami
Cílem našeho projektu Svět origami bylo vytvo-
ření a seskládání učebních nástěnných plakátů
a vytvoření encyklopedie origami zvířat. Při
našem projektu jsme se velice pobavili a užili
jsme si spousty legrace. Během čtyř dní jsme
navštívili ZOO, kde jsme se dozvěděli spoustu
zajímavých informací. V dalších dnech se uká-
zala naše šikovnost a s vypětím sil jsme doká-
zali složit papírová zvířata. Povedlo se nám
vytvořit i okolí zvířat, ve kterém se v České
republice se zvířaty setkáváme (ZOO, příroda
kolem nás, hospodářství) a shromáždit důležité
informace o jednotlivých druzích. Práce se nám
povedla a my jsme s výsledkem spokojeni.

Žlutý tým

Barvy na vlajkách
Minulý rok jsme měli poprvé možnost vyzkoušet
si projektové dny, a jelikož se nám projekty
minulý rok vyvedly na jedničku, tento rok jsme
si dali tzv. repete. Letošním tématem byly barvy,
a to ve všech možných směrech. Náš tým, který
vyfasoval červenou barvu, byl zaměřen v histo-
rickém směru. Pod taktovkou pana učitele 
Černohorského jsme dostali dva úkoly: zjistit
významy barev na vlajkách našich sousedů
a probádat historii české vlajky.
První den jsme využili k nalezení všech potřeb-
ných informací, od historie po grafické zpraco-
vání všech vlajek. Všechny získané dovednosti
jsme vzápětí využili při tvoření prezentace
a textů, které popisovaly drobné příběhy kaž-
dého z praporů a při jejich ztvárnění na papíry.
Den druhý a třetí se nesly v duchu nekonečného

opakování. Přeřeků by se člověk nedopočítal.
Když odbila druhá hodina odpolední, všichni
jsme šli domů mírně unavení, ale všechno do
sebe pěkně zapadalo a my se blížili ke konci
našeho projektu.
Dokonce finální prezentace projektu ve čtvrtek
se vyvedla na červeno.

Červený tým

Černobarevný svět
V rámci projektu „Černobarevný svět“ jsme se
z našeho barevného světa vypravili do černého
světa nevidomých. Navštívili jsme interaktivní
výstavu „Naše cesta“, kde jsme si vyzkoušeli,
jak se žije lidem ve tmě. Zjišťovali jsme, jak slepí
lidé zvládají nástrahy běžného života – např. jak
píší, rozpoznávají barvy, pohybují se ve městě,
používají běžný tablet či dotykový telefon.
I zcela obyčejné nalévání čaje do hrnku bylo se
zavázanýma očima zážitkem. Připravena byla
i hmatová stezka, lezecká stěna a spousta her
na orientaci, paměť a motoriku. A protože
výstava nebyla zaměřena jen na nevidomé,
vyzkoušeli jsme si i život sluchově a tělesně
postižených. 

Následující dny jsme naše zážitky zpracovávali.
Seznámili jsme se s Braillovým písmem, naučili
se prstovou abecedu a několik pozdravů a frází
ve znakovém jazyce. Také jsme sepsali „Desa-
tero komunikace s neslyšícím“ a o celém pro-
jektu vytvořili prezentaci pro naše spolužáky. 
Všechny projektové dny byly pohodové, užili
jsme si je, pobavili se u nich a uvědomili si, že
svět handicapovaných lidí může být stejně tak
barevný jako ten náš.

Černobarevní světáci (Hnědý tým)

Jak vznikají barvy 
Tma je pro někoho děsivá, pro někoho zna-
mená chvilku klidu, pro někoho je tma celoži-
votní úděl. Život bez barev a bez světla je těžký,
ale ne nemožný, o čemž se naše třída přesvěd-
čila na Neviditelné výstavě, kde jsme začínali
naše projektové dny. Vyzkoušeli jsme si, jaké je
to pro nevidomé orientovat se v bytě, jít na pro-
cházku, nakoupit, či vyrazit do přírody, také
jsme si vyzkoušeli po tmě platit. Dozvěděli jsme
se něco o očních vadách a hlavně kompenzač-
ních pomůckách, které usnadňují nevidomým
život (slepecká hůl, psací stroj, hmatové
hodinky či počítač se zvukovým výstupem).
Každý z nás už by dnes měl umět nevidomému
nabídnout pomoc, když se dostane do prob-
lému. 
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Ve škole jsme si pak povídali o tom, co je to
světlo a vyzkoušeli si, jak ze základních barev
světla složíme světlo bílé, poskládali jsme si celé
barevné spektrum a bavili se i o tom, jak vzniká
duha. Výborně nám vyšel například experiment
s barvením bílého květu namočením stonku
květiny do barevné vody. Aby děti měly zážitky
opřené o všechny smysly, povídali jsme si o bar-
vivech v potravinách a jejich vlivu na zdraví a na
závěr proběhla i ochutnávka přírodně barve-
ného želé, které jsme připravili i pro rodiče. 

Miloslava Coufalová, třídní učitelka

Barevný rok ve IV. A
Třída IV. A v rámci projektových Barevných dní
pracovala s rokem a ročními obdobími.
Vytvořila vlastivědný kalendář, ve kterém naj-
dete informace o státních svátcích a osobnos-
tech z české historie i pověstí. Také jsme do něj
zapsali názvy měsíců v jazycích největších
evropských národů a data narození dětí 
z naší třídy.
Kalendář jsme si umístili do třídy na zeď, ať
máme pěkné vzpomínky na letošní projekt.

Za IV. A Šárka Witisková, třídní učitelka

Projekt třídy 4. B
V trochu jiné podobě, přesto myslím si, že
úspěšné, byly letošní Barevné projektové dny.
Jiné v tom slova smyslu, že děti zůstávaly ve
svých třídách se svými třídními učitelkami. 

Třída 4. B se rozhodla, že půjde do projektu
s velkou chutí, s čímž velice úzce souviselo i to,
že si téma vybrali sami. Během brainstormingu
padlo několik návrhů, ale nakonec si odhlaso-
vali, že chtějí zjistit, proč je Slunce při východu
a západu červené a také se chtěli dozvědět
odpovědi na své otázky týkající se duhy. První
den nás čekala diskuse o otázkách, na které se
budou chtít zeptat během plánované návštěvy
hvězdárny na Petříně. Ve hvězdárně jsme měli
objednaný program o Zemi a vesmíru, pak
následovala diskuse právě na naše téma. Děti
odcházely plné dojmů a nových informací.
V úterý jsme se vrhli do plánování, organizo-
vání, přerozdělování, nácviku a přípravě všeho
potřebného. Ve středu jsme vše dotáhli do
konce a ve čtvrtek nás čekala samotná prezen-
tace nejdříve před 3. a 4. ročníky, a pak i před
veřejností. Děti udělaly velký kus práce, vzaly
vše zodpovědně do svých rukou a perfektně se
tématu zhostily. Děkuji, děti! Byla to paráda. 

Hedvika Dolejšová, třídní učitelka

Barevný svět 
Třeťáci zkoumali barvy v přírodě. 3. A získávala
poznatky o broucích, 3. B o ptácích a 3. C
o rybách. Děti vyhledávaly informace z encyklo-
pedií a prezentovaly je kamarádům, plnily zají-
mavé úkoly, luštily křížovky, osmisměrky,
skládaly matematická lota, vyráběly zvířátka
z přírodního materiálu i z papíru. Nakonec si
společně zazpívaly písničky o barvách a naší
krásné přírodě. 

Paní učitelky třetích tříd

Milí občané Ďáblic,
v naší škole tento týden proběhly projekty na
téma BARVY. Naše třída se zaměřila na barvy
VESMÍRU. Moc nás to bavilo, malovali jsme,
psali, ale i se trochu učili. Nevěděli jsme, že svět
má tolik barev. První den jsme si udělali báječné
obrázky, kterými jsme polepili krabici k prezen-
taci našeho projektu. Dále jsme pomocí inter-
netu, encyklopedií a chytrých hlav vymysleli část
prezentace. Druhý den jsme se opět něco málo
naučili a zopakovali si. Další naší prací bylo
malování na sklo, téma byl vesmír, tak jsme
malovali různé galaxie, hvězdokupy a planety.
Také jsme vytvořili pozvánku pro rodiče na
čtvrteční prezentaci. Všechno završila návštěva
Planetária v Praze na Výstavišti. Prohlédli jsme
si výstavu, která je umístěna v hale. Obrázky,
videoprojekce a různé přístroje, které mají vztah
k vesmíru. Pořad Pozorujeme oblohu se nám
všem líbil, naučili jsme se hledat souhvězdí, byl
nám vysvětlen vznik zatmění a dozvěděli jsme
se mnoho jiných zajímavých informací. Opravdu
na pořad v Planetáriu dlouho nezapomeneme. 

Žáci V. A

Druháci na podzim
V projektových dnech „Barevný týden“ se dru-
háci zabývali pozorováním podzimní přírody.
Vyšli si na vycházku do Ďáblického háje a sbírali
barevné listy. Ve třídě pak listy lisovali, nalepo-
vali a obtiskávali. Společnými silami vydlabali
velké dýně, nabarvili jejich semena a pak je
nalepovali. Při výtvarných činnostech míchali
základní barvy a všímali si různých vzniklých
odstínů. Na vystoupení pro rodiče si připravili
básničky o podzimu a barvách a naučili se
pohybem doprovodit písničku Barvy. Nedílnou
součástí projektu bylo propojit všude přítomné
barvy do hodin českého jazyka. Už jenom
samotné názvy barev v sobě ukrývaly písmena
a slabiky, se kterými bylo možné hrát spousty
her. Vlastní básničky, které děti přednesly na
závěrečném vystoupení pro rodiče, byly tou 
nejlepší odměnou. Paní učitelky druhých tříd
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Hrajeme si s barvami
V průběhu barevného týdne děti z prvních tříd
zjistily, že čtení, psaní, počítání, ale i prvouka
nebo zpívání a tělocvik jsou s barvami veselejší.
Spolu s barvami se také učily pracovat ve skupi-
nách. Při žlutém dni vyráběly společně sluníčko,
ale i dáreček pro maminku. Ve svíčkárně zkou-
šely barvit svíčku, namíchat si vlastní barevnou
sůl do koupele. Naučily se také barevnou pís-
ničku, zkusily si barevná písmenka, která se 
učí číst, ale i básničky a písničky o podzimu.
A právě tím se pochlubily na společném vystou-
pení v sále školy, kam se přišli podívat s rodiči
i nejbližší příbuzní. Sál praskal ve švech a děti
byly odměněny za své výkony bouřlivým 
potleskem.

Paní učitelky a paní vychovatelky ŠD

Jak nás ovlivňují barvy
Jednalo se o projekt, ve kterém jsme chtěli zjis-
tit, jaká barva je nejvíce oblíbená, jakou mají
lidé nejraději. Nejprve jsme dali hlavy dohro-
mady a vytvořili jsme dotazníky. Pak jsme hned
vyrazili do Ďáblic, zastavili jsme se ve školce
i na úřadě. Druhý den jsme vyjeli do Pařížské
ulice a zjišťovali, jaká barva se nejvíce prodává
a jaká by měla být letos „trendy“.  Překvapivě
nás nikdo z butiků nevyhodil. Nakonec jsme se
sami oblékli do svých modelů a na schodech
školy proběhla velká „fashion show“, tedy
módní přehlídka. Náš projekt jsme si opravdu
užili, kromě toho, že jsme se sami mohli před-
vést, tak jsme se o barvách a jejich působení
hodně dozvěděli. Zelený tým

Lidé v barvách
Náš projekt vedený paní učitelkou Markétou
Musilovou se jmenoval „Lidé v barvách“. První
věcí v našich projektových dnech bylo sezná-
mení se se samotným uměleckým stylem  –
Popartem. Dalším krokem bylo naše focení,
které jsme realizovali v učebně informatiky na
naší základní škole. Naším hlavním cílem ale
bylo upravit naše fotky a následně i fotky zná-
mých osobností ve Photoshopu podle umělec-

kého stylu Andyho 
Warhola – Popart.  
Naší práci jsme zastali
na fotkách a prezen-
taci, kterou jsme dne
23. 10. 2014 představili
v sále školy. Na konci
projektových dní jsme
ve skupině provedli
anketu, abychom zjistili,

zda měl projekt úspěch nebo ne. Výsledek byl
jednoznačný. Všem členům našeho týmu se pro-
jekt a vůbec celý nápad s projektovými dny líbil
a moc jsme si ho užili.

Černý tým

Putování za duhou
Počasí nám sice nepřálo a skutečnou duhu jsme
nespatřili, ale za to jsme si ji vyrobili.
Nejdříve jsme dělali pokusy s barvami a vytvořili
jsme mléčnou duhu, poté jsme si ji namalovali.
Zjistili jsme, že o duze existují různé pravdy. 
Ty vědecké, ale i mytologické. V závěru jsme
předvedli lidem jak vědecká, tak i mytologická
tvrzení.

Bílý tým

Šutr není jen špinavý fujtajbl
Šutr, kámen... co to vlastně je? Jsou všude
okolo nás, ale co o nich víme? Jak nerost roste?
Člověk se cpe, ale jak to dělá on? Na počátku
je krystal, tak proč jej nezkusit vypěstovat? 
Do námi připravených roztoků soli nebo modré
skalice jsme vložili nit a čekali jako rybáři
s udicí, zda se zadaří a „něco“ se objeví,
vyroste. Třetí den jsme nadšeně zpozorovali
zárodky budoucích krystalů. 
Nerost, hornina, krystal, drúza, vyrostlice
a mnohá jiná už pro nás nejsou cizí slova. Infor-
mace jsme nehledali jen na internetu nebo
v encyklopediích, navštívili jsme Geosvět – svět
krystalů, kde nás čekali různobarevní kamenní
mrňouskové i obři z Česka i dalekých krajin.
A proto už víme, že šutr opravdu není jen 
špinavý fujtajbl.

Fialový tým

Broučci z MŠ A dýně
Halloween je anglosaský lidový svátek tradičně
připadající na 31. říjen. V mnoha státech si lidé
zdobí své domy vyřezávanými dýněmi se svíč-
kou uvnitř.
Také my jsme stylizovali jedno školní dopoledne
do „oranžového“ tvoření. V pátek 17. října se
třída Broučků vydala do zahradnictví Líbeznice
na dýňové hrátky.
Hlavní část patřila vydlabávání obřích dýní. Za
pomoci nás dospěláků skupinky Broučků „přilo-
žily ruce se lžícemi k dílu“ a už se začaly před
očima dýně proměňovat v oranžové bubáky.
Nebylo to vůbec jednoduché, ruce dost bolely!
Za odvedenou práci byly děti odměněny drob-
nými dárky a velikánskou pochvalou od zamě-
stnankyň zahradnictví. Pak ještě společné foto,
stěhování dýní do autobusu a cesta zpět do MŠ
na zasloužený oběd.
Dílka jsme nainstalovali před vchod u červe-
ného pavilonu, aby zpestřila školní dny a v pod-
zimním počasí naladila kolemjdoucí na dobrou
náladu. A že se povedlo – o tom nás utvrdily
kladné reakce dětí a jejich rodičů.
Za příjemně strávené dopoledne děkujeme
všem zaměstnancům zahradnictví. Velice 
milé přijetí a vstřícnost vytvořily krásnou 
atmosféru pospolitosti naší třídy. Přispěly
k tomu i samy děti, které byly moc hodné 
a se zaujetím pracovaly. Odměnou jim byly
dokonalé výtvory a pěkný pocit z dobře 
vykonané práce.

Eva Vondrášková, Pavla Truhlářová – 
třídní učitelky

Den tatínků
Ve čtvrtek 2. října se za krásného podzimního
počasí sešli tatínkové téměř všech dětí třídy
„Ptáčci“ naší MŠ, aby společně se svými dětmi
prožili netradiční odpoledne. Společnými silami
zvelebili zahradu školky, upravili hřiště, písko-
viště, barevně natřeli vstupní bránu a zryli
a osázeli okrasný záhon. Děti nejenže pomá-
haly, ale celou akci si velmi užívaly. V podvečer
je svým příchodem překvapily maminky, které

společně s paními učitelkami připravily pohoš-
tění. Na památku si každý tatínek odnesl
diplom s ověřením, že je „Nejlepší táta“. To
bylo od pí učitelek opravdu milé a příjemné pře-
kvapení. Děkujeme všem zúčastněným tatín-
kům, že si udělali čas i přes jejich velké pracovní
vytížení. Také děkujeme paním učitelkám Alž-
bětě Mošničkové a Ivetě Fraňkové za nápad,
podporu a uskutečnění celé akce. Dále děku-
jeme panu Černému za rostliny a zahradnický
materiál, který věnoval, a panu Šťastnému za
okrasné dýně.

Maminky „Ptáčků“



Na konci tohoto roku přijedou do Prahy tisíce
mladých ze všech zemí Evropy. Nebude to jen
další příval turistů. Tito mladí přijedou s batohy
plnými přátelství a se srdci, která prahnou po
naději, že lidi může spojit důvěra. Přijedou do
Prahy jako poutníci míru, aby se spolu setkali
a aby se setkali s těmi, kteří jsou největším
bohatstvím tohoto krásného města – s jeho
obyvateli. 
Pozvala je komunita bratří z Taizé. Založil ji člo-
věk, který celý svůj život zasvětil budování cest
smíření, bratr Roger. Po jeho smrti bratři pokra-
čují v jeho díle, když organizují každoroční
Evropské setkání mladých. Lisabon, Paříž, Var-
šava, Brusel, Řím, Berlín, to jsou jen některá
z hlavních měst našeho kontinentu, v nichž už
bylo takové setkání uspořádáno. Také v Praze se
už jednou, v památném roce 1990, Evropské
setkání konalo a zanechalo v paměti mnohých
trvalou stopu. Letošní, 37. Evropské setkání,
opět shromáždí, ve dnech od 29. prosince do 
2. ledna, desítky tísíc osob.
Bratři mají zkušenosti i nápady, ale není jich
tolik, aby mohli takové setkání zorganizovat bez
pomoci jiných. Pokaždé hledají lidi dobré vůle
ke společné realizaci tohoto projektu. Vedení
města Prahy umožnilo zorganizování příprav-
ného centra (Kafkův dům), představitelé praž-
ských církví otevírají dokořán dveře kostelů
a sálů. Umělci pomáhají s přípravou vizuální
podoby setkání. Ve všech čtvrtích Prahy, v okol-
ních městech a vesnicích, se formují místní příp-
ravné skupiny. Obyvatelé vyjadřují svou ochotu
přijmout mladé lidi ve svém domově, aby nemu-
seli spát ve školách. 
Potřeb je mnoho. Každý kdo chce, může se již
dnes zapojit do společného úsilí. Kontakt
s organizátory je snadný. Například je možné
zajít do Kafkova domu. Nebo se podívat do nej-
bližšího kostela – téměř všude jsou již vyvěšeny
informace o místních přípravách. Lze také
napsat e-mail, nebo se podívat na Facebook.
Můžeme ujistit všechny, kteří vyjdou vstříc mla-
dým, hledajícím přátelství a naději, že budou
stejně štědře obdarováni, neboť přátelství,
naděje a důvěra rostou, když se o ně dělíme.

Komunita Taizé
Komunitu Taizé tvoří sto bratří z katolické
i různých protestantských církví, pocházející
z asi třiceti zemí. Svou samotnou existencí je
komunita „podobenstvím společenství“, které

chce, aby byl jeho život znamením smíření mezi
rozdělenými křesťany a mezi národy. Bratři žijí
výhradně ze své práce; nepřijímají žádné dary. 
V roce 2005, kdy zemřel bratr Roger, napsal
Václav Havel tato slova: „Ne náhodou se z ves-
ničky Taizé stalo poutní místo i pro mnoho
především mladých lidí z naší země. Bratr Roger
byl pro mne jedním z duchovních pilířů sjedno-
cující se Evropy.“ Snaha komunity Taizé o smí-

ření a mír ve světě si zís-
kala uznání a bratr Roger
dostal několik prestižních
mezinárodních ocenění,
mimo jiné: Templetonovu
cenu, Cenu UNESCO za
výchovu k míru, Cenu
Karla Velikého a Cenu
Roberta Schumana. 
Po smrti bratra Rogera se
role představeného komu-
nity Taizé ujal bratr Alois.
Pochází z Německa, ale
jeho rodiče se narodili
a vyrostli v Sudetech

v bývalém Československu. Společně s bratrem
Rogerem několikrát Československo v sedmde-
sátých a osmdesátých letech minulého století
navštívil a setkal se s křesťany, pronásledova-
nými pro náboženské přesvědčení. 

www.taizepraha.cz
www.facebook.com/TaizePraha2014
e-mail: info@taizepraha.czPo
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Kalendář akcí 
20. listopadu od 17 hodin Svatomartinský lampionový průvod –
sraz na náměstíčku před cihelnou

28. listopadu od 15 hodin Adventní tvoření – jídelna ZŠ

12. prosince od 15 do 18 hod. – Adventní posezení seniorů 
s hudbou – jídelna ZŠ

12. prosince od 19.30 hodin Adventní koncert – kaple 
Nejsvětější trojice a sv. Václava

16. prosince od 16 hodin Zpívání pod vánočním stromem – ZŠ

Mše v ďáblické Kapli Nejsvětější 
Trojice a sv. Václava
se koná jednou za čtrnáct dní 
každý sudý týden, začátek mše 
je vždy v 10:30 hodin. 
Před každou bohoslužbou je možné 
přistoupit ke svátosti smíření.
www.kapledablice.cz

Kácení a řez rizikových stromů 
stromolezeckou technikou. 
Tel.: 606 527 091

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 listopad a prosinec
Otevírací doba
Listopad: pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 19–21, 
čtvrtek 13.30–15.30,19–21, neděle 14–16 hodin. 
Neděle 16. 11. a pondělí 17. 11. zavřeno.
Prosinec: pondělí 18–21, středa, čtvrtek 18.30–20.30, 
neděle 13–15 hodin. Středa 24. 12., neděle 28. 12. 
a středa 31. 12. zavřeno. Čtvrtek 1. 1. 2015 zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin: 
10. 11. RNDr. Jiří Jiránek, CSc.: Turistické perly Kolumbie.
24. 11. RNDr. Vladimír Wagner, CSc.: Ekologické problémy hvězd
aneb odkud pocházejí chemické prvky ve vesmíru.
8. 12. Ing. Václav Přibáň: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé
úkazy a objekty.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin:
3. 11. Slunce a stíny.
1. a 15. 12. Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Listopad: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19–21, neděle
14–16. Pondělí 3. 11. 20–21 za jasného počasí. Přístupné bez objednání.
Prosinec: středa, čtvrtek 18.30–20.30, neděle 13–15 hodin. Pondělí 
1., 8. a 15. 12. 20–21, pondělí 22. a 29. 12. 18.30–20.30 hodin
za jasného počasí. Přístupné bez objednání. Středa 24. 12., 
neděle 28. 12. a středa 31. 12. zavřeno. Čtvrtek 1. 1. 2015 zavřeno.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce). 
Venuše – ve druhé polovině prosince.
Noční obloha: Měsíc – od 1. 11. do 9. 11. a od 27. 11. do 30. 11.; 
od 1. 12. do 9. 12. a od 25. 12. do 31. 12., nejlépe okolo 1. a 28. 12.
Uran – za dobrých podmínek po oba měsíce. Neptun – za dobrých pod-
mínek (listopad). Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po oba měsíce.
Hvězdokupy, mlhoviny, 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
Vždy ve středu a ve čtvrtek od 18 do 19 hodin (listopad); ve středu a ve
čtvrtek od 17.30 do 18.30 hodin (prosinec) mohou hvězdárnu navštívit
předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro
rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů
spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny (záleží na počasí).

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

POHÁDKY pro nejmenší
Neděle 23. 11. v 10.15 hodin – Měsíc u krejčího.
Neděle 14. 12. v 10.15 hodin – O spanilé Jitřence 
a tajuplné Večernici.
Za jasného počasí doplněno pozorováním Slunce.

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.



Velkoobjemové 
kontejnery 
(dále jen VOK) na objemný odpad budou ještě
v roce 2014 přistaveny 22.–23. listopadu
2014 a 6. prosince 2014 (mimořádné
kontejnery v době 12–16 hodin v počtu
1 ks na každé stanoviště, na Koníčkově
náměstí budou přistaveny 2 ks)
VOK budou přistaveny v lokalitách Koníčkovo
náměstí, v ulici Legionářů, v ulici Na Terase,
v ulici Květnová ( v zálivu komunikace před 
č.p. 448), v ulici Na Blatech.
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad
z domácností, nelze je využít pro odkládání
jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti
a jiného odpadu než objemného, jako je např.:
směsný komunální odpad, který lze vhodit do
běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru).

Referát životního prostředí ÚMČ Praha-Ďáblice

Informace pro veřejnost 
Odbor dopravněspráv-
ních činností (DSC)
Magistrátu hl. m. Prahy
NOVÁ ADRESA: 
Business Centrum Vyšehrad, 
Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4.
Oddělení přestupkového řízení
(původně pracoviště Korunní 98, Praha 10)
2. patro – vstup přes recepci budovy BCV –
Business Centre Vyšehrad.
Oddělení správního řízení
(původně pracoviště Jungmannova 35/29,
Praha 1) 4. patro – vstup přes recepci budovy
BCV – Business Centre Vyšehrad.

Provoz přepážkových hal – registr řidičů
a registr vozidel v přízemí budovy se nachází
odbavovací hala se samostatným vstupem
z ulice.

Úřední doba na pracovištích 
v Business Centre Vyšehrad:
Registr řidičů – přepážková hala
pondělí až čtvrtek 7–19 , pátek 7–11 hodin.
Fotografii lze pořídit v přízemí budovy 
ve Fotocentru v době: pondělí–čtvrtek 8–17, 
pátek 8–11 hodin.
Registr vozidel – přepážková hala
pondělí a středa 7:45–17, úterý a čtvrtek
7–15:30, pátek 7–11 hodin.
Oddělení techniků (6. patro) vstup přes
recepci budovy BCV – Business Centre 
Vyšehrad: pondělí a středa 7:45–12:15 hodin,
12:45–17 hodin, úterý a čtvrtek 7–11:30, 
12–15:30 hodin.
Podatelna Magistrátu hl. m. Prahy v pří-
zemí budovy – společný vstup s registrem vozi-
del. Na podatelně lze podat podání pro všechny
složky Magistrátu hl. m. Prahy, není však výdej-
ním místem pro městské části hl. m. Prahy
pondělí až čtvrtek 8–18, pátek 8–15 hodin. 
Pokladna: úřední doba shodná jako v registru.

Další oddělení odboru DSC – sekretariát, spi-
sová služba a oddělení správních činností mají
pracoviště v 6. patře, vstup přes recepci budovy
BCV – Business Centre Vyšehrad.
Dopravní spojení – MHD – metro C, 
stanice Vyšehrad. Parkování pro vozidla je
možné v podzemních garážích BCV (placené
parkoviště – 50 Kč/1 hodinu; do 15 minut
zdarma).

Odloučených pracovišť Odboru dopravněspráv-
ních činností – registr vozidel (Nad Vršovskou
horou, Osiková, Jeremiášova, Na Výběžku) 
se stěhování nijak nedotklo.

Informace registr řidičů 236 005 490, 
informace registr vozidel 236 005 491
Informace k provozu pracovišť je možné 
získat i na infolince 12444.

Podzim plný barev 
je za dveřmi
Babí léto nám letos přálo – podzim s chladnými
rány však již klepe na dveře.
Je to ideální čas k přeměně  šatníku na pod-
zimní a zimní oblečení, boty a doplňky.
Než tedy uschováte letní věci do zadních
šuplíků a skříní, projděte je a zamyslete se nad
tím, jestli jste je v jarní a letní sezóně využili.
Kam s obleče-
ním, které již
nepotřebujete? 
Do popelnice
rozhodně nepa-
tří! Využijte tex-
tilní kontejnery
POTEX, které
najdete napří-
klad v ulici 
Květnová
a U Parkánu.
Kontejnery na
textil v Praze
a blízkém okolí
už mají, nebo
brzy dostanou, nový kabát (viz foto), který vám
hned napoví, co se s odloženým oblečením
stane a kterým organizacím tak díky tomu
pomáháte.
Pokud se chcete dozvědět, proč je recyklace
textilu tak důležitá nebo kde se ve vašem okolí
kontejnery nachází, doporučujeme nahlédnout
na stránky www.recyklujemetextil.cz.
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Městská část Praha–Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8–Ďáblice

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

Údaje o dítěti

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

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

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

Údaje o žadateli – zákonném zástupci

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

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

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

Bankovní spojení

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

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

Poučení
Dle usnesení č. 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).

✁
JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, ULICE, MĚSTO, TEL.: +420 123 456 789, FAX: +420 123 456 889, WWW.DEALER.CZ

NOVÝ RENAULT TRAFIC
HNACÍ SÍLA VAŠEHO PODNIKÁNÍ
S LONGLIFE ASSISTANCE

ÚVĚR 103 % S CELKOVÝM PŘEPLACENÍM POUZE 3 %  ČÍSLO 1 V EVROPĚ OD ROKU 1998*

Nabídka platí od 1. 11. do 31. 12. 2014. *Užitkové vozy Renault jsou podle organizace ACEA v roce 2013 číslo 1 v Evropě v počtu registrací nových automobilů v kategorii lehkých užitkových vozidel a lehkých užitkových vozidel do 3,5 tuny. 
Renault Longlife Assistance – prémiová asistenční služba na 8 let /500 000 km s celoevropskou platností. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Financování 103 % s havarijním pojištěním 
POUZE 1,8 % je poskytováno společností RCI Financial Services, s.r.o., a je určeno pro podnikatele a fi rmy. Trafi c: spotřeba 5,5–7,8 (l/100 km), emise CO

2 
155–170 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO

2
 jsou změřeny metodikou 

stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.  Renault doporučuje

www.renault.cz

NOVÉ MOTORY TWIN TURBO dCi SE SPOTŘEBOU OD 5,9 l /100 km

KABINA, KTEROU LZE PŘEMĚNIT NA MOBILNÍ KANCELÁŘ

MOŽNOST PŘEVÉZT PŘEDMĚTY DLOUHÉ AŽ 4,15 m



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Užívejte si na svých cestách sníh, mráz i náledí! Připravte svůj vůz značky ŠKODA na zimní sezonu
v našem autorizovaném servisu od 13. 10. do 31. 12. 2014. Zkontrolujeme funkčnost topení, částí 
podvozku a důležitých prvků elektrické instalace. Právě nyní u nás za výhodné ceny pořídíte také 
kompletní zimní kola včetně
ŠKODA Pneugarance na 3 roky. Navíc s námi jednoduše vyřešíte přezutí na zimní kola a uskladnění
těch letních.

Tím seznam našich výhod nekončí: Například při zakoupení sady předních stíracích lišt od nás dostanete
1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů jako bonus. Nenechte si ujít ani možnost dále zvýšit atraktivitu
a funkčnost svého vozu díky výhodné nabídce ŠKODA Originálních dílů a příslušenství.

Více informací získáte na telefonním čísle 286 001 711 nebo na www.porsche-prosek.cz.

Dny výhodné zimní péče u autorizovaných servisních partnerů ŠKODA

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

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


