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Zprávy z rady městské části
4. jednání dne 15. 12. 2014
Rada schválila prodloužení nájemních smluv p. Abbou, p. Musilové,
p. Batelkovi s p. Lukácsovi.
Rada souhlasila se žádostí ředitelky školy s umístěním sídla
spolku Parkán na adrese naší ZŠ.
Rada vzala na vědomí zánik mandátu člena zastupitelstva
MUDr. Martina Lukeše na základě písemné rezignace ze dne 8. 12. 2014
a prohlásila ing. Michala Soukupa členem ZMČ Praha-Ďáblice.
Tajemník úřadu informoval o plánované kontrole z MHMP
ohledně výkonu přenesené působnosti v oblasti ochrany životního 
prostředí. Tato kontrola proběhla dne 4. 12. a nebyla shledána žádná
pochybení. 

5. jednání dne 22. 12. 2014
Rada schválila rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu MČ na rok 2014
v objemu zvýšení příjmů o 244 800 Kč a výdajů o 244 800 Kč na základě
změny dotačních vztahů. 
Rada projednala s ředitelkou ZŠ závěry písemné zprávy o šetření 
ČŠI v naší ZŠ.

Odsvěření tlakové kanalizace Blata:
dvacetiletý problém má velkou šanci
na vyřešení
Ve středu 14. 1. 2015 proběhlo v zasedací místnosti úřadu MČ Praha-
Ďáblice čtyřstranné jednání, na kterém se sešli zástupci samosprávy
Ďáblic (Růžička, Lonek, Rexa, Tomanec) s vedoucími zástupci PVK a.s.,
PVS a.s. a ÖMV Česká republika a.s. ve společném zájmu dovést do 
zdárného konce převod tlakové kanalizace Blata ze svěřené správy MČ
Ďáblice do majetku hl. m. Prahy. V současnosti leží stále tíha správy
a financování údržby tohoto technicky velmi složitého díla na naší měst-
ské části, zatímco poplatky za stočné vybírá dlouhodobě jiný subjekt.
Na jednání byly dohodnuty jasné termíny pro změnu vzájemných smluv-
ních vztahů, která má vést k finálnímu převodu díla ze svěřené správy 
MČ Ďáblice zpět do pro správy a provozování hlavním městem Praha.
Ačkoli zástupce naší MČ ještě v blízké budoucnosti čekají složitá právní
jednání, již teď je na místě poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci
jednání –  jmenovitě však zejména panu Ing. Radimíru Rexovi, CSc., který
věnoval desítky hodin svého volného času, aby jako člen Komise výstavby
a investic pomohl zmapovat složitou 20letou historii tohoto díla. Zásadně
tak přispěl k tomu, aby se věci daly do pohybu. O dalším průběhu jednání
vás budeme informovat.

Za samosprávu obce Martin Lonek, zástupce starosty

Komise životního prostředí a dopravy
v roce 2015
V závěru roku 2014 byla Radou naší městské části jmenována Komise
životního prostředí a dopravy (dále jen KŽPaD) jako její poradní orgán.
I když se prakticky změnilo téměř celé její obsazení, náplň činnosti zůs-
tává. Kromě sledování stavu zeleně, stálé snahy o dokončení úpravy okolí
hvězdárny, o vysazování dalších stromů a následní správné péči o ně,
bychom se chtěli více věnovat problému, který tíží nás všechny, a tím je
hluk z dopravy, a to nejen z rychlostní komunikace Cínovecká.
Připravujeme odbornou přednáškou na toto téma, kterou uspořádáme
dne 27. 1. 2015 v 18 hodin v Základní škole U Parkánu 17, a to ve spolu-
práci se Spolkem pro Ďáblice (dříve Občanské sdružení pro Ďáblice). 

Po zamítavém stanovisku Odboru dopravy Prahy 8 ke zpomalovacím stře-
dovým retardérům na Ďáblické v oblasti nad Akcízem, bychom chtěli ve
spolupráci s Radou MČ hledat řešení, jak donutit řidiče k dodržování
zákonem stanovené rychlosti na této páteřní komunikaci. Stejný problém
je i v Šenovské ulici. Rádi bychom se vrátili k projektu úpravy chodníku
a komunikace U Parkánu u kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava. To již
souvisí i s větší bezpečností pro naše spoluobčany, především děti.
Také se budeme opět snažit prosadit komfortnější cestování veřejnou
dopravou na Ládví k metru, a to dalším jednáním s organizací hl. m.
Prahy ROPID o zkrácení intervalů autobusu č. 103 ve večerních hodinách
a o víkendu. Zatím není dokončena integrace dopravy mezi Středočeským
krajem a Prahou, jak o tom psal pan starosta v prosincovém čísle zpravo-
daje, která by pro nás mohla znamenat častější spoje mezi Ďáblicemi
a Ládvím právě večer a o víkendu, i když jen v přímé trase po Ďáblické.
Budeme více spolupracovat
s Komisí výstavby a investic při
vydávání stanovisek ke změ-
nám územního plánu a při
schvalování nového Metropolit-
ního plánu pro Prahu. Nezapo-
meneme ani na obrovskou
horu odpadu hned za humny
a stále hrozící jižní variantu
okruhu kolem Prahy, také hned
za humny. Neméně závažným problémem zůstává stále údržba Mratín-
ského potoka kvůli nevyjasněným vlastnickým vztahům u stavby přepadu,
který odvádí vodu z Cínovecké. 
Rádi bychom opět uspořádali na jaře burzu rostlin a semen, která se
v Ďáblicích již ujala a roste počet zájemců, neboť kde jinde lze využít
možnosti přinést své přebytečné výpěstky nebo přijít i bez nich a odnést 
si ty, které vám chybějí? Vždycky nakonec rostlinky přebývají.
Těšíme se také na spolupráci se Spolkem pro Ďáblice, který změnou názvu
nezměnil svůj hlavní program, a to ochranu přírody a krajiny.
Přejeme všem našim spoluobčanům dobrý rok 2015 a uvítáme podněty,
které by přinesly prospěch nám všem, ale i přírodě, a také každou 
pomocnou ruku.

Tatjana Dohnalová

Z pera místostarosty
Vážení sousedé, původně se měla na tomto místě objevit
odpověď na anketní otázku, jelikož se však nesešlo dost
odpovědí, využívám vzniklého místa pro již vytvořenou
odpověď na otázku „Co je nejdůležitější pro Vaši
práci pro obec v roce 2015“.
Rok 2015 bude pro mě důležitý zejména kvůli nastavení nových pravidel
spolupráce se starostou MČ, členy Rady městské části a tajemníkem
úřadu, a to v porovnání se zvyklostmi minulého volebního období. 
Starosta MČ má nyní díky svému velkému úspěchu v komunálních vol-
bách do MHMP novou zodpovědnost, která s sebou přináší i velké časové
nároky a část jeho agendy tak musí být přenesena. Mým cílem je tedy co
nejdříve předat úřední agendu stavební ze zástupce starosty do rukou
nového zaměstnance úřadu, který má nastoupit na místo uvolněné po
dosavadním, nevyužitém úvazku referátu životního prostředí. Předchozí
praxe, kdy byla pracovní náplň paní zástupkyně starosty z velké části
zaplněna stavební agendou obce, není z uvedených důvodů nadále
možná. Zároveň si samozřejmě ponechám tu část stavební agendy,
ve které je prioritně nutné řešit zájem Ďáblic (dodržování obcí stanove-
ných podmínek při realizaci nových projektů ze strany developerů, 
kontrola stavebních úřadů ve věci informování účastníků stavebních
řízení, a podobně).

Martin Lonek, váš zástupce starosty
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Přání do roku 2015
Vážení občané. Jménem všech zaměstnanců Úřadu MČ Praha-Ďáblice
vám přeji šťastný vstup do nového roku, hodně zdraví, pohody a životního
elánu. Pevně doufám, že i v roce 2015 budete co nejvíce využívat nejen
našich služeb tak říkajíc úřednických, ale i ostatních, jakými jsou třeba
CzechPOINT nebo obecní knihovna.

Co považuji za nejdůležitější v mé práci v roce 2015?
Nejen v roce 2015, ale ve své práci obecně považuji za nejdůležitější, aby
splnila očekávání zákazníků/občanů a zároveň aby mne, alespoň občas,
práce bavila, naplňovala. Mým cílem, a doufám, že to nebude znít jako
klišé, tedy je, abych dobře zajistil prostřednictvím nejen svým, ale hlavně
mých kolegyň, chod úřadu nejen ke spokojenosti občanů, ale i vedení 
radnice a pochopitelně zaměstnanců samotných. A v čem spatřuji své
mezery? Mimo jiné bych rád byl více mezi lidmi, prozatím znám Ďáblice
především zpoza okna kanceláře.

Změna kontaktu na referát životního prostředí
Vážení občané, vzhledem k odchodu kolegyně Bc. Kateřiny Vojtové, která
zajišťovala na ÚMČ agendu referátu životního prostředí, do obsazení pra-
covního místa novým zaměstnancem používejte, prosím, pro záležitosti
RŽP jako kontaktní e-mailovou adresu
michal.traurig@dablice.cz nebo posta@dablice.cz, nebo telefon
283 910 723-5. Děkuji za pochopení.

Michal Traurig, tajemník Úřadu MČ

Najde se patnáctý zastupitel?
Přiznávám, že k napsání několika následujících vět mě vedla má osobní
zvědavost. Na ustanovujícím listopadovém zastupitelstvu složilo slib
pouze čtrnáct zvolených zástupců obce, patnáctý kandidát za stranu ODS
krátce před zahájením schůze podal rezignaci. Další kandidát v pořadí
měl složit slib na následujícím prosincovém veřejném zasedání. Ale
k mému překvapení bylo oznámeno, že i tento zastupitel rezignoval
a další kandidát v pořadí se ještě nevyjádřil. Nemohu se tedy nezeptat,
proč tito lidé, kteří měli ve volebním programu mimo jiné, že budou pro-
sazovat důvěrnou a otevřenou komunální politiku, smysluplný rozvoj
obce, rozvoj školství a kultury a jistě již před volbami zvážili, zda chtějí
věnovat svůj osobní čas ve prospěch svých spoluobčanů, najednou nejeví
o tuto práci zájem. Nebo chtěli pro obec pracovat jen v případě, že
volební výsledky budou podle jejich představ? A tak nezbývá než doufat,
že do březnového zastupitelstva se v jejich řadách přeci jen najde ten 
patnáctý zastupitel.

Jana Ouředníčková 

Přispějte k tvorbě nových 
internetových stránek Ďáblic!
V současnosti připravujeme koncept nových webových stránek, které mají
být přehlednější, vizuálně zajímavější, mohou využívat modernější techno-
logie a lépe podporovat formát mobilních zařízení (dotykové mobilní tele-
fony a tablety). Současně plánujeme vyšší stupeň interaktivity stránek
(anketní otázky, formuláře pro sběr podnětů od občanů atp.). Integrova-
nou součástí nového webu bude také projekt „Otevřená radnice“,
v rámci kterého vám chceme zjednodušit přístup k některým důležitým
informacím.
Přivítáme proto vaše podněty ohledně obsahu, členění i formy nového
webu. Může se jednat jak o konkrétní nápad nebo třeba jen o pouhý
odkaz na dobře fungující web jiné obce. Zde menší vodítko.
Obsah: jaký typ informací vám na současném webu chybí?
Členění rubrik a sekcí: máte problém s nalezením některých 
informací? 
Forma/Design: co je podle vás třeba zásadně změnit 
oproti současnému webu?
Oceníme, když nám odpovědi na tyto otázky, ale i další náměty týkající se
webu, zašlete nejpozději do  pátku 13. 2. 2015 na e-mailovou adresu
podatelna@dablice.cz či je v písemné formě osobně zanesete na 
poda telnu v přízemí úřadu MČ Praha-Ďáblice.

Fotosoutěž: čtvero ročních období
Zároveň vyzýváme nadšené ďáblické fotoamatéry i profesionály, aby nám
zasílali fotografie představující rozmanitost ročních období v Ďáblicích.
Vítězné fotografie budou použity na hlavní stránku nového webu a budou
se měnit čtyřikrát do roka vždy se změnou ročního období. Zadání: formát
fotografie: landscape (na šířku), nejlépe ve formátu 16:9. Vítěze soutěže
vyhlásíme v dubnovém vydání Ďáblického zpravodaje. 
Za samosprávu obce děkuje

Martin Lonek, zástupce starosty 

Zprávy z ulice
Každý byl jednou mladý a chtěl se družit. Nechci vyhánět naší omladinu
ze hřišť, parků a jejich okolí. Pokud ale chcete od obce shovívavost,
pojďme se dohodnout, že nemusíme všichni hned druhý den ráno vědět,
co se v noci na hřišti dělo, kolik a čeho se vykouřilo ani znát vaši oblíbe-
nou značku tvrdého alkoholu. Používejte koše k uklizení odpadků, není
do nich vidět. Už proto, že na hřištích děláte něco, co provozní řád nedo-
voluje. Často si našinec stěžuje na „nepřizpůsobivé občany“, kteří mají

určitě buď jinou barvu pleti, nebo jsou to zaručeně bezdomovci, prostě
„někdo jiný než my“.  Přitom jediný rozdíl je v tom, že po nás to někdo
uklidí. Jsem zvědav, zda bychom po pár týdnech bez úklidu rozeznali 
naše hřiště od areálu skládky odpadů.

29. 12. 2014 časně ráno skupina tří pachatelů zapálila kontejner na papí-
rový odpad na rohu ulic Hřenská / Květnová a poté ho „pustila“ ulicí
Květnovou dolů až na křížení s ulicí K náměstí. Fakta známe díky kvalit-
nímu kamerovému záznamu z místa a svědkům. Z popelnice šlehaly,
podle svědků, kteří se snažili kontejner do příjezdu hasičů uhasit, dvou-
metrové plameny. Pouze náhodou nedošlo k újmě na zdraví a poškození
majetku obce či občanů (kontejner byl v majetku Pražských služeb, a.s.).

Martin Lonek, zástupce starosty, foto autor
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Ze zápisníku starosty
Přestavba a dostavba školy pokračuje – 
cíl 1. etapy: dvě nové třídy a šatny 
k 1. 9. 2015
Dovolte, abych rodiče ďáblických školáků, zejména předškoláků, informo-
val o průběhu besedy konané 8. 1. 2015 v rámci Dne otevřených dveří
pořádaného naší základní školou.
Logicky nejčastější, či téměř jedinou otázkou bylo, zda stihneme 
do 1. 9. 2015 připravit třídy pro nástup nových prvňáčků. 
Aktuální situace je tato.
• Podařilo se zajistit pro potřebu přestavby školy dekret na byt ve správě
města Prahy a současně včasnou rekonstrukci tohoto bytu. To je nezbytná
podmínka připravované rychlé výstavby dvou nových tříd v budově školy.
• Připravujeme podklady k naší žádosti o převod finančních prostředků
potřebných pro 1. etapu přestavby, kterou bude schvalovat Zastupitelstvo
hlavního města Prahy.
• Ve spolupráci se školou dokončujeme podrobný prováděcí projekt, který
zaručí jak potřebnou rychlost provedení, tak plnou návaznost na pozdější
stavební práce (přístavba dalších tříd, šaten, hlavního vchodu, nové
kotelny, nové zateplovací fasády celého objektu, funkční propojení všech
budov, resp. prostor školy).
Všem, kteří školu a případně besedu navštívili, děkuji za zájem, 
otázky a připomínky. 

Leden – měsíc přípravy rozpočtu hlavního města. 
Jeho součástí je také stanovení výše dotace Ďáblicím
pro zajištění základního výkonu svěřených kompetencí
úřadu a správy naší městské části
Celý leden a první polovina února je opět obdobím intenzivních jednání.
Obdobím, kdy zcela splývají dvě moje funkce starosty Ďáblic a zastupitele
Prahy. 
Jak jménem Ďáblic, tak z pověření hnutí pražských Starostů a nezávislých
a ve spolupráci s dalšími kolegy tzv. malých městských částí prosazujeme
navýšení (minimálně udržení výše) dotace městským částem a zajištění
dostatečné investiční rezervy pro nezbytné investice v městských čás-
tech – zejména pro budování kanalizací a nezbytné rozšiřování kapacit
základních škol a mateřských školek.

Blíží se další rozšíření a zkvalitnění nabídky 
bytů v Ďáblicích? 
Jak jsem vás již dříve
informoval v rámci
zpráv a besed o pro-
jednávání územního
plánu a jeho dílčích
změn a úprav, již
v období let 2006,
2007 byl v Ďáblicích
projednán a následně
na pražský magistrát
podán návrh na změnu
využití pozemků
v oblasti bývalého
podniku Spojů (dodnes
si toto místo připomí-
náme např. autobusovou zastávkou s názvem U Spojů). Změna využití
spočívá v přeměně území kancelářských budov a skladů na oblast místu
přiměřené bytové výstavby. Odhaduji, že po osmi letech letos již dojde
k projednání a zřejmě i schválení této změny.
Všechny úpravy a změny na k.ú. Ďáblic průběžně sledujeme. 
V současné době investor získal povolení k bourání, paní Dohnalová
z Komise životního prostředí dohlíží na řádnou ochranu vzrostlých stromů. 
O nových skutečnostech vás budeme opět informovat v některém 
z dalších čísel zpravodaje.

S přáním klidu a spokojenosti po celý rok 2015 
Miloš Růžička, starosta MČ

Územní změna č. Z 1915/07: z kategorie VN 
(nerušící výroba a služby) na OV 
(výstavba rodinných domů a viladomů).

Půdorys jižní části přízemí nové budovy po úvodní přestavbě.

Zp
rá

vy
 z

 Ď
áb

lic



Zp
rá

vy
 z

 Ď
áb

lic

5

Stavba obchodního
centra byla zahájena
Jak si většina občanů již jistě všimla,
v polovině října byla v těsné blízkosti
Březiněvsi výkopovými pracemi zahájena
výstavba nového nákupního centra.
Stavba by měla být dokončena již na jaře
příštího roku.
Přestože od Březiněvsi bude nákupní centrum
vzdálené jen pár kroků, paradoxně leží na
území, které již spadá do katastru Ďáblic. Rela-
tivně složitá jednání mezi investorem, sousední
městskou částí a příslušnými úřady byla hlavním
důvodem, proč se zahájení stavby oproti původ-
nímu plánu posunulo o celý rok. Nyní však
výstavba nabrala rychlé tempo a nákupní cen-
trum začíná dostávat jasnější kontury. Technolo-
gicky se jedná o celkem jednoduchou stavbu,
kdy je objekt prakticky celý poskládán z prefa-
brikovaných dílů dovezených na místo.

Menší než Globus
Území, na kterém nyní probíhá výstavba,
zahrnuje přibližně 13 000 m2 ploch, ze kterých
na samotný objekt připadají 3000 m2. Zbytek
budou tvořit upravená zeleň (6000 m2) a parko-
viště a přístupové komunikace (4000 m2). Pro
srovnání, plocha zastavěná samotnou budovou
hypermarketu Globus v Čakovicích (bez přileh -
lých parkovišť) činí cca 25 000 m2.  Obchodní
centrum Březiněves bude tedy řádově menší. 
Jak jsme informovali v loňském druhém vydání
zpravodaje, současná stavba je pouze první fází
širší výstavby, která by měla v budoucnu na
území mezi obytnými částmi Březiněvsi a Cíno-
veckou ulicí vzniknout. Další stavební rozvoj

lokality je zahrnut v platném územním plánu
Prahy a odpovídá potřebám, které v budoucnu
vyvstanou jako důsledek plánovaného navyšo-
vání počtu obyvatel Březiněvsi. Charakter další
výstavby je ovšem zatím ve hvězdách; rozhodně
se nejedná o projekt pro příští měsíce.

Přibude nová zastávka
Součástí probíhající stavby je rekonstrukce
a rozšíření vozovky v místě nové křižovatky,
která bude přivádět motorizované zákazníky na
parkoviště nákupního centra s kapacitou 90
osobních vozů. Ve směru od Březiněvsi by měl
vzniknout samostatný pruh pro odbočení vlevo,
aby nebyla narušena plynulost průjezdu vozidel
směrem do Prahy. Součástí dohody s investo-
rem je také vybudování nové autobusové
zastávky v obou směrech. Zastávka však roz-
hodně nebude uvedena do provozu společně
s centrem, počítá se s ní v horizontu příštích
dvou let. K jejímu zprovoznění totiž bude
potřeba dalších úředních rozhodnutí a v roz-
počtu Technické správy komunikací bude nutné
alokovat částku na její dobudování. 

BILLA a další obchody
Přibližně polovinu prodejní plochy nákupního
centra zabere menší supermarket s pěti poklad-
nami, který by měl sloužit především k operativ-
ním nákupům. Po delších jednáních se investor
nakonec dohodl na pronájmu se společností
BILLA, která je součástí německé skupiny REWE
Group (pod kterou patří mimo jiné také síť
Penny Market). Podle původních plánů by ve
vstupním prostoru do supermarketu měl být
umístěn bankomat a obchod by měl být otevřen
denně od 7 do 22 hodin. 
Ve druhé polovině objektu vznikne podle plánů
zázemí pro čtyři prodejny s nepotravinářským
zbožím či službami. Spekuluje se například
o samostatné drogerii či prodejně obuvi, 
konkrétní a určitější informace však zatím
k dispozici nejsou. 
Budou-li dodrženy všechny termíny stavby, mělo
by nákupní centrum otevřít své brány zákazní-
kům již 1. dubna 2015. 

Martin Převrátil (otištěno 
v Březiněveském zpravodaji, prosinec 2014) 

Málo využívaný prostor u parkoviště nezaniká,
pouze je přesunut na střechu dostavby a zde lépe
využit pro potřeby provozu školy.

Vizualizace plánované přístavby základní školy.
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Aktivity pro seniory
Seniorské kurzy v Ďáblicích pátým rokem navštěvuje více než 50 aktivních
seniorů. Těší nás zájem o nabízené kurzy a nadále chceme podporovat
aktivitu lidí v seniorském věku. Nejvíce navštěvované je plavání a kurzy
rehabilitačního cvičení, trvalý zájem je i o počítače. Nerozhodní a zane-
prázdnění senioři, kteří dosud žádný kurz nenavštívili, ale rádi by nyní
udělali něco pro sebe, se mohou přijít podívat na jakoukoliv lekci a na
místě se domluvit s lektorkou, zda je možné se do kurzu zapojit. 
Poplatek za každou lekci činí 20–40 Kč podle druhu kurzu.
Počítačové kurzy pro seniory –  Obecní knihovna, Osinalická 901,
pondělí 13.30–15.00 a 15.00–16.30 hodin.
Rehabilitační cvičení –  Obecní dům, horní sál, Ke kinu 7, 
pondělí 16.45–18.15, úterý 16.30–18.00 hodin.
Cvičení taoistického tai chi –  Obecní dům, sál v suterénu, Ke kinu 7,
středa 9.30–10.30 hodin. Pro nedostatek instruktorů se cvičí bez 
instruktorky, ale doufáme, že se časem vedoucí kurzu opět najde.
Plavání pro seniory –  Ďábličtí senioři mohou prostřednictvím sociální
komise požádat o finanční příspěvek na permanentku do okolních
bazénů.
Angličtina pro začátečníky a mírně pokročilé –  Kurz angličtiny 
byl v loňském roce pro nedostatek zájemců ukončen. Nyní opět vyzýváme
všechny, kdo by chtěli jednou týdně procvičovat své znalosti anglického
jazyka, aby se přihlásili. Sejde-li se dostatek zájemců z řad seniorů, 
bude kurz znovu otevřen.
Přihlášky na angličtinu a dotazy zasílejte na e-mailovou adresu 
socialni.komise@dablice.cz, tel. 728 227 384.

Barbara Tranová

Několik postřehů a dojmů 
z předvánočního setkání 
ďáblických důchodců
V příjemném prostředí naší základní školy se dne 12. 12. 2014 konalo již
tradiční setkání seniorů z Ďáblic. Na toto setkání se těší všichni senioři,
kteří v Ďáblicích žijí od mládí, protože se zde setkají se svými bývalými
spolužáky. Ti z nás, kteří se k nám přistěhovali, chtějí zase poznat své
vrstevníky a atmosféru naší městské části.
Slavnost začínala kulturním vystoupením, na kterém nás potěšil taneční
kroužek paní Jouzové roztomilým vystoupením nejmenších dětí. Následně
vystoupila hudební skupina Piňakoláda, jejíž repertoár zahrnoval písně
nové i písně našeho mládí, které jsme si se skupinou s chutí zazpívali.
Rádi bychom na dalším setkání uvítali vystoupení žáků naší základní
školy, z nichž někteří jsou našimi vnuky nebo pravnuky.
Prožitek této akce zvýšilo i pohoštění chlebíčky, cukrovím, kávou, čajem
a vánočním punčem.
Prožili jsme velmi příjemné odpoledne, těšíme se na další setkání a zveme
na ně všechny seniory, kteří se této akce ještě nikdy neúčastnili.
Závěrem děkujeme všem členkám sociální komise za přípravu tohoto
setkání a velmi příjemnou atmosféru.

Alena Jarošová

Po přivítání předsedkyní sociální komise paní Tranovou vystoupily děti
předškolního věku s pěknými tanečky. Školou povinná dítka neúčinkovala,
zřejmě pro nedostatek času jejich či pedagogických činitelů. Pak vystou-
pili krátce pan starosta a jeho zástupce. Hudební a pěvecká dámská 
dvojice Piňakoláda, známá i z TV Šlágr, vyplnila pěkným profesionálním
vystoupením celý další program. Pohoštění, které s obětavým úsilím 
zajistily členky sociální komise, bylo dobré. Skromnější sice než v dřívěj-
ších setkáních, ale proč ne.

V měsíčníku Ďáblický zpravodaj se dočítáme o malé účasti občanstva
a skromném využívání „volného mikrofonu“ na veřejných schůzích
ďáblického obecního zastupitelstva. Táži se, kolik zastupitelů bylo účastno
setkání důchodců? Přišli-li by a zasedli neformálně mezi ně, mnohé by se
dozvěděli, což třeba možno použít ku prospěchu obce bez oficialit
a mnohdy trapných anket (v předloňské byla otázka od jakého věku zvát
důchodce k účasti na setkáních, tak mě „svrběla tužka“, že jsem málem
doporučil od 90 let, aby náklady na dovádění důchodců bylo možno 
bezproblémově snížit).
Ještě drobná poznámka ke zkrášlení školní budovy sloužící vzdělání dítek
a občas co volební místnost, pro zasedání zastupitelstva, pořádání kon-
certů a jiná shromáždění občanstva. Při hlavním vstupu do budovy se
potěšíte s houpavou, propadající se železnou rohožkou. Oproti tomu při
přiblížení se k zadnímu vchodu po neosvětlených schodech z parkoviště 
si dobře a rychle upadnete, neboť ony „schody“ nejsou pro dospělého
člověka schůdné. Copak tomu říká kontrola bezpečnosti práce, 
případně pojišťovna?

Jan Sigmund

Výsledky ankety 
o životě seniorů v Ďáblicích
Anketu, kterou během adventního posezení obdrželi všichni přítomní
senioři, nám vyplněnou vrátilo 35 z nich, což je víc než polovina, a my jim
za to moc děkujeme. Názory všech, kdo se k otázkám vyjádřili, jsou cenné
a zajímají nejen nás. Proto vám zde přinášíme jejich shrnutí.
Na začátku jsme se ptali, zda se senioři chtějí setkávat jednou nebo dva-
krát ročně a převládl názor „dvakrát ročně“ 19:15 „jednou ročně“.
Odpovědi na otázku, jaký má být program setkání, byly poměrně vyrov-
nané, takže z nich vyplývá trvající zájem o vystoupení ďáblických dětí
i o hudbu se zpěvem, jako tomu bylo doposud. 26 seniorů by v Ďáblicích
uvítalo vystoupení známého umělce jako je Richard Adam, Yvetta Simo-
nová, Milan Drobný, Josef Laufer, Eva Pilarová a další. 14 respondentů
projevilo zájem o besedy na různá témata – např. zdraví, historie, 
cestování, osobnosti aj. Uděláme vše pro to, abychom alespoň některé
z těchto návrhů mohli uskutečnit. 
Dozvěděli jsme se dále, že 12 seniorů by rádo společně navštěvovalo 
kulturní akce i mimo Ďáblice, například divadelní představení. Také trvá
zájem o pravidelné aktivizační kurzy, které v Ďáblicích pátým rokem fun-
gují, jako je rehabilitační cvičení, počítačový kurz, cvičení tai chi, anglič-
tina nebo nordic walking. Poslední tři zmiňované kurzy jsme v uplynulém
roce zrušili pro nedostatek zájemců, ale pokusíme se je opět obnovit. 
V trvalé oblibě jsou též výlety, které pořádáme dvakrát ročně. Dostali jsme
od vás několik zajímavých tipů na výlet. Ptali jste se, proč se výlety konají
v sobotu a ne ve všední den. Odpověď je prostá: členky sociální komise,
které vás na výlety doprovází, jsou zaměstnané ženy a v týdnu musí 
chodit do práce. 
Potěšilo nás, že stížností na fungování obce nebylo mnoho. Jedná se 
zejména o zkvalitnění údržby zeleně a chodníků a fungování místní 
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knihovny, jejíž otevírací doba je omezená a roční poplatek je o 20 Kč vyšší
než v Městské knihovně. Také jste upozornili na vandalismus v okolí dět-
ských hřišť, což je dlouhodobý opakující se problém, který je třeba řešit
stále znovu. Někdo by v Ďáblicích rád viděl více obchodů s potravinami,
ale tento požadavek obec nemůže jednoduše regulovat; je to otázka
poptávky. Nyní jsou na Ďáblické ulici dva obchody se smíšeným zbožím
a buďme rádi za jejich širokou nabídku zboží i vstřícnou otevírací dobu.
Někteří z vás nabídli pomoc s organizováním akcí pro seniory, což velmi
oceňujeme. Ne každý ale na sebe napsal kontakt, proto se znovu obra-
címe na každého, kdo může přispět ať již nápadem nebo jiným způso-
bem, aby o sobě dal vědět e-mailem: socialnikomise@dablice.cz
nebo tel. 728 227 384.

Za sociální komisi Barbara Tranová

Gratulace jubilantům
Vážení sousedé, je ve vaší rodině nebo ve vašem okolí někdo, kdo slaví
v letošním roce významné jubileum? Dovrší letos 75, 80, 85, 90 a více
let nebo oslaví zlatou či diamantovou svatbu? Pokud o někom tako-
vém víte, a můžete to být třeba i vy sami, a přejete si, abychom vás nebo
vaši blízkou osobu u příležitosti tohoto jubilea navštívili s gratulací, pro-
síme, poskytněte nám písemnou informaci o jménu, datu narození,
bydlišti a telefonu jubilanta. Informaci pošlete e-mailem na adresu:
socialni.komise@dablice.cz. nebo doručte do podatelny úřadu naší
městské části, ul. Květnová 52.

Členky sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Hledáme pamětníky, dobové fotky, 
knihy a dokumenty
Vážení sousedé a ďábličtí občané, pro naše děti a vnuky bychom chtěli
zachovat vzpomínky na místo, kde žijeme. Ďáblice jsou obec s dlouhou
a bohatou historií, která však není dostatečně zdokumentovaná a přís-
tupná. V letošním roce budeme slavit 25. výročí vzniku samostatné 
městské části Praha-Ďáblice, 115. výročí Sboru dobrovolných hasičů

v Ďáblicích, 230 let od zalo-
žení ďáblické školy. V květnu
si navíc připomeneme 70 let
od konce druhé světové
války. Všechna tato výročí
jsou pro nás příležitostí,
abychom zavzpomínali na
dobu minulou a připomněli
si, co všechno se od těch

dob změnilo. Rádi bychom si poslechli vyprávění pamětníků a jejich vzpo-
mínky zachytili na stránkách Ďáblického zpravodaje a kroniky. Obracíme
se na vás všechny s prosbou, zda nám pro účely zveřejnění nebo archivo-
vání můžete zapůjčit staré dobové fotografie, knihy nebo časopisy, kde se
píše o Ďáblicích. Uvítáme též staré dokumenty a předměty, které by
mohly být vystaveny. Moc by nám pomohlo, kdyby se přihlásili pamětníci,
kteří jsou ochotni se o své vzpomínky podělit. Současně hledáme spolu-
pracovníky se zájmem o historii, které by práce na uchování paměti
Ďáblic bavila. Své kontakty zasílejte e-mailem na adresu
zpravodaj@dablice.cz nebo se telefonicky obraťte na vedoucí 
redakce Ďáblického zpravodaje a kronikářku Hanu Macháňovou – 
tel.: 283 911 117.

Barbara Tranová

Vítání nově narozených dětí
Zveme rodiče dětí narozených v roce 2014 a 2015 na slavnostní přivítání
nových občánků Ďáblic, které se uskuteční v květnu tohoto roku. 
Přihlásit se můžete e-mailem na adrese:
socialni.komise@dablice.cz nebo osobně v podatelně úřadu naší
městské části. Do přihlášky, prosíme, uveďte jméno dítěte, datum naro-
zení, adresu trvalého bydliště dítěte a kontakt na rodiče. Podmínkou
účasti na této slavnosti je trvalé bydliště dítěte na území Ďáblic. Těšíme se
na setkání s Vámi! 

Členky sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Taizé v Praze...
Ve dnech 29. 12. 2014 – 2. 1. 2015 hostila Praha 30 tisíc účastníků
setkání Taizé – ekumenického setkání mladých mezi 17–35 lety z různých
křesťanských církví. Mladí Češi se na tomto počtu podíleli 7 tisíci, zbylé
23 tisíce tvořili poutníci z dalších zemí Evropy, ale i jiných kontinentů. 
V předchozích číslech Ďáblického zpravodaje jste si mohli všimnout pro-
sby o ubytování jednoho či více poutníků v rodinách, případně o jinou
formu podpory setkání – napečení buchet pro mladé, kteří byli ubytováni
v naší škole, pozvání několika z nich na novoroční oběd apod. S velkou
radostí můžeme konstatovat, že zájem a ochota pomoci ze strany paní
ředitelky ZŠ a mnoha občanů Ďáblic předčily očekávání a nakonec umo-
žnily pobyt 99 mladým lidem ve škole a dalším 42 přímo v našich rodi-
nách! A tak jste v Ďáblicích mohli – velmi pravděpodobně poprvé v jejich
historii – po několik dnů potkávat skupinky mladých lidí z 10 zahranič-
ních zemí: Francie, Německa, Švýcarska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovin-
ska, Albánie, Švédska a Slovenska.
Ze srdce děkujeme všem, kdo se na zajištění úspěšného průběhu setkání
v naší obci podíleli, ať už ubytováním poutníků, přípravou občerstvení,
pomocí s tlumočením, organizací ve škole, či prostě tím, že setkání fandili
a drželi palce – díky vám všem proběhlo setkání překrásným způsobem
a podle veškerých reakcí z řad mladých hostů i ďáblických organizátorů si
na něj všichni zúčastnění ponesou krásné a hluboké vzpomínky. Ale nejen
ty – během těchto několika
dnů došlo k navázání mnoha
milých kontaktů a přátelství
a snad všichni poutníci, kteří
byli ubytováni přímo v rodi-
nách, vymáhali při odjezdu
ze svých hostitelů slib, že
i oni přijmou pozvání a brzy
oplatí svým hostům návštěvu
v jejich zemích, v jejich
domovech, což většina 
hostitelů s radostí přijala.
A to vše je ten nejlepší výsle-
dek a také ten nejlepší důvod
pro pořádání podobných
„poutí důvěry“, jak zní 
podtitul setkání Taizé. Je to
neocenitelná možnost zažít,
že si lidé různých národů –
přes veškeré jazykové či 
kulturní bariéry, přes veškeré
problémy a rozdělenost
dnešního světa, ať už kul-
turní, politickou, materiální či
náboženskou – mohou nejen
porozumět, ale dokonce se
navzájem velmi obohatit
a obdarovat.

Manželé Křížkovi
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...Taizé v Ďáblicích
Stejně jako řada dalších pražských rodin jsme nabídli účastníkům tohoto
setkání ubytování v našem domě. V pondělí jsme tak mohli přivítat čtyři
děvčata ze Slovinska, dva mladé katolické kněze z Polska, dvě děvčata
z Polska a dva mladé muže z Albánie.
Každé ráno jsme se scházeli u společné snídaně. Poté vždy naši hosté
spěchali na ranní modlitbu ve zdejší škole a následná setkání, workshopy
a další program. I přesto si udělali čas i na procházky po Praze a návštěvu
pražských pamětihodností. Více času na společné posezení a popovídání
u čaje tak bylo vždy až večer. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých infor-
mací z různých oblastí života v Polsku, Slovinsku a Albánii, ze kterých 
naši hosté přijeli. 
Celou řadu úsměvných situací přinesly také naše jazykové diskuse. Byť
zpočátku jsme všichni používali angličtinu, postupně jsme se stále více
pouštěli do debat každý ve svém rodném jazyce (samozřejmě jen v pří-
padě těch slovanských – albánština pro nás zůstala naprosto neproniknu-
telná J). Zejména některá slova, která v polštině znějí stejně jako
v češtině, ale mají jiný význam, byla zdrojem úsměvných nedorozumění.
Tak např. zatímco v české verzi disidenti pracovali před sametovou revo-
lucí „v kotelně“, v polštině to bylo „v piwnici“. Stejně tak se nám zdálo
divné, proč nám polští přátelé nabízejí typický polský sladký zákusek
z vajec s omluvou, že je „ze sklepa“. Vše se vyjasnilo, až když nám
vysvětlili, že to znamená „z obchodu“, tj. nikoli připravený doma, 
který by byl údajně ještě lepší.
Nicméně největším zážitkem pro nás byl společně strávený příchod
nového roku. Silvestrovskou půlnoc jsme strávili společně s účastníky
setkání, kteří byli ubytováni v Ďáblicích, v krátké tiché společné modlitbě
v ďáblické škole. Mj. jsme tak byli ušetřeni i obvyklého silvestrovského
„petardového mumraje“. Po společné modlitbě pak mladí poutníci z Taizé
pokračovali v novoročních oslavách. Z prezentací jednotlivých skupin
z různých evropských zemí bylo vidět, že se všichni dokážou skvěle 

společně bavit a společné chvíle 
si náležitě užít.
Se starostí o „naše“ poutníky 
nám po celou dobu jejich pobytu
výrazně pomáhala i paní Zdena
Vondrová, naše spolufarnice
z libeňské farnosti. Tato čilá, velice
energická a milá paní naše hosty
i nás každý den zásobovala výbor-
nými koláči, smaženými šiškami,
skvělým vánočním cukrovím
i výborným salátem na silvestrov-
ské chlebíčky. Paní Vondrová se
účastnila i našeho společného
novoročního oběda, kde se jí
dostalo zasloužené pochvaly
a poděkování od všech našich Taizé
účastníků. Vzhledem k tomu, že
paní Vondrové bude letos v dubnu
94 let, věříme, že to zřejmě byla

nejstarší aktivní účastnice setkání mladých poutníků v Praze. Ještě jednou
jí za její pomoc mockrát děkujeme.
Na Nový rok jsme pak měli společný oběd. Oběd jsme zahájili společnou
modlitbou „Otče náš“ – každý ve svém rodném jazyce. Všechny jsme 
přesvědčili, že jediné správné novoroční jídlo je čočka. Naše „pročočková
agitace“ slibující „spousty peněz“ byla zřejmě velice přesvědčivá – čočku
jedli ochotně všichni J. Po obědě jsme zpívali vánoční koledy – každá
země své nejoblíbenější. Tichou noc pak vždy každá země po jedné sloce.
Jednoznačným vítězem v této pěvecké „koledové soutěži“ byla děvčata
ze Slovinska.
Pět dnů pobytu našich hostů velice rychle uběhlo. Společná setkávání
s našimi novými přáteli nás velmi obohatila a věříme, že i oni byli s poutí
v Praze velmi spokojeni a odjížděli se spoustou krásných zážitků.

Rodina Radovanských, Ďáblice,
fotografie Pavel Šindelář 
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Jak jsme bojovali
Dne 17. 12. 2014 se v Praze uskutečnil
výběrový florbalový turnaj s účastí nej-
lepších týmů z celé Prahy. Do tohoto tur-
naje postoupil z kvalifikačních turnajů
vždy první nejlepší tým z dané městské
části. Naši chlapci na turnaji reprezento-
vali městskou část Prahy 8 a zaručeně se
ve velké celopražské konkurenci neztra-
tili. Do samotného finále se chlapci pro-
bojovali přes registrační kolo, kde zdolali
soupeře a do úplného finále se probojovali z krásného druhého místa. Ve
finále šli všichni hráči tvrdě za týmovým cílem a bojovali s velkou chutí,
radostí a vervou. Přemožitele našli až v posledním velice vyrovnaném
utkání, které rozhodlo o postupujícím do bojů o MČR. Díky těsné prohře
chlapci obsadili krásné a cenné 2. místo. Tímto bych chtěla všem chlap-
cům velice poděkovat za to, že dokázali táhnout za jeden provaz, dále za
krásný sportovní zážitek a také za výbornou reprezentaci naší ZŠ.

Michaela Hrbková, učitelka TV

Předvánoční čas ve 3. třídách
Adventní čas jsme trávili nejen přípravou na vánoční trhy, ale i návštěvou
dvou krásných divadelních představení. 
Louskáčka, uváděného v Národním divadle, mnozí z vás znají, tak si jistě
dovedete představit, že nám navodil vánoční atmosféru. Děti se seznámily
s baletem jako novým žánrem a byly nadšené bohatou výpravou pohád-
kového příběhu. Zároveň jsme si prohlédli základní kameny ND a jeho
výzdobu. 
Dalším žánrem, který děti poznaly, byl muzikál Sněhová královna, uvá-
děný v divadle Hybernia. Obě představení všem vřele doporučujeme. 
V průběhu adventu nás také navštívil Mikuláš, vyráběli jsme dárečky
a výrobky na vánoční trhy, připomněli jsme si vánoční tradice, zpívali
koledy a vyzdobili jsme si své třídy. Celý adventní čas jsme zakončili 
posezením s rodiči a prodejem vánočních výrobků.
Přejeme vše nejlepší v novém roce 2015.

Žáci a učitelé třetích tříd

Vánoční jarmark ve škole
Tak už je tu zase – doba adventní, doba „klidu a pohody“. 
Sice se to tak běžně říká, ale ruku na srdce, kdo má v době adventu, před
Štědrým dnem, klid a pohodu?
Každý z nás prožívá shon, ať už je to kvůli dohánění různých restů než
skončí starý rok, pečení nejrůznějších druhů cukroví, nebo snahou
z domácnosti vytvořit aseptickou klícku, či sháněním dárků v přeplněných
obchodních domech pro
své nejbližší, aby jim
udělal radost. 
Každý je v této době
hodně zaneprázdněn
a rozumí brouku Kvapní-
kovi ze Včelích
medvídků, když si zpívá:
„Chvátám, chvátám,
nemám chvíli klid...“
Proto nám udělalo velkou radost, že se 16. 12. 2014 během Adventního
jarmarku naplnila jídelna, chodba i sál školy rodiči s dětmi, prostory až
doslova praskaly ve švech. Zde všude byly totiž rozmístěny „stánky“, ve
kterých nabízely děti ze všech tříd spolu se svými třídními učiteli vlastno-
ruční výrobky. Rozhodně se bylo na co dívat a hlavně co kupovat, protože
nabídka byla velmi pestrá a ceny lidové.
No a kdo měl nakoupeno, tak se mohl v sále školy zastavit a zaposlou-
chat do vystoupení potulných komediantů (školní dramatický kroužek),
nebo si zazpívat s hudebně rytmickým seskupením notoricky známé
koledy.

A ač se vlastně vše rok co rok opakuje, vždy jsou to jedinečné, kouzelně
příjemné chvíle, na které se všichni těší.
Velký dík patří nejen paní vychovatelce Votavové, která celou organizaci
akce nesla na svých bedrech, ale hlavně všem zúčastněným třídám
(samozřejmě včetně třídních učitelů), vychovatelkám školní družiny, které
během jarmarku zajišťovaly jak prodej výrobků dětí ze ŠD, tak i pomoc při
organizaci. Děkujeme i panu Tačovskému, který opět (jako každoročně)
zajistil zvukové zázemí pro vystoupení. A samozřejmě nelze zapomenout
na rodiče s dětmi. Bez nich by to nebylo ono.

Markéta Skalová, vychovatelka ŠD

U čtvrťáků v družině
Jako již tradičně zavítal 5. prosince mezi děti do školní družiny Mikuláš se
svými pomocníky. Soutěžním odpolednem plným her a soutěží provázeli
andělé a čerti. Nakonec přišel i Mikuláš, od kterého děti za předvedenou
písničku nebo básničku dostaly sladkou odměnu, zkrátka nepřišli ani
vychovatelé. Jen čerti odešli s nepořízenou, všechny děti nám zůstaly. 
Už se těšíme, zda nás navštíví i za rok. 
Ráda bych poděkovala všem družinovým dětem ze čtvrtých a pátých tříd
naší ZŠ, které se v tento den převtělily do rošťáckých čertíků a nebeských
andílků a vytvořily tím pro ostatní děti úžasnou Mikulášovu družinu.
Ve středu 17. prosince mimo obec vyjeli čtvrťáci, aby si užili vánoční
atmosféru při procházce Prahou. Začali jsme na Staroměstském náměstí,
které zářilo všemi barvami a také vonělo vanilkou a pečenými kaštany.
Pohladili jsme si všechna zvířátka, ochutnali tradiční trdelník, viděli jsme
i orloj v akci a pak jsme se vydali pro další vánoční inspiraci, tentokrát na
Václavské náměstí. Cestou na metro jsme ještě stihli obdivovat vánoční
výzdobu na náměstí Republiky. Inspirace bylo spoustu, tak snad aspoň
trošku jsme jí přinesli i domů.

Ivana Komárková, vychovatelka ŠD

Vánoční představení ve školní družině
Vánoční vyprávění a zpívání čekalo ve středu 10. prosince na družinové
děti z prvních, druhých a třetích tříd v sále naší školy. S basou, kytarou
a houslemi za námi přijely Kačka a Gabča. Během veselého povídání
o Vánocích a zvycích
v čase adventu si děti
spolu s Kačkou a Gabčou
zazpívaly mnoho koled,
odvážlivci pak pomohli
doprovodit hudebnice na
několik drobných hudeb-
ních nástrojů. Také jsme
se naučili několik nových
písniček a dokázali jsme,
že umíme rozeznávat
a pojmenovávat různé
hudební nástroje.
Že se program líbil, jsme všichni poznali, protože na konci vystoupení si
potleskem a skandováním děti vyžádaly ještě krátký přídavek. 

Vlasta Poláčková, vychovatelka ŠD
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Bláznivý prosinec
Je asi tím nejuspěchanějším měsícem v roce. Doháníme to, co jsme celý
rok odkládali, uklidili jsme i jindy zapomenuté kouty v našich domovech,
domácnosti provoněly při pečení vánočního cukroví. Přemýšleli jsme, čím
letos potěšit pod vánočním stromečkem své blízké.
Naše ulice, zahrady i domy se rozzářily tisíci vánočních světel a ve večer-
ních hodinách nám poskytly úchvatnou podívanou. A pak přišel ten
dlouho očekávaný večer, kdy jsme konečně v klidu usedli k štědrovečer-
nímu stolu a nechali za sebou všechen shon a nervozitu. Nastal čas
zamyslet se nad uplynulým rokem, nad tím, co se nám povedlo a co jsme
mohli udělat lépe. Čas na návštěvu příbuzných a přátel, na vzpomínku 
na ty, kteří už s námi nejsou. A pak přišel poslední den v roce, kdy jsme
mohli „na dno šuplíku“ uložit všechna nedorozumění, křivdy a nezdary
starého roku a do nového vykročit s nadějí, že bude lepší, šťastnější
a úspěšnější než ten předchozí. A takový ze srdce přeji všem 
„Ďábličákům“.

Jana Ouředníčková

Zima ve fotbalovém oddíle 
I když začátek jarní fotbalové sezóny je ještě daleko, 
hřiště s umělým povrchem je využíváno každý den 
pro tréninky a víkendy máme hřiště plně obsazené 
zimními turnaji Mladšího dorostu a Starších žáků. 
Vekou výhodou je, že v zimních měsících mohou nejmenší děti 
z Fotbalové školičky, Minipřípravky, Mladších přípravek a dalších týmů
využívat tělocvičnu v naší Základní škole. 

Pozvánka na Ples
Již pošesté se na Vás budeme těšit na PLESE, který bude v sobotu 21. 2.
2015 od 20 hodin v Základní škole U Parkánu. Letos chceme nabídnout
velmi kvalitní hudbu a ve spolupráci se společností Porsche Praha-Prosek
budeme soutěžit o možnost vyzkoušet si novou ŠKODU Fabii a také
o řadu dalších zajímavých cen. Vzhledem k tomu, že poslední roky máme
vyprodáno, rezervujte si lístky na tuto akci co nejdříve na webu
www.skdablice.eu. Těšíme se na Vás.  

Michal Mošnička, předseda TJ

Vánoční sbírka 
pro opuštěná zvířátka z útulků
V roce 2014 se na naši školu obrátila společnost Pesos, o.p.s., která
pořádá pravidelné materiální a finanční sbírky pro opuštěná zvířátka
z útulků. A tak jsme se
i my v adventním čase
zapojili do vánoční
sbírky. U recepce školy
se postupně naplnily tři
veliké krabice dárků pro
pejsky a kočičky. Děti,
jejich rodiče i zamě-
stnanci školy nosili gra-
nule, dobrůtky, konzervy,
pelíšky i oblečky. Všem dárcům chceme tímto moc a moc poděkovat. 
Těší nás, že jsme se společně této akce mohli zúčastnit a věříme, že se
i tato činnost stane v naší škole tradicí. Krásný nový rok 2015.

Alena Votavová, KKZČ ZŠ Ďáblice
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Kalendář akcí 
27. ledna od 18 hodin beseda Ticho kolem hluku
v sále základní školy

11. a 12. února od 12.30 hodin Zápis do 1. ročníku základní školy

21. února od 20 hodin Fotbalový ples v sále základní školy

21. března od 20 hodin Obecní ples v sále základní školy

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 leden a únor
Leden: pondělí 18–21, středa, čtvrtek 18.30–20.30, 
neděle 13–15 hodin.
Únor: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21, 
čtvrtek 13.30–15.30, 19–21, neděle 14–16 hodin. 

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hodin: 
26. 1. Magdalena Radostová: Island – setkání na jiné planetě.
16. 2. Ing. Jiří Haleš: Sopečná činnost.
24. 2. Ing. Vladimír Novotný: Z čeho se skládá vesmír.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin:
5. a 19. 1. Sluneční soustava I.
2. a 9. 2. Apollo 10, Apollo 11.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Leden: středa, čtvrtek 18.30–20.30, neděle 13–15 hodin. 
Pondělí 5. a 19. 1. 20–21 za jasného počasí. 
Únor: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, 18–21, středa, 
čtvrtek 19–21, neděle 14–16 , pondělí 2. a 9. 2. 20–21 hodin 
za jasného počasí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami, Venuše – 
za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc – od 23. 1. do 31. 1., nejlépe okolo 27. 1.; 
od 1. 2. do 5. 2 a od 21. 2. do 28. 2., nejlépe okolo 25. 2. Jupiter – ve
druhé polovině ledna, po celý únor. Uran – v lednu za dobrých podmínek.
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 17.30 do 18.30 hodin (leden) a od 
18 – 19 hodin (únor) mohou hvězdárnu navštívit předem objednané 
skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů (záleží na počasí).

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

POHÁDKY pro nejmenší
Neděle 18. 1. v 10.15 hodin – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Neděle 15. 2. v 10.15 hodin – Odkud svítí Sluníčko.
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování 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.



Komise životního prostředí MČ Praha-Ďáblice a Spolek pro Ďáblice 
pořádají besedu s přednáškou a promítáním s názvem

Ticho kolem hluku
aneb Jak se ministerstvo dopravy spiklo 
s ministerstvem zdravotnictví proti zdraví občanů.

Sejdeme se v úterý 27. ledna 2015 v 18 hodin
v sále Základní školy U Parkánu 17 v Praze-Ďáblicích.
Přednášejícím je Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc.
Přednáška obsahuje i návrhy možného řešení problému. 
Je uzpůsobena pro laickou veřejnost a autor i organizátoři 
se těší na dotazy a diskuzi k tématu.

Martin Lonek – zástupce starosty, Tatjana Dohnalová – předsedkyně KŽPaD
a Milada Stroblová – předsedkyně Spolku pro Ďáblice


