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O čem jednala rada městské části
8. jednání dne 9. 2. 2015
Rada MČ po projednání odsouhlasila:
• odpisový plán ÚMČ a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
• vyvěšení vlajky Tibetu v rámci mezinárodní kampaně 
„Vlajka pro Tibet“ dne 10. března 2015.

9. jednání dne 23. 2. 2015
Rada MČ po projednání odsouhlasila:
• výměnu oken v budově TJ Ďáblice
• mandátní smlouvu na autorský dozor či konzultace při stavbě
„Zázemí Ďáblického parku“ se společností Architekti Headhand s.r.o.
• objednání projektových prací na úpravu projektu 
„Zázemí Ďáblického parku“ od spol. Architekti Headhand s.r.o. 
ve výši 42.000 Kč dle předložené cenové nabídky

Rada vzala na vědomí:
• směrnici ZŠ a MŠ – Podmínky k přijetí dítěte k plnění 
povinné školní docházky do ZŠ ve školním roce 2015–2016
• směrnici ZŠ a MŠ – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání do MŠ pro školní rok 2015–2016
• zprávu Kontrolního výboru
• zprávu Finančního výboru
• zprávu Komise životního prostředí a dopravy.

Rada MČ byla informována:
• o účetních a legislativních změnách u dotací a darovacích smluv.

Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – 
Zápisy z jednání rady v roce 2015.

Vážení sousedé, 
přijměte naše pozvání na jednání zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice ve středu 25. března od 18 hodin, 
kde bude projednáván nejdůležitější dokument tohoto roku, 
rozpočet naší městské části pro rok 2015. 
Jeho předloha je v předstihu dostupná každému 
z vás na webových stránkách Ďáblic.
Těšíme se na vaši hojnou účast.

Za samosprávu obce Ing. Miloš Růžička, starosta
a Martin Lonek, zástupce starosty

Kompenzační příspěvek 
za provoz skládky
Zastupitelstvo MČ schválilo vyplácení kompenzačního příspěvku za 
provoz skládky na 2. zasedání 10. 12. 2014 Usnesením č. 24/14/ZMČ.
Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice upozorňuje rodiče dětí do 15 let
včetně, že si mohou v období od 1. 4.–30. 11. 2015 podat žádost
o poskytnutí kompenzačního příspěvku MČ Ďáblice za provoz skládky 
za rok 2015. Na děti narozené v období 1. 11. 2015–31. 12. 2015 
lze podat žádost do 15. 1. 2016. Podmínkou k platnému podání žádosti
je trvalý pobyt dítěte v obci Ďáblice a věk 0–15 let včetně.
Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem na
podatelně MČ nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha-
-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti
další doklady, (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).
Žádost najdete ve Zpravodaji nebo si ji můžete vyplnit přímo na úřadě
MČ Praha-Ďáblice. Miroslava Koubová, FIO

Změna autobusového spojení mezi
Ďáblicemi a stanicí metra Ládví
Jak jsme již avizovali v loňském roce, dojde definitivně, a to od 7. dubna,
k realizaci projektu Pražské integrované dopravy – propojení Mělníku,
Neratovic a dalších obcí Středočeského kraje s Prahou. Ďáblice tím získají
více spojů k metru na Ládví, ale také větší provoz na Ďáblické, protože
tudy bude projíždět více autobusů, přímých linek Ládví-Mělník a Ládví-
Neratovice. Budou zřízeny nové linky (349, 369), původní linka č. 368
pojede také Ďáblickou. Na okružní jízdě Ďáblicemi ji nahradí další spoje
linky 103. Ve špičce bude mít dle informace ROPIDu spoj č. 103 interval
6–7 minut, mimo špičku kolem 15 minut, o víkendu zůstane stejný jako
dosud. Stejně tak zůstane i polookružní trasa spoje č. 103. Spoj č. 345 se
ruší. O víkendu se navýší počet autobusů, které budou jezdit a stavět na
Ďáblické ulici, takže bude možné se dostat od metra autobusem častěji
než jednou za půl hodiny. Autobus č. 348, který již Ďáblickou ulicí 
projíždí, by měl být veden až na Bulovku.
Zatím se bude jednat o zkušební provoz, který po určité době bude
vyhodnocen a event. budou jízdní řády upraveny dle potřeby. V době
vydání ĎZ nebyly nové jízdní řády k dispozici. Jakmile budou, objeví se 
na webových stránkách Ďáblic a určitě budou zveřejněny v dalším, 
tedy dubnovém čísle Ďáblického zpravodaje.

Zdroj ROPID, upravila Táňa Dohnalová

Velkoobjemové kontejnery 
na bioodpad v dubnu
Úřad městské části Praha-Ďáblice oznamuje, že velkoobjemové kontej-
nery na bioodpad (dále jen VOK – BIO) na objemný odpad budou přista-
veny v sobotu 18. dubna 2015 od 13 do 16 hodin v lokalitách:
Legionářů–Kostelecká • Na Blatech–U Červeného Mlýnku    
a v neděli 19. dubna 2015 od 13 do 16 hodin v lokalitách:
Koníčkovo náměstí • Květnová–Na Znělci. 
Upozorňujeme obyvatele, že konečná poloha VOK – BIO může být mírně
odlišná z důvodu dopravní situace.
Do přistavených VOK – BIO mohou občané zdarma odkládat biologicky
rozložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze zahrad – listí, trávu,
větve, neznečištěnou zeminu apod. 
VOK – BIO jsou určeny pouze pro občany hl. m. Prahy a pro odpad
z údržby zahrad ve vlastnictví fyzických osob – občanů. Vysbíraný biood-
pad bude zpracován kompostováním.
VOK – BIO jsou přistaveny z finančních prostředků Magistrátu hl. m.
Prahy. Kontejnery z prostředků městské části budou přistavovány po
schválení rozpočtu a informace o termínech a místech budou zveřejněny
v příštím čísle Ďáblického zpravodaje a na webových stránkách.

Tajemník úřadu MČ Ing. Michal Traurig

Dopravní omezení pro osobní 
a autobusovou dopravu při 
rekonstrukci vozovky v ulici Hřenská
Vážení sousedé, v termínu od 23. března do 19. dubna 2015
proběhne delší dobu plánovaná oprava povrchu vozovky v ulici Hřenská
v celé její délce. Svrchní vrstva vozovky bude odstraněna frézováním
a poté nahrazena novou vrstvou. Současně bude obnoven povrch
zámkové dlažby v obou směrech na zastávce MHD Květnová, vyměněno
cca 200 metrů obruby vozovky a snížena obruba v oblasti budoucího
(mírně posunutého) přechodu pro chodce pod budovou Radnice MČ. 
Přechod bude v budoucnu na bezpečnějším místě, několik metrů dále 
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Anketní otázka pro zastupitele
Významným bodem březnové schůze veřejného zasedání 
zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice je schválení rozpočtu na rok
2015. Jaké priority budete Vy, jako zastupitel a občan Ďáblic,
prosazovat a proč?

Tatjana Dohnalová: Považuji za velice dobré již to, že zastupitelé mají
opět možnost seznámit se s návrhem rozpočtu na letošní rok v předstihu,
ještě před konečným projednáním v Radě naší městské části. Cílem je
snadnější průběh projednání rozpočtu na veřejném zasedání zastupitel-
stva. Stejnou příležitost k podrobnému seznámení se s rozpočtem budou
mít po schválení v Radě opět i občané přímo na webu Ďáblic. 
Jako pozitivní vnímám v rozpočtu skutečnost, že se nezvyšují výdaje
v oblasti státní správy a samosprávy. Jsou oproti rozpočtům do roku 2010
stále podstatně nižší. Je zásluhou vedení naší obce, že v minulosti vzniklé
problémy, po dlouhou dobu opomíjené a které vyšly postupem času
najevo, a tím i nutné náklady na jejich vyřešení, se významně nepromítají
do hospodaření obce.
Podporuji stále hned za dostavbou školy výstavbu víceúčelového domu
v centru obce, nazvané Centrum II., a proto bych uvítala rychlejší časovou
a rozhodovací fázi, a poté i uvolnění finančních prostředků pro stavbu
tohoto projektu. Vnímám stále více skutečnost, že naši hendikepovaní
občané zůstávají před „branami úřadu“, v našem případě pod schody.
Nový malý úřad ve víceúčelovém objektu by se stal také jejich úřadem.
Snížily by se i náklady na provoz takového úřadu (stávající radnice je pro-
vozně velice náročná – např. téměř 200 tisíc nás stojí jen vytápění
objektu).
Hodnotím rozpočet jako vyvážený, i když je schodkový kvůli naplánova-
ným investicím. Ale snad i proto máme fond rezerv a rozvoje.

Mgr. Simona Dvořáková: Nejlepší rozpočet je pro mě takový, který je
vyrovnaný, resp. mírně přebytkový. Nicméně co se detailů týče, spoléhám
na kolegyně a kolegy z finančního oddělení a finančního výboru, kteří
jsou kompetentnější než já, že na rok 2015 vypracovali rozpočet, který
bude maximálně vyhovovat potřebám naší obce. Jako členka kulturní
komise bych si přála, aby se její rozpočet navýšil, ovšem chápu, že toto
navýšení není reálné, pokud máme začít šetřit na horší časy.

Ing. Tomáš Kužma: V rozpočtu na rok 2015 budu prosazovat střídmost
a více myslet na budoucnost Ďáblic, než je tomu v předloženém návrhu,
o kterém bude ZMČ na březnovém jednání hlasovat. Je důležité si uvědo-
mit, že skládka zde nebude do nekonečna a ani jí tu nikdo z nás věčně
nechce. Ovšem je ještě důležitější, že každoroční finanční injekce, ve
formě kompenzace magistrátu za skládku ve výši cca 12,5 mil. Kč, brzy
přestane štědře dotovat rozpočet naší městské části. Tato kompenzace za
skládku činí těžko uvěřitelných 50% rozpočtu. A já se ptám, z čeho budou
Ďáblice žít, až toto skončí? Je opravdu rozumné projídat současné úspory
za stavby typu „Zázemí ďáblického parku“, pro kterou vedení radnice
marně hledá využití? Tato stavba bez jasné filozofie má stát vedle hřiště
U Holců a nás občany přijde na více než 7 mil. Kč. Nemluvě o přípravných
pracích na další megalomanskou stavbu v podobě nového obecního
domu pro účely radnice, pošty, ordinací a jiných. Aniž by se plánovalo
v tomto roce kopnout do země, je alokováno na přípravné práce
700.000 Kč z celkových 35 mil. Kč.
Není diskuze o akutní potřebě řešení ordinací doktorů, tu ale můžeme
smysluplně vyřešit promyšlenou rekonstrukcí stávající budovy obecního
domu s lékárnou za desetinovou částku, než která je plánovaná na
výstavbu nové multifunkční budovy. Další argument současného vedení
pro výstavbu nového „obecního domu“ je nutnost přestěhování stávající
radnice. Opravdu je současná budova radnice nevyhovující? Často zmiňo-
vaná bezbariérovost se dá snadno vyřešit posuvnou plošinou při schodišti
nebo výtahem. Nehospodárnost současné stavby je třeba řešit odbornou
rekonstrukcí objektu, jíž bude předcházet energetická revize.
Podtrženo, sečteno: Současný návrh rozpočtu na rok 2015 je rozhazo-
vačný a nevytváří dostatečnou rezervu na horší časy, které jistě přijdou,
jestliže tady nechceme dále tolerovat skládku.

od křižovatky Hřenská/Květnová, později vybaven zpomalovači rychlosti.
Úpravy budou probíhat v pracovních dnech i o víkendu mezi 7–17 hod.
Při frézování je nutno počítat se zvýšenou hladinou hluku a prašnosti.
Pro zjednodušení přikládám grafické znázornění situace.

Oprava je z pohledu zachování maximální možné dopravní dostupnosti
oblasti rozdělena do 3 částí.
1. fáze I. etapy: 23. – 29. 3. (7 dní) 
V této fázi bude Hřenská zcela uzavřena od Šenovské po Květnovou 
(křižovatka Květnová/Hřenská zůstane průjezdná rezidentům). Linka 
autobusu 103 pojede v obou směrech náhradní trasou ulicí Kučerové, 
Brigádnická, na jejímž konci se napojí zpět na Šenovskou a bude pokra-
čovat po původní trase. Budou zřízeny náhradní zastávky BUS v ulici
Kučerové a Brigádnická v obou směrech.
2. fáze I. etapy: 30. 3. – 10. 4. (12 dní)
V této fázi zůstává změna trasy BUS stejná jako v první fázi. Uzavírka se
pouze prodlužuje o krátkou část Hřenské mezi Květnovou a Kučerové, pří-
jezd k Radnici a rezidentské oblasti bude proto umožněn ulicí Říjnovou,
protože v těchto místech bude již na Hřenské oprava vozovky ukončena.

II. etapa 11. – 19. 4. (9 dní)
V této poslední etapě bude opravován úsek Hřenské od Kučerové
k Ďáblické. BUS 103 pojede po Ďáblické rovně přes Kokořínskou, Šenov-
skou, již opravenou Hřenskou a poté ulicí Květnová (zde zřízeny náhradní
zastávky BUS na Hřenské pod Radnicí a před restaurací Květnová), dále
ulicí Brigádnickou (na jejím konci jsou další dvě náhradní zastávky z první
etapy) a zpět na Šenovskou.
Během opravy bude změněno dopravní značení v dotčených
oblastech. Linky autobusů č. 345 a 368 pojedou přímo ulicí
Ďáblickou bez obsloužení této oblasti.

Přeji všem, kterých se tato omezení dotknou, hodně trpělivosti a dobré
vůle během realizace. Výsledek určitě bude stát za to.

Martin Lonek, zástupce starosty
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Ing. Pavel Niebauer: Priority, které dlouhodobě prosazuji, jsou stále
stejné. A to, abychom peníze, se kterými naše městská část hospodaří,
smysluplně využili. Vzhledem k tomu, že v době psaní tohoto článku jsem
měl k dispozici pouze pracovní návrh rozpočtu MČ na rok 2015, budou
mé odpovědi obecné. Dlouhodobě kritizuji nadměrné výdaje na konzul-
tační služby (právní a poradenské) a nejinak tomu bude i letos. Budu pro-
sazovat, aby rozpočet v této kapitole byl opřen o předvídatelné náklady,
nevytvářel jakousi „vatu“ a nutil vedení obce k racionálnímu vedení práv-
ních sporů a pořizování poradenských služeb. Dále budu chtít, aby další
„režijní“ výdaje na chod úřadu byly řádně obhájeny. Nepodpořím bez-
břehé navyšování nákladů na materiál, DHM a dohody o provedení práce.
Na druhou stranu bud chtít po předkladatelích rozpočtu argumentaci nad
případným snížením výdajů na chod tradičních občanských sdružení
(např. hasiči) a sportovních klubů (např. TJ Ďáblice).
Letošní rok bude, po mnoha letech, rokem, kdy naše MČ bude hospodařit
se záporným saldem. Je to způsobeno tím, že budou postupně realizo-
vány dvě významné investiční akce (přístavba základní školy – cca 
8,1 mil. Kč; Centrum I – zázemí ďáblického parku a Centrum II – Obecní
dům – obojí cca 7,9 mil. Kč). Zatímco v prvním případě panuje konsensus
nad smysluplností akce, tak v případě Centra I. a II. o tom nejsem pře-
svědčen, a proto budu bedlivě sledovat racionálnost nákladů.
V neposlední řadě bych i já rád prosadil do rozpočtu kapitoly, které mě
tíží jako občana. Rád bych prosadil, aby v rozpočtu bylo pamatováno na
hřiště v lokalitě Blata/Červený Mlýnek, monitoring ovzduší (zejména
u lokálních znečišťovatelů = nezodpovědných občanů) a účinně pokročit
v ukončení nezákonného provozování živnosti společnosti Frased v ulici 
U Červeného mlýnku.
Podaří-li se mi výše uvedené, budu spokojen.
P.S.: Vzhledem k tomu, že tento článek vychází ještě před termínem 
veřejného zasedání zastupitelstva, kde bude rozpočet schvalován (středa
25. 3. 2015), vyzývám tímto občany, aby aktivně vstoupili do diskuze nad
tím, kam svěřené prostředky v roce 2015 vkládat.

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D.: Nejprve mi dovolte krátké povzdechnutí
nad komplikovaností demokracie. O věci, kterou byste si doma rozhodli
v pěti minutách, se v zájmu demokracie musí rozhodovat způsobem
obřadně komplikovaným. Dělá to z práce v Zastupitelstvu 
(ale i z veřejných schůzí) cvičení v trpělivosti. 
O něco pružnější a méně formálně vázaná je práce ve výborech zastupi-
telstva. I tak jsme ve Finančním výboru strávili nad návrhem letošního
rozpočtu pět hodin v kuse. Děkuji všem, kdo to s námi do desáté hodiny
večerní vydrželi. 
Moje hlavní starost je o vyrovnanost rozpočtu. Nejsme vláda, abychom se
mohli zadlužovat. Díky prostředkům plynoucím ze skládky se nám řadu
let po sobě daří spořit. Letos bychom s pomocí těchto prostředků
a dotace magistrátu rádi podpořili několik investic v obci, především 
rozšíření školy a oživení centra Ďáblic. 
Co mě znepokojuje, je závislost našeho hospodaření na výnosech ze
skládky. Tento zdroj není úplně ten „nejčistší“ a obec o likvidaci skládky
jako ekologické zátěže dlouhodobě usiluje. Nicméně, právě odtud plynou
prostředky, kterými například dotujeme běžný provoz školy. Snad se po
zavření skládky najde jiné řešení, ale zatím to nad námi visí jako jisté
„memento mori“. Proto jsme letos trochu opatrní v rozdávání peněz na
jednotlivé – pro obec jinak prospěšné aktivity a jemně přibržďujeme
dosud štědře otevřenou ruku.

Mgr. Barbara Tranová: S návrhem rozpočtu jsem se seznámila
a nemám k němu zásadní připomínky. Oceňuji práci lidí, kteří se přípravě
rozpočtu věnovali, a kteří k tomu mají potřebné odborné předpoklady
a zkušenosti. Mými prioritami v práci pro obec jsou sociální otázky a vše,
co souvisí s kvalitou života v obci. To znamená: péče o seniory a sociálně
slabší občany, dobré fungování základní a mateřské školy, podpora komu-
nitního a spolkového života, informovanost a spolupráce s občany. Pova-
žuji za důležité dokončit přestavbu školy, vybudovat komunitní centrum
v parku U Holců a pokračovat v přípravě stavby multifunkčního obecního
domu v centru obce poblíž bývalé Battistovy cihelny. Je dobře, že rozpočet
obce s těmito i mnoha dalšími plány počítá.

Ing. Miloš Růžička: Základ otázky, tedy jak hospodařit se svěřenými
finančními prostředky a na co by měla naše městská část své veřejné
finance vynakládat, je velmi dobrý, stále aktuální. Nelíbí se mi ale její
načasování, zejména její pevná a mylná provázanost s jedním jediným
dnem roku – dnem schvalování rozpočtu na jednání zastupitelstva, což
byl v minulých letech pro některé kolegy také jediný den, kdy si našli čas
a byli ochotni se o strategii tvorby rozpočtu bavit. Doufám, že v tomto
bude spolupráce nového zastupitelstva lepší.

Rozpočet Ďáblic a jeho závislost na rozpočtu Prahy
Otázka priorit rozpočtu by měla být obsahem trvalé a férové diskuse pou-
čených zastupitelů, kteří zastupují nějakou celkovou představu o dlouho-
dobém rozvoji Ďáblic a kteří se pečlivě seznámili s pravidly (klady
i zápory) přidělování finančních prostředků z rozpočtu hlavního města. 
To je nezbytné, protože jsme dlouhodobě součástí Prahy, jsme pevně na
rozpočet Prahy navázáni a jsme tedy na něm stále zcela závislí. Píši tuto
poznámku i proto, že mne rok co rok velmi mrzí, jaké nesystémové
a Ďáblicím škodící zacházení s rozpočtem někteří zastupitelé v minulém
volebním období navrhovali. 

Nebezpečí zneužití rozpočtu
Pokud píši o pokusech špatně a nevýhodně zacházet s penězi Ďáblic, pak
mám na mysli např. politicky motivované a účelové pokusy blokovat jiné,
čistě ďáblické projekty odčerpáním naspořených peněz do přístavby či
výstavby školy. Přitom právě investice do školských budov jsou dlouho-
době zcela v kompetenci Prahy, ne městských částí. Pravidla Prahy
k výpočtu výše ročního přídělu peněz (tzv. „dotace městským částem
z rozpočtu hlavního města Prahy“) rámcově určují, na jaké základní 
činnosti mají být přidělené finanční prostředky použity. Investice do 
školních budov to nejsou. 

Rozpočet dlouhodobě předvídatelný a transparentní 
Takové rozpočty jsme se naučili v minulém volebním období sestavovat
v návaznosti na vizi dlouhodobého rozvoje naší městské části a takové
účetnictví pro její hospodaření jsme zavedli. Každý výdaj i příjem 
je jasně popsaný, dohledatelný a účetními doklady doložený.

Snižování závislosti rozpočtu na dotacích z rozpočtu Prahy
Máme jasnou vizi dlouhodobého rozvoje naší „obce“ a jsme první, kdo
se snaží zpracovávat rozvojové projekty a jejich prostřednictvím získávat
peníze do rozpočtu i z jiných zdrojů (státem spravované fondy, soukromé
nadace, smlouvy s investory). O všech grantových žádostech jsme zastupi-
tele a občany Ďáblic průběžně informovali. Uskutečněné, připravované
i probíhající projekty byly také součástí předvolebních informací STAN
(hnutí Starostů a nezávislých v Ďáblicích) a jsou stále k dispozici na
webových stránkách.

Smysluplné a průhledné zapojení úspor minulého období do investic
ve veřejném zájmu (do nových veřejných staveb a do dlouhodobého
zhodnocování bytů, veřejných budov, hřišť a odpočinkových ploch
v majetku a správě naší městské části
V průběhu přípravy letošního rozpočtu jsme znovu prověřili úrokovou
politiku v ČR působících bank. Situace na bankovním trhu se v tomto
směru pro Ďáblice hodně zhoršila. Nebudeme schopni již uzavřít tak
výhodné smlouvy, jako v předchozím období, což je další důvod, proč
nemá smysl dlouhodobě pasivně držet neúměrně velké „hotové peníze“
na účtu MČ.
V tuto chvíli je to již minimálně 8 let, co miliony leží zbytečně ladem
a doufám, že je bude možné postupně uvolňovat v souladu s naším
volebním programem na projekty, které byly prověřeny a občany Ďáblic
přijaty ve veřejně diskusi, které byly veřejně projednány a jsou doloženy
veškerou potřebnou dokumentací.

Úspory a efektivita drobných i větších investic
Úspory provozních prostředků, všude tam, kde se naskytne příležitost dál
spořit.
Efektivita vynaložených prostředků tam, kde cílem není střádat peníze
pod polštář, ale vracet je smysluplně do zvyšování kvality života v Ďábli-
cích, do zvyšování hodnoty našich nemovitostí, do čistoty a bezpečnosti,
do zdraví našich dětí, do společenské, sociální soudržnosti a soběstač-
nosti komunity ďáblických sousedů a spoluobčanů.
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Zpráva o rozpočtu hlavního města
Prahy pro rok 2015 
a o Programovém prohlášení 
RHMP pro období 2015–2018
z pohledu Ďáblic
Trocha poezie nikoho nezabije, tak snad i „trocha pražské politiky nikoho
nezabije“.
Poprvé v historii naší městské části máme přímé zastoupení Ďáblic
v zastupitelstvu hlavního města Prahy (ZHMP), navíc i přímo ve vedení
města, a to díky koaliční smlouvě mezi ANO, TROJKOALICÍ (ZS, KDU-ČSL,
STAN = hnutí Starostů a nezávislých) a ČSSD. Zájmy Ďáblic a podobných
tzv. „malých městských částí“ zastupuje Miloš Růžička, náš současný 
starosta a současně člen ZHMP, předseda výboru pro zdravotnictví 
a bydlení ZHMP a člen koalice za STAN. 
Proto ho redakce požádala o krátké zhodnocení rozpočtu Prahy
z pohledu městské části Praha-Ďáblice.
Jedním z hlavních cílů Starostů bylo posílit postavení tzv. malých měst-
ských částí, které bylo obcházeno a popíráno zejména při projednávání
závazných koncepčních dokumentů Prahy, územního plánu, jeho změn,
při rozhodování o investicích do infrastruktury (komunikace, kanalizace)
a do školství. Dále je naším cílem posílit soběstačnost a nastavit 
spravedlivější financování městských částí. 
K tomu jsme jako pražští zastupitelé za STAN s pomocí koaličních part-
nerů prosadili pro rok 2015 navýšení celkové částky, která byla
městským částem v letošním roce rozdělena. V tak krátkém
období po volbách nebyl čas na splnění zákonných lhůt projednání, na
podrobnou diskusi a obhájení našeho stanoviska, které je nám starostům
(na rozdíl od kolegů bez praxe v komunální politice) zcela zřejmé. 
Proto vyhrál jednoduchý, přestože pro nás nedostačující návrh: 
a) navýšit rozpočty MČ o 100 Kč/občan,
b) vytvořit v rozpočtu kapitolu finanční rezerva pro MČ ve výši 
300 mil. Kč, která bude přednostně užita pro rozšiřování 
kapacit škol a provoz sociálních zařízení.

Takové řešení bylo časově reálné projednat a hned na únorovém ZHMP
schválit, což se také stalo.
Náš ďáblický rozpočet tedy již počítá s dotací z rozpočtu Prahy větší o cca
0,5 mil. Kč oproti předchozímu roku (celkem pro r. 2015 = 9,793mil. Kč)
a hned v prvním týdnu března 2015 jsem dokončil a jménem Ďáblic pře-
dal vedení Prahy dvě žádosti o dotaci z této rezervy: a) na pokračování
přestavby a přístavby školy (viz také předchozí články, naposledy lednový
zpravodaj 2015) a b) na vybavení nových tříd, šaten a rozšíření kapacity
školní kuchyně a jídelny. Dál budu sledovat, jak bude s touto žádostí
naloženo. 
Paní primátorka a vedení města se dále zavázali zahájit hned po schvá-
lení rozpočtu se zastupiteli za STAN (jako s navrhovateli úpravy) a s ostat-
ními starosty pravidelná jednání o nastavení spravedlivějšího
financování městských částí v letech 2016 a dalších. 
Nástrojem pro tato jednání je přímé setkávání primátorky se starosty,
které by mělo nahradit tzv. Sněm starostů, který byl součástí Statutu
hl. m. Prahy a právem každého starosty, každé městské části a který byl
ze Statutu a ze života městských částí zcela odstraněn. Závazek je zatím
plněn, první jednání se uskutečnilo hned v únoru.
Shrnutí dosavadního krátkého zastupování Starostů, Ďáblic
a dalších tzv. malých starostů ve vedení Prahy ve vztahu 
k rozpočtu:
• okamžité, i když ne dostatečné navýšení rozpočtu Ďáblic
• možnost využít naše již zpracované studie a stavební dokumentaci
k čerpání finanční rezervy pro navýšení kapacity naší školy 
• zahájení přípravy nových kritérií pro spravedlivější financování 
MČ z rozpočtu Prahy 
• důstojnější postavení MČ a tedy částečné přiblížení cíle pražských
Starostů a nezávislých, kterým je budování silné Prahy prostřednictvím
silných a kvalitně fungujících MČ a naopak.
Bude cíl skutečně naplněn? Nevím. Jsme na úplném začátku, ale Progra-
mové prohlášení Rady hl. m. Prahy slibuje posílení vlivu a role MČ na cel-
kové správě věcí veřejných na několika podstatných místech textu a už to
považuji za významnou změnu v politice Prahy, když ještě poměrně
nedávno se Starostové bránili opačnému plánu: městské části rušit.

red

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. 24/14/ZMČ z 10.12.2014 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).
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Na duben připravujeme 
již čtvrtou ďáblickou burzu
rostlin a semen 
Zveme všechny milovníky zahradničení, 
odborníky i laiky na 4. ďáblickou burzu rostlin
a semen, která se uskuteční  v sobotu 
25. dubna 2015 od 10 do 13 hodin 
v Obecním domě, v ulici Ke Kinu.
Můžete přinést a nabídnout své sazeničky,
semínka i rostlinky, okrasné i zeleninu, bylinky
i koření a naopak si také odnést domů, co vás
z nabídky zaujme. Účast na burze a odběr
rostlin nejsou podmíněny přinesením vlastních
výpěstků. Obaly na odnos rostlin jsou vítány.
Těšíme se na vás, neboť čím větší účast, tím
bude setkání zajímavější.

Za Komisi životního prostředí a dopravy 
Táňa Dohnalová

Vítání nově narozených dětí
Zveme rodiče dětí narozených v roce 2014
a 2015 na slavnostní přivítání nových občánků
Ďáblic, které se uskuteční 27. května tohoto
roku. Přihlásit se můžete do 30. 4. e-mailem 
na adrese: socialni.komise@dablice.cz nebo
osobně v podatelně úřadu naší městské části.
Do přihlášky, prosíme, uveďte jméno dítěte,
datum narození, 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!

Sociální komise

Pozvánka na jarní bojovku
v sobotu 18. dubna od 10 do 12 hodin, 
sraz na hřišti nahoře na Květnové.
I letos kulturní komise pro děti i rodiče připra-
vila již tradiční jarní bojovku, která se tentokrát
bude odehrávat ve znamení indiánů. Na indián-
ské stezce budou muset děti i rodiče zvládnout
nejeden zajímavý úkol, při kterém si vyzkouší
svou zručnost, svou tvořivost, ale i své vědo-
mosti o indiánech.
V minulých letech se bojovky účastnily převážně
děti předškolního věku, letos jsme se tedy sna-
žili, aby disciplíny byly zajímavé i pro starší děti,
které jsou tímto také srdečně zvány!

Kulturní komise

Pozvánka 
na Obecní ples 2015
Přijďte s námi přivítat jaro tancem!
Všechny milovníky tance a příjemné zábavy
opět zveme na Obecní ples, který se letos bude
konat v sobotu 21. března od 20 hodin v sále
ZŠ U Parkánu 17. Těšit se můžete na taneční
hudbu v podání kapely CAROLINE BAND a na
předtančení nejen těch nejmenších. Čekají na
vás také již tradiční ceny.
Vstupenky můžete zakoupit na úřadě, v lékárně
nebo před začátkem plesu.

Kulturní komise

Srdečně zveme 
ďáblické seniory
na Jarní posezení 
s cimbálovou muzikou Kyčera.
Přijďte se pobavit při čaji a kávě 
do jídelny naší základní školy 
v pátek 24. dubna 
od 15:30 do 17:30 hodin.
Svou účast, prosíme, potvrďte 
v podatelně úřadu MČ 
na tel. č. 283 910 723 do 10. 4.

Sociální komise

Vzpomínky na Ďáblice
Letošní rok přináší celou řadu kulatých výročí,
která se týkají Ďáblic, a která bychom si rádi
připomněli na stránkách Ďáblického zpravo-
daje: dokončení stavby kina (50 let), založení
Sboru dobrovolných hasičů (115 let), prohlášení
Ládví chráněným revírem (95 let), dokončení
a posvěcení kaple Nejsvětější Trojice a sv. Vác-
lava (260 let), založení náboženské obce Církve
československé husitské (80 let), konec druhé
světové války (70 let), dokončení veřejného
vodovodu (65 let), dokončení výstavby prvního
panelového domu v ČSSR (60 let), vznik 
samostatné městské části Praha Ďáblice 
a první svobodné volby po 41 letech 
nesvobody (25 let). 
Obracíme se na starousedlíky a občany
Ďáblic s prosbou, zda by nám pro účely
zveřejnění nebo archivování zapůjčili
dobové fotografie nebo knihy a časopisy,
kde se píše o Ďáblicích. Uvítáme též staré
dokumenty a předměty, které by mohly být
vystaveny. Hledáme také pamětníky ochotné
zavzpomínat a spolupracovníky se zájmem
o historii. Prosíme, obracejte se na adresu zpra-
vodaj@dablice.cz nebo telefonicky na vedoucí
redakce Ďáblického zpravodaje a kronikářku
Hanu Macháňovou – tel. 283 911 117.

Barbara Tranová

O velikonočních tradicích
Velikonoce slavíme vždy první neděli po jarním
úplňku. Tuto oslavu ustanovil Nicejský koncil
(shromáždění biskupů křesťanské církve) již
roku 325 n. l. Předcházel jim 40denní půst,
který se netýkal jen omezení v jídle, ale i spole-
čenského života. Byly zakázány svatby, zábavy,
zpěv, požadovala se i zdrženlivost v manžel-
ském životě. V křesťanské rovině dominovala
oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista, v běžném
životě vznikly lidové obyčeje zaměřené na
oslavu příchodu jara.
Svátky začínaly modrým pondělím, kdy se uklí-
zel dům a jeho okolí. V kostelech se vyvěšovala
modrá látka. Následovalo šedivé úterý, z pří-
bytků se vymetaly pavučiny. Na škaredou středu
(tehdy Jidáš podle Písma udal Ježíše za 30 stří-
brných) se lidé nesměli mračit, jinak by se mra-
čili každou středu po celý rok. Lidé bílili světnice

i chalupy a také vymetali komíny. Zelený čtvrtek
připomněl Poslední večeři Páně, při které se
Ježíš loučil s apoštoly. Na důkaz smutku utichly
všechny kostelní zvony a odlétly do Říma. Na
Velký pátek si lidé připomínali ukřižování Ježíše
Krista. Držel se přísný půst, byl zakázán zpěv
a zábava a podle Bible se tento den rozpoutaly
živly, otevírala se země a hroby. K tomuto dni se
vztahují také různé pranostiky, např. Velký
pátek deštivý-dělá rok žíznivý, když na Velký
pátek hřmí, na poli se urodí.
Bílá sobota byla časem návratu zvonů z Říma.
Tmu a ticho v kostelech vystřídalo světlo svící,
zvonění a varhany. Končila postní doba, pekly
se beránci a mazance, barvila vajíčka a pletly
pomlázky. Velikonoční neděle – Boží hod 
velikonoční. Za svítání vstal Ježíš Kristus
z mrtvých a dovršil boží stvořitelské a vykupitel-
ské dílo. 
Světily se velikonoční pokrmy a jejich část se

darovala poli, zahradě a studni, aby bylo všeho
dostatek.
O Velikonočním pondělí vstávali muži, mládenci
a děti časně zrána a vyšli s pomlázkou na
koledu. Šlehali děvčata, aby jim předali svěžest,
mladost, ohebnost a zdraví a ty jim za to věšely
na pomlázky barevné stuhy. Vdané ženy dostaly
pomlázkou, aby jim vyhnali zlý jazyk. 
Hospodář také vyšlehal čeládku, aby nebyla
líná, ovocné stromy, aby se probudily ze zim-
ního spánku k další úrodě, krávu, aby se brzy
otelila. 
My oslavíme letošní Velikonoce začátkem dubna
a snad v každé domácnosti si obarvíme vajíčka
pro koledníky nebo alespoň sami pro sebe.
A rozkvetlá kytička za oknem nám připomene,
že i k nám se blíží dlouho očekávané jaro. 

Hezké velikonoční svátky všem přeje za redakci
Ďáblického zpravodaje Jana Ouředníčková
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Zápis dětí do 1. tříd 
naší základní školy
Ve středu 11. února a ve čtvrtek 12. února 2015 proběhl v naší ďáblické
škole zápis budoucích prvňáčků. Celým zápisem děti provázel Večerníček
a jeho pohádkoví kamarádi. Přišlo se zapsat na 90 kluků a holek z Ďáblic
a okolí. Maminky vyplnily důležité formuláře u Makové panenky a včelky
Máji, a pak se šlo cestovat z pohádky do pohádky. Pohádková trasa byla
připravena v našem divadelním sále a děti měly „plné ruce práce“.
U Makové panenky a motýla Emanuela počítaly maková kvítka. O kousek
dál vázaly pentličky pro vílu Amálku a vodníka Česílka. Nechyběli ani dva
popletové Pat a Mat, kteří zapomněli barvy, a tak potřebovali poradit
s natíráním svého domu. U Macha a Šebestové čekalo kouzelné slu-
chátko, do kterého bylo třeba říci básničku o Večerníčkovi a v mechu
a kapradí na děti čekali Křemílek s Vochomůrkou. Ti nám zase trošku
bloudili v lese a potřebovali se zorientovat, kde je vlastně vpravo a vlevo.
A nakonec ve škole u Ferdy Mravence a Berušky čekalo na děti obrázkové
pexeso. Po splnění všech úkolů si děti vybraly dárek, který pro ně vyrobili
budoucí starší spolužáci. Na závěr na děti čekal opět Večerníček, který
každému položil pět otázek – tady jsou shrnuty jejich odpovědi: 

Těšíš se do školy? 
Mnoho dětí odpovědělo, že se moc těší.

Na co se ve škole nejvíc těšíš?
Děti se těší na počítání, psaní, čtení, zlobení o přestávce, cvičení 
a keramiku.

Jak se ti líbil zápis?
Většina odpovědí zněla: „Moc se mi líbil.“

S kým jsi přišel na zápis?
Přišli s maminkou a tatínkem, někdo s sebou vzal i sourozence.

Jaký večerníček máš nejraději?
V anketě skončil na prvním místě Pat a Mat, druhé místo patří Machovi
a Šebestové a Křemílkovi s Vochomůrkou. Třetí místo obdržel Bob
a Bobek.

Na závěrečnou cestu do šatny Večerníček půjčil dětem koloběžku
a dostaly také papírovou čepici. Všude pomáhali žáci z druhého stupně
a veškeré kulisy do sálu i atria vyrobily děti ze školní družiny se svými
vychovatelkami. Velmi jim všem děkujeme za pomoc.

Matěj Vondřich, žák VIII.A

Připravovali jsme zápis
To, že se blíží zápis budoucích prvňáčků, jsme v družině poznali tak, že se
do jejích prostor při Dni otevřených dveří chodili dívat naši budoucí kama-
rádi spolu s rodiči. A když se do prvních tříd přišly podívat i děti z naší
mateřské školy, a dokonce i z té březiněveské, věděli jsme, že zápis bude
opravdu brzy. 
V letošním roce slaví Večerníček 50 let, a tak nebylo divu, že i tématem
zápisu byl Večerníček. Děti v družině si připomněly, jaký byl ten jejich
zápis do první třídy a co se jim na něm líbilo. Proto nebylo divu, že se
také chtěly na jeho přípravě podílet. Každé oddělení družiny si vybralo
jednu postavičku a podle toho přispělo i výzdobou k letošnímu zápisu.
A tak ve školním klubu připravovali velkou večerníčkovskou čepici i posta-
vičku Boba a Bobka, zkrátka místo, kudy se vcházelo do pohádky. Čtvrťáci
se pustili do postaviček kutilů Pata a Mata, třeťáci zas pomohli se školou
Ferdy Mravence. Druháčci se statečně vrhli do přenádherně připravených
postaviček Macha a Šebestové a prvňáčci vybarvovali postavičku Víly
Amálky. O to, že postavičky vypadaly opravdu jako z pohádky, se zaslou-
žili nejen šikovní školáci, ale hlavně paní vychovatelka Skalová, která
pohádkové postavy krásně předkreslila. Nástěnku při vchodu do školy
svými kresbami z večerníčků pomohli v družině vyzdobit prvňáčci. Jak se
to všem povedlo, už musí posoudit rodiče s dětmi, kteří přišli do naší
školy k zápisu. My za nadšení a výtvory dětem z družiny děkujeme.

vychovatelky školní družiny



Jdeme do první třídy
Naše třída Berušek je plná předškoláků, celkem 27 dětí z naší třídy se
chystá do první třídy. Již od září se pilně připravujeme na školu. Děti se
učí správně držet tužku, plní různé úkoly, znají některá písmenka abecedy
a umí počítat do deseti. Musí se toho opravdu hodně naučit, aby se staly
školáky a v září nastoupily do „velké“ školy. Každoročně se naše před-
školní děti chodí dívat do školy, aby věděly, jak to v opravdové škole
vypadá. 
Děti z Berušek se velmi těšily a stále se vyptávaly, kdy už do té školy
konečně půjdeme. Vytoužený den nastal 6. února. Ráno jsme s dětmi
dorazily do školy, na recepci na nás čekala paní zástupkyně Mgr. Hana
Mašková, která se nás ujala. Paní zástupkyně se napřed seznámila se
všemi dětmi, potom nám postupně ukázala celou základní školu. Mohli
jsme si prohlédnout šatnu a jídelnu, kam budou děti chodit na oběd. Nej-
větší úspěch měla školní družina plná hraček a obrázků a také tělocvična,
kde si děti společně s paní zástupkyní zacvičily. Když jsme se seznámili
s celou krásnou školou, byl čas podívat se na vyučování. Rozdělili jsme 
se do třídy 1. A a 1. C k paním učitelkám Mgr. Naděždě Frankové
a Mgr. Ivaně Venglářové. Naše Berušky si sedly do lavic, ani nedutaly. Děti
z prvních tříd nám ukázaly, co se ve škole už naučily. Četly, počítaly, psaly
na tabuli, zpívaly i recitovaly. Předškoláci se mohli do všeho aktivně zapo-
jit a z toho byli nadšeni. Také si vyzkoušeli, jaké je to pracovat na veliké
tabuli, a to se jim, myslím, líbilo ze všeho nejvíce. Nakonec dostali před-
školáci papír s úkolem a jako pomocníka každý dostal jednoho školáčka.
Berušky se trochu styděly, ale nakonec úkol splnily s nadšením a s důleži-
tostí, že sedí ve školní lavici. Vyučovací hodina utekla velmi rychle a my
jsme se museli rozloučit. Poděkovali jsme paním učitelkám za jejich práci,
kterou nám s dětmi ukázaly, a také dětem za to, jak moc byly šikovné.
Našim předškolákům držíme palečky, aby šťastně vykročili 1. září do první
třídy a hlavně – aby se jim tam líbilo.

A. Hanousková, třídní učitelka třídy MŠ Berušek

Plavání se školkou
Od začátku února jezdí naše školka na plavecký výcvik do sportovního
areálu Letňany Lagoon. Malí plaváčci jsou při každé hodině rozděleni do
skupin podle plaveckých dovedností. V jednotlivých lekcích se seznamují
s vodou – stříkají na sebe, dýchají a bublají do vody, pokládají se na ni,
potápějí se, splývají, sjíždějí ze skluzavky, učí se plaveckým pohybům

s nadlehčovacími
pomůckami i bez nich.
Orientaci si cvičí sbírá-
ním hraček a pomůcek,
pro které se ponořují.
Seznamují se také se
základními plaveckými
styly – prsa a znak.
Výcvik probíhá hravou
a nenásilnou formou,
lektorky děti dobře
motivují. Paní učitelky

jsou v roli průvodce, pečují o děti při převlékání, ve sprše či je odvádějí na
toalety. Nezapomínají také děti podpořit a pochválit. Cílem je, aby se děti
vody nebály, aby si k ní vytvořily kladný vztah a přinášela jim radost.

Lenka Havlíčková, učitelka třídy MŠ Tuleni

Jak jsme s druháčky přeměnili družinu 
ve výrobnu čokolády
Loni, když jsme se tehdy s prvňáčky vraceli ze školy v přírodě, tak jsme se
zastavili v Táboře v Muzeu čokolády. Byl to poučný a doslova sladký výlet,
který nás ujistil o tom, že jsme se s touto všeobecně oblíbenou pochuti-
nou nesetkali naposledy.
Proto jsme se letos rozhodli využít nabyté zkušenosti a pustit se do
výroby čokolády sami. Paní vychovatelka Tačovská poskytla svůj recept
a navážila z potřebných ingrediencí směs, ze které jsme pak v družině
společnými silami vytvořili vynikající domácí čokoládu.

A jaký byl náš pracovní postup? Nejdříve jsme si řekli poučení o hygieně
při práci s potravinami. Upozornili jsme na dodržení bezpečnosti při práci
s rozpuštěným teplým tukem a teplou čokoládou. Pak jsme si ve skupin-
kách pečlivě umyli ruce a poté se pustili do promíchání předpřipravené
směsi. Jako formičky
nám skvěle posloužily
plastové pláty z advent-
ních kalendářů a for-
mičky na pracny, které
jsme vypláchli studenou
vodou, aby se nám
čokoláda po zatuhnutí
dobře vyklápěla. Nejza-
jímavější však byla
práce při plnění formi-
ček čokoládou. Ono
totiž ať děláte, co děláte, vždycky vám to někde trochu ukápne či pře-
byde, takže je samozřejmě potřeba ochutnat. No a už stačilo jen vyčkat,
než čokoláda v mrazáku zatuhne a...
Tak co, vážení čtenáři? Nezkusíte si také i vy doma vyrobit z cukru, tuku,
mléka a kakaa nesmrtelnou pochutinu? Jen doporučujeme. Stojí to za to.
Dobrou chuť.

vychovatelky školní družiny

Vědecký den v Trojském gymnáziu
Vybraní žáci čtvrtých ročníků naší školy měli možnost 19. 2. 2015 navští-
vit Vědecký den, který si pro děti připravili učitelé a studenti Trojského
gymnázia. Žáci měli na výběr z 10 různých stanovišť, na kterých plnili
úkoly. My jsme navštívili Matematické záhady – děti řešily rébusy a hlavo-
lamy, zahrály si logické hry a naučily se čínské násobení pomocí špejlí.
Další zastávkou byla Prkna, co znamenají svět – děti dostaly scénář
k upraveným známým českým pohádkám a ve skupinách je měly ztvárnit
jako např. muzikál, komedii, či pantomimu. Tajemství laboratoře – zde
děti viděly vznik blesku
(používal se dříve při
focení), chemické
reakce, nebo „soptění
sopky“. Skrz Hravou
kybernetiku si děti
mohly programovat
úkony robota, který měl
za úkol rozsvítit
žárovku. Zaujalo nás
také stanoviště Složte si
své tělo – děti pozná-
valy lidské kosti, orgány, dělaly si otisky prstů a zkoušely dát první pomoc
člověku v bezvědomí. Byli jsme připraveni na Cestu kolem světa za 
30 minut – bohužel jsme absolvovali jen zkrácenou verzi, stihli jsme roz-
luštit šifru a „zabít“ pár zvířat jako Marco Polo, a pak jsme museli pospí-
chat na autobus zpátky do Ďáblic. Byla to skvělá akce, děti byly nadšené,
užily si všechna vybraná stanoviště a poznaly prostředí víceletého gymná-
zia. Škoda jen, že se mohlo zúčastnit pouze 20 žáků. Velmi děkujeme
Trojskému gymnáziu za zorganizování akce, jejich perfektní nasazení,
ochotu a chuť v dětech rozvíjet touhu po poznávání a vědění. 

Hedvika Dolejšová, třídní učitelka 4. B

Cesta do „historie všedního dne“
Třídy 3. A a 3. B si v únoru užily nevšední týden. Vydaly se totiž na Vyso-
činu do ekologického centra Chaloupky. Tam nám pomohli prožít dny
podobné těm, které žili naši prarodiče. Každý den byl věnován jedné části
lidského života. 
„Dětství“ bylo veselé a plné již zapomenutých her, doplněné dováděním
na sněhu a běžkováním. Protože většina dětí měla na nohou běžky
poprvé, byla to velká legrace se spoustou smíchu.
„Dospívání“ nás poslalo do světa na zkušenou. S mapou v ruce jsme
vyrazili přes louky, pole a lesy na farmu. Cesta trvala asi hodinu a odmě-
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nou nám bylo poutavé
povídání o zvířatech,
která jsme mohli
i nakrmit a pohladit. Ve
druhé části programu
jsme pomáhali zpraco-
vat mléko. Děti si ve
skupinách vyrobily šle-
hačku, máslo a sýr
a spolu se syrovátkou
a jogurtem vše s chutí
posvačily.
A protože do světa lidé chodili proto, aby se vyučili řemeslu, tak i naše
děti šly do učení. Část jich s „tesařem“ vyráběla budky pro ptáčky, druhá
část s „vědcem“ pozorovala ptáky a sypala jim do krmítek. Třetí skupina
dětí s „tkalcem“ tkala a plstila ovčí rouno. Další den jsme už byli dospělí.
Holčičky se sešly v kuchyni, kde společně uvařily hrstkovou polévku
a upekly výborné chlebánky. Mezitím se kluci vydali do lesa porazit něko-

lik uschlých stromů.
Zdravotnice byla
v pohotovosti, ale práci
s pilou a sekyrkami
jsme zvládli bez úrazu.
Děti byly nadšené, my
dospěláci jsme si
oddechli.
„Dospělost“ jsme
zakončili večerním
vyprávěním příběhů při
draní peří a stezkou

odvahy. Poslední den byl ve znamení „stáří“. A protože stáří vzpomíná
a předává své zkušenosti, tak i děti po skupinkách připravily výstavu
toho, co v Chaloupkách prožily a naučily se. Každá skupina své dílo
odprezentovala. 
Všechny nás to bavilo a z Chaloupek se nám odjíždět vůbec nechtělo.

Třídní učitelky třetích tříd

Ukaž, co umíš
Pořádání výtvarných dílen v naší škole se stalo již tradicí a nás moc těší,
že se vždy setkává s velkým zájmem rodičů a dětí. Advent za námi, do
Velikonoc daleko, a tak
jsme se rozhodli uspo-
řádat akci, při které by
místo nás, učitelů
a vychovatelů, ukázali
a naučili ostatní něco
rodiče či prarodiče
našich dětí. Víme, že
jste všichni velmi
šikovní a každý z vás se
svými dětmi doma něco
tvoří či vyrábí. I my se
chceme od vás učit. Účast přislíbilo šest rodičů, ale kvůli chřipkovému
řádění nám nakonec vznikly tři úžasné rodičovské dílny a tři dílny našich
všestranných kuchařek, které nejenže výborně vaří, ale také s námi rády

tvoří. A bylo se opravdu
na co těšit.
Rodiče Sládkovi připra-
vili nezapomenutelnou
animátorskou dílnu.
Učili děti, jak se vyrábí
kulisy, jak záběr po
záběru vzniká animo-
vaný film. V příběhu
o nepozorném kuchaři,
kde začala hořet

kuchyňská linka, bylo třeba přivolat hasiče, kteří bez váhání přispěchali
a z hořícího domu kuchaře vysvobodili. Děti si to opravdu užily, posouvaly
hasičským vozem, točily kolo představující krajinu, krůček po krůčku
pohybovaly kuchařem. Výsledek jejich práce si budete moci již brzy pro-
hlédnout na našich školních webových stránkách.
Paní Mácová připravila krásné zákoutí s origami. Děti měly možnost se
naučit, jak se skládá skákající žabka, kočička, ptáček či liška. Vznikala
krásná barevná dílka, která si děti odnášely domů.
U paní Dačevy si zase děti z barevných bavlnek a nitek pomocí nafukova-
cích balónků a škrobu vytvářely krásné barevné kouličky – ozdoby do
oken či na květiny. Dětí bylo tolik, že si mnohdy ani neměly kam sednout,
jak moc je práce zaujala a zalíbila se jim.
A u našich kuchařek děti čekala výroba ptačích krmítek zdobených
ubrouskovou technikou, tvorba nádherných náhrdelníků pomocí papíro-
vých a skleněných korálků. Poslední dílnička byla věnována malování na
textilní tašky. Takže veškeré výrobky si nakonec děti mohly odnést v origi-
nální plátěné tašce.
Všem účastníkům a hlavně vedoucím dílniček velmi děkujeme. Díky vám
jsme zase o něco šikovnější a máme nezapomenutelné zážitky. Už teď se
těšíme na příští ročník.

Alena Votavová, 
koordinátorka komunitní a zájmové činnosti
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Malé zamyšlení z procházky 
na vrchu Ládví
Stojí tu stamiliony let. Pamatuje dobu, kdy jeho úpatí omývalo mělké
moře. Vydržel tu tak dlouho, protože je tvořen z buližníku, silicitu s obsa-
hem 99% křemene a 1% uhlíku (naštěstí ne diamantu, ale tuhy). Právě
díky tomu, že je z křemene, dobře vzdoruje zvětrání. Pamatuje také dobu
před stotisíci lety, kdy ho pravěký člověk využíval jako útočiště před
větrem a zimou i jako zdroj materiálu pro výrobu primitivních nástrojů.
Vypadal tehdy určitě jinak, les byl jen na jeho úpatí. Ve středověku byl
součástí „signální soustavy“ („... část planiny dubské dále k západu
vytváří plateau Hořidelské s nejvyšším vrchem Hořidlem. Jeho jméno při-
pomíná někdejší jeho úlohu v řetězu ohňových stražišť, kterými dávána
zpráva ohněm od zemských hranic do Prahy. V našem kraji byly to na
levém břehu Labe vrchy Strážiště u Velkých Žernosek, Hořidlo, pak Říp;
druhý řetěz ohňů strážných vedl přes Humberk u Keblic na Říp; oba kon-
čily na Ládví u Prahy.” http://novedvory.blog.cz/1102/dil-i-iii-horstvo).

Ještě v r. 1835 mohl K. H. Mácha obdivovat pohled z Ládví i směrem
k Pražskému hradu, jak je vidět na kresbě V. Morstadta z r. 1830. 
Dnes výhledu ku Praze brání les. Už jen ze skalnatého pahorku na
východní straně kopce u hvězdárny se otvírá nádherný pohled na Polabí,
kopce Českého středohoří, oba Bezdězy a v dáli pak při dobré viditelnosti
až na hraniční hory. V roce 1920 bylo Ládví prohlášeno chráněným reví-
rem (koljušky) a také tam byl vysazen březový háj. Je velká škoda, že na
vrcholu Ládví není veřejnosti přístupná rozhledna. Ve 30. letech minulého
století tu sice byla vybudována železobetonová věž trigonometrického
bodu s rozhlednou (http://merime.sweb.cz/mericke-veze), ale ta je dnes
nepřístupná. Spravuje ji Zeměměřičský úřad a asi i v době satelitů je pro
něj nepostradatelná. Stojí tu také ocelová telekomunikační věž, ale při její

stavbě se nějak zapomnělo na možnost vybudovat ji tak, aby sloužila
i pro veřejnost. Proto, když si zadáte do vyhledávače „rozhledna Ládví“,
najdete stránku s rozhlednou na podobné ocelové věži, ale na úpatí
kopce Vlková u obce Ládví. Škoda, protože výhledy do krajiny, kterým tak
často dáváme přívlastky jako „úžasné“, „nádherné“, „dech beroucí“,
„nezapomenutelné“ apod., přitahují výletníky, turisty a horolezce a bývají
pro ně cílem i tou nejlepší odměnou. 
Přimlouvám se za to, aby v budoucnu, až budou naši zástupci na radnici
přemýšlet o investicích do „rodinného stříbra“ naší městské části, tj. do
Ďáblického háje s vrchem Ládví, pouvažovali také o rozhledně. Byl by z ní
pěkný výhled i na Ďáblického draka.

Jana Rexová, foto Táňa Dohnalová

Jarní úklid v okolí hvězdárny
Komise životního
prostředí a dopravy
pořádá ve čtvrtek
26. března
jarní úklid okolí 
hvězdárny. 
Sraz je v 15 hodin
u radnice, kdo 
přijde později,
najde nás na kopci. Rukavice a hrábě pokud možno 
s sebou, pytle zajistíme. Počítáme též s ohněm a opékáním
buřtů. Účast přislíbila škola i hasiči. Od hvězdárny se nám
nedávno otevřely další pěkné výhledy, udělejme tedy něco
pro to, aby náš ďáblický kopec a jeho okolí byly co 
nejčistší. 

Komise životního prostředí a dopravy

Živ nás svým slovem 
a očišťuj naše nitro...
Dobu mezi Popeleční středou a svatým týdnem vymezuje šest postních
nedělí, které jsou tematicky zaměřeny tak, aby nás duchovně vedly
k vyvrcholení postní doby – k událostem Velikonoc. Každá neděle nese
latinský název podle žalmických textů určených pro jednotlivé neděle.
Invocavit (Bůh nás volá, Žalm 91), perikopou Pokušení
na poušti se připomíná Ježíšova čtyřiceti denní samota
a půst a přemožení zla v podobě ďábla.
Reminiscere (Hospodine, pamatuj na svoje slito-
vání, Ž 25), tématem je První předpověď utrpení, které
vyvolalo u učedníků zděšení. Ježíš je vyzývá: „Zapři sám
sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“
Oculi (upírám zrak k Hospodinu, Ž 25), evangelní
text je zprávou o setkání Ježíše se Samařankou u Jáko-
bovy studny, ve kterém říká, že lidem dává „vodu živou“
a kdo z ní pije, „nebude žíznit navěky“. (Jan 4. kp.)
Laetare (raduj se, Jeruzaléme, Iz 66), v Janově evan-
geliu najdeme perikopu Uzdravení slepého, kde Ježíš

uzdravil slepého od narození a poručil mu, aby se umyl v rybníku Siloe.
Uzdravení slepého je vyjádřeno v myšlence apoštola Pavla: „Skrze něho
jsme uzdravováni ze slepoty hříchu.“
Judica (pomoz mi, Bože, k právu, Ž 43), neděli charakterizuje čtení
o vzkříšení Lazara, bratra Marie a Marty, které je předzvěstí vzkříšení
Ježíše. Jeho slova „Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít, a žádný, kdo
žije a věří ve mne, neumře na věky“ pro nás otvírají obzor nového života,

i naději v něj.
Palmarum (Květná neděle, Mt 21), název připomíná
čtení o vjezdu Ježíše do Jeruzaléma na oslátku, kdy jej
lidé vítali palmovými ratolestmi. Ježíš je slaven jako Pán,
ale zároveň nás tato neděle vysílá do týdne Ježíšova
zapření, odsouzení a ukřižování. Protipólem této neděle 
je Hod boží velikonoční – Vzkříšení Páně.
Křesťanství není pro svět medem, nýbrž solí
v jeho ranách, solí, která pálí. – George Bernanos,
francouzský spisovatel, 1888–1948

Renata Wesleyová, farářka

Bohumil Kubišta, Vzkříšení Lazara, 1911–12
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Ples fotbalistů – 
lepší to už být nemohlo 
Tak, ples 2015 je už minulostí! Nevím, jak ostatní, 
kteří se zúčastnili, ale já tento ples hodnotím na jedničku. Doopravdy vše
vyšlo a klaplo dle mých představ. A to mám za sebou šest Fotbalových
plesů a také jsem pomáhal na několika Obecních plesech. Celá organi-
zace plesu je vždy velmi náročná, neboť organizátoři během jednoho
odpoledne/večera musí vytvořit ze školních prostor společenské místnosti.
A po plese, což je vždy těžší, zase vrátit vše do původního stavu. Před-
stavme si, že po vydařeném plese v Lucerně, druhý den nastupujete s koš-
tětem a celou Lucernu musíte uklidit a kromě toho musíte sál připravit
/vrátit do zcela jiného využití než je ples. I přes tyto „drobnůstky“ jsem
nakonec rád, že jsme i přes velké váhání letos ples nakonec uspořádali.
Podařilo se nám, i když na poslední chvíli, sehnat profesionální plesovou
kapelu Horváth band, která překvapila i přítomné hudební odborníky.
Ceny, které letos mohli návštěvníci plesu vyhrát, byly doopravdy hodnotné
a kvalitní. Jsem velmi rád, že již podruhé nás podpořila společnost
PORSCHE PRAHA-PROSEK – autorizovaný prodejce vozů ŠKODA. 
Ta věnovala do tomboly první cenu, zapůjčení nového modelu ŠKODA
Fabia Combi na víkend s plnou nádrží, kterou nakonec vyhrála paní 
Franzová. Celá soutěž byla ještě zpestřena kvízem, který si můžete i vy
zkusit vyplnit. Výherce kvízu získal od cestovní kanceláře CZECH SPORT
TRAVEL zájezd autobusem na zápas Ligy mistrů Bayern Mnichov –
Šachťar Doněck, který se bude hrát ve vyhlášené Allianz Aréně. 
Cenu vyhrál po urputném boji kapitán týmu Muži „A“ Pavel Máj.
Děkujeme i za další ceny společnostem: A.S.A., EVROPA realitní kancelář
Praha-Ďáblice, Sport Fotbal, Askana, paní Jaroslavě Kučerové a mnoha
dalším. Děkujeme i „Zlatnictví Němeček“, které nás podpořilo už pošesté.
Ani velcí optimisté nevěřili, že se nám podaří již druhým rokem ples do
posledního místa vyprodat. Díky patří všem, kteří na ples přišli a vytvořili
skvělou atmosféru až do ranních hodin a samozřejmě organizátorům,
které vedla Lenka Miháliková z týmu Starších žáků. 

Michal Mošnička, předseda TJ Ďáblice

Plesový kvíz o fotbalovém oddílu 
Kolik mládežnických týmů má fotbalový oddíl SK Ďáblice?
5 – 10 – 14

Jaký objem dotací získala TJ v letech 2013–14 na investiční
výstavbu sportovišť v Ďáblicích?
nic – 3 mil. Kč – 5 mil. Kč

Jakou výši spoluúčasti na investičních dotacích musí TJ prokázat
k 30. 6. 2015 Magistrátu hl. m. Prahy?
550 tis. Kč – 600 tis. Kč – 750 tis. Kč

Jaké rozměry v metrech má hřiště s umělým povrchem 
v areálu TJ?
94 x 51 – 99 x 49 – 105 x 60

Finanční dotace MČ Ďáblice na rok 2014 pro TJ byla využita: 
na nákup kopaček a dresů – na odměnu předsedovi –
na provozní náklady areálu a na investice do areálu

Kolik zápasů se odehrálo v jeden sobotní den podzimní sezóny
2014 v našem areálu?
5 – 7 – 8

Letní kempy
Také letos v létě proběhnou v areálu TJ dva typy kempů:
III. ročník specializovaného fotbalového kempu 
INDIVIDUAL FOOTBALL SCHOOL ve dvou 
turnusech: 6.–10. července 2015 a 13.–17. července 2015.
Více na stránkách: www.ifschool.cz

V. ročník Prázdninového kempu, také ve dvou turnusech: 
20.–24. července 2015 a 27.–31. července 2015.
Více na stránkách: www.veselemicezdablic.cz

Správné odpovědi 1b, 2b, 3b, 4a, 5c, 6c



Starší přípravka 2005

Ďáblice – Háje – SOS 12. dubna 10:00

Ďáblice – Lochkov 26. dubna 11:00

Ďáblice – Troja 12. května 18:00

Ďáblice – Junior 26. května 18.00

Ďáblice – 1999 Praha 14. června 10:00

Starší přípravka 2004

Ďáblice – Xaverov sdružení 11. dubna 9:00

Ďáblice – Sparta – dívky 26. dubna 10:00

Ďáblice – Bohnice 7. května 17:00

Ďáblice – Vinoř 26. května 18:00

Ďáblice – Třeboradice 13. června 10:00

Mladší přípravka 2006

Ďáblice – Bílá Hora 11. dubna 10:00

Ďáblice – Třeboradice 25. dubna 10:15

Ďáblice – Dukla – dívky 6. května 17:30

Ďáblice – Kbely 24. května 10:00

Ďáblice – Sparta – dívky 9. června 18:00

Mladší přípravka 2007

Ďáblice – Třeboradice 25. dubna 8:45

Ďáblice – 1999 Praha 8. května 9:00

Ďáblice – Dolní Počernice 23. května 8:30

Ďáblice – Lochkov 6. června 9:00

Ženy

Ďáblice – Dukla 28. března 10:45

Pojďte rozšířit databázi 
významných stromů
Řada stromů kolem nás připomíná důležité historické okamžiky. 
Pakliže nebyly po výsadbě řádně označeny, tak se jejich poselství
postupně vytrácí. 
Nově vyhlášená soutěž „Objevme významné stromy“ má pomoci pátrat
po zajímavých velikánech, jenž budou následně zařazeni do celopražské
databáze významných stromů. 
Za významné jsou považovány dřeviny spojené s důležitou událostí,
nesoucí určité poselství či jsou zajímavé z hlediska vzrůstu. V současné
době je na webu „Pražské stromy“ – www.prazskestromy.cz evidováno
204 významných stromů.  
Znáte další pozoruhodné dřeviny? Své návrhy na významné stromy
můžete posílat na email prazskestromy@seznam.cz až do konce září.
Nezapomeňte připsat, kde strom roste a jeho poselství. Pro autory 
dobrých tipů je připravena řada knižních novinek. 
Soutěž je vyhlášena na počest 5 let od vzniku webu, jenž je jako jediný
průvodcem po památných a významných stromech Prahy.

Aleš Rudl, www.prazskestromy.cz
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Jarní část sezóny začíná
Rozpis domácích zápasů čtenářům nabízíme v tomto čísle Ďáblického
zpravodaje. Budeme potěšeni, pokud si uděláte čas, a přijdete se na
některý ze zápasů podívat. Hned první domácí zápas Mužů „A“
bude derby s Chabry. Neděle 29. 3. 2015 od 15 hodin. 

SK Ďáblice – domácí zápasy
Muži „A“

Ďáblice – Chabry 29. března 15:00

Ďáblice – Újezd nad Lesy 12. dubna 16:30

Ďáblice – Dolní Počernice 26. dubna 17:00

Ďáblice – Loko. Vltavín B 17. května 17:00

Ďáblice – Praga 31. května 17:00

Ďáblice – Vyšehrad B 13. června 17:00

Muži „B“

Ďáblice B – Braník B 28. března 15:00

Ďáblice B – Řepy 11. dubna 16:30

Ďáblice B – Vršovice B 2. května 17:00

Ďáblice B – Dukla JM 16. května 17:00

Ďáblice B – Junior 30. května 17:00

Ďáblice B – Cholupice B 13. června 14:30

Muži „C“

Ďáblice C – Kbely B 4. dubna 15:00

Ďáblice C – Bohnice B 18. dubna 15:00

Ďáblice C – Klánovice 3. května 14:00

Ďáblice C – Chabry B 10. května 17:00

Ďáblice C – Union Žižkov 24. května 17:00

Ďáblice C – Xaverov 7. června 17:00

Mladší dorost „A“

Ďáblice – Praga 11. dubna 14:00

Ďáblice – SK Střešovice B 25. dubna 17:00

Ďáblice – ČAFC 8. května 17:00

Ďáblice – Zličín 23. května 17:00

Ďáblice – Újezd P-4 13. června 12:00

Mladší dorost „B“

Ďáblice B – Březiněves 12. dubna 14:00

Ďáblice B – Čechie Smíchov 26. dubna 14:15

Ďáblice B – Slivenec 10. května 14:00

Ďáblice B – Kunratice 24. května 14:30

Ďáblice B – Suchdol 14. června 17:00

Starší žáci

Ďáblice – Bohnice 25. dubna 15:00

Ďáblice – Aritma B 8. května 14:30

Ďáblice – Zličín 23. května 14:30

Ďáblice – Březiněves 6. června 11:30

Mladší žáci

Ďáblice – Bohnice B 12. dubna 12:00

Ďáblice – Braník 26. dubna 12:30

Ďáblice – Dukla JM B 23. května 12:00

Ďáblice – Suchdol 14. června 12:00
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Kalendář akcí 
21. března od 20 hodin Obecní ples – ZŠ

23.-27. března Humanitární sbírka – ZŠ

25. března od 18 hodin Veřejné zasedání zastupitelstva – ZŠ 

26. března v 15 hodin Jarní úklid v okolí hvězdárny

27. března od 15 do 18 hodin Velikonoční tvoření – jídelna ZŠ

18. dubna od 10 hodin Jarní bojovka – hřiště na Květnové

24. dubna od 15.30 hodin Jarní posezení seniorů – jídelna ZŠ

25. dubna od 10 hodin Burza rostlin a semen – Obecní dům

Mše v ďáblické
Kapli Nejsvětější 
Trojice a sv. Václava
22. března v 10:30 hodin –
mše svatá
29. března v 10:30 hodin –
Květná neděle
3. dubna v 16:00 hodin – Velkopáteční obřady
5. dubna v 10:30 hodin – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Před každou bohoslužbou je možné přistoupit ke svátosti smíření. 
www.kapledablice.cz

Obřady během velikonočních svátků
ve sboru Církve čs. husitské
29. března 2015, Květná neděle v 9 hodin bohoslužba s večeří Páně
2. dubna 2015, Zelený čtvrtek v 17 hodin pobožnost 
s připomínkou biblické večeře Páně 
5. dubna 2015, Hod boží velikonoční v 9 hodin bohoslužba 
s večeří Páně 

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 březen a duben
Otevírací doba
Březen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19.30–21.30, 
čtvrtek 13.30–15.30, 19.30–21.30, neděle 14–16 hodin. 
Pátek 20. 3. v 9.30–12 hodin částečné zatmění Slunce.
Duben: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 20.30–22.30, čtvrtek
13.30–15.30, 20.30–22.30, neděle 14–16 hodin. Pondělí 6. 4. zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin: 
9.3. Ing. Václav Přibáň: Jarní obloha – souhvězdí, 
zajímavé úkazy a objekty.
16. 3. Michal Řepík, Bc: Slunce – klidné i bouřlivé.
23. 3. Mgr. Jiřina Pokorná: Bretaň – nejzápadnější část Francie.
13. 4. Ing. Karel Dohnal: S cessnou Evropou 2014.
27. 4. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů 2014.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin:
2. 3. a 30. 3. Slunce a stíny.
20. 4. Den Země.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Březen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19.30–21.30,
neděle 14–16, pondělí 2. 3. 20–21 hodin za jasného počasí. 
Pátek 20. 3. v 9.30–12 hodin částečné zatmění Slunce. 
Duben: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20.30–22.30,
neděle 14–16, pondělí 20. 4. 20–21 hodin za jasného počasí. 
Přístupné bez objednání. Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami,
Venuše – za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc – 1.3.–8. 3. a 23. 3.–31. 3., nejlépe okolo 
27. 3.; 1. 4.–6. 4. a 21. 4.–30. 4., nejlépe okolo 26. 4. Jupiter – po oba
měsíce. Merkur – ke konci dubna. Venuše – ve druhé polovině března, 
po celý duben. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po oba měsíce. 
Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů.
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení
hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky aj.).

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu a ve čtvrtek od 18.30–19.30 (v první pol. března), 
19.30–20.30 (duben) 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 (od tří let)
Neděle 15. 3. v 10.15 hodin – Měsíc u krejčího.
Neděle 19. 4. v 10.15 hodin – O spanilé Jitřence...
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce, příp. Venuše (duben).

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 
Čtvrtek 2. 4. 10–12, 14–16 hodin.
10.15 hodin Odkud svítí Sluníčko (pohádka)
11–12, 14–16 hodin pozorování Slunce, příp. Venuše.

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.
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Nezapomeňte po zimě včas naplánovat servisní prohlídku svého vozu. Zkontrolujeme funkčnost brzd a řízení, podvozek, 
osvětlení, stav provozních kapalin i funkčnost klimatizace. To vše za akční cenu 299 Kč.
Využijte navíc 25% slevu na letní pneumatiky a nechte si u nás uskladnit zimní. A k nové sadě předních stěračů, které
si po zimě zaslouží vyměnit, Vám přibalíme koncentrát náplně do ostřikovačů. Určitě se Vám bude hodit také 10% sleva 
na vybrané střešní systémy a nosič kol na tažné zařízení.

Více informací získáte na tel.: 286 001 711 nebo na www.porsche-prosek.cz.

Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu

SPRÁVNÝ ČAS PRO 
SEZÓNNÍ SERVIS

25% sleva na letní pneumatiky 10% sleva na vybrané střešní 
systémy a nosič kol na tažné 
zařízení.

Zdarma čisticí koncentrát 
na jednu náplň do ostřikovačů.

Atraktivní nabídka servisní 
prohlídky za akční cenu.

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


