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O čem jednala rada městské části
10. jednání dne 9. 3. 2015
Rada MČ po projednání schválila
• Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Stavební úpravy ZŠ Praha-Ďáblice“.
Rada vzala na vědomí
• Harmonogram plánované opravy komunikace Hřenská.
• Zánik mandátu člena zastupitelstva Bc. Marcela Janka.
Rada prohlásila
• Ing. Mgr. Martina Tumpacha členem zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
ode dne 4. 3. 2015.

11. jednání dne 16. 3. 2015
Rada MČ po projednání odsouhlasila
• Zprávu hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku 
a závazků MČ k 31. 12. 2014.
• Vyřazení movitých předmětů v souladu s písemnými protokoly ústřední
likvidační komise MČ, a to dle rekapitulace uložené ve složce inventura
2014.
• Způsob vypořádání movitých věcí (dle schválení ULK) pro příslušná
inventarizační místa.
Rada vzala na vědomí
• Návrh rozpočtového výhledu na období 2016–2020.
• Zprávu Komise životního prostředí a dopravy.
Rada MČ byla informována
• o výsledcích jednání Komise výstavby a investic ze dne 9. 3. 2015
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Zápisy z jednání rady
v roce 2015.

3. veřejné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice dne 25. 3. 2015
Kontrola zápisu – byl jednohlasně schválen.
Složení slibu nových zastupitelů MČ Praha-
-Ďáblice. Ing. Mgr. Martin Tumpach (ČSSD) 
a Mgr. Michal Soukup (ODS) složili zákonem 
předepsaný slib.
Volba člena Rady MČ Praha-Ďáblice. V tajné volbě 
byl Ing. Mgr. Martin Tumpach zvolen 12 hlasy za člena
Rady MČ Praha-Ďáblice. Poté se krátce představil.
Návrh kandidáta na přísedícího Obvodního 
soudu pro Prahu 8. Zastupitelstvo 15 hlasy podpořilo 
Mgr. Kateřinu Soukupovou.
Rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2015. Po projednání byl 
schválen původní rozpočet s navýšením 25 tisíc Kč pro TJ Ďáblice.
Rozpočet VHČ MČ Praha-Ďáblice na rok 2015 – byl jednohlasně
schválen. 
Rozpočtový výhled na rok 2016-2020 – byl jednohlasně schválen. 
Zpráva hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku
a závazků MČ Praha-Ďáblice k 31. 12. 2014. Zastupitelstvo po 
projednání zprávu jednohlasně schválilo.
Poskytnutí účelové dotace SDH – bylo jednohlasně schváleno. 
Poskytnutí účelové dotace TJ Ďáblice – bylo schváleno 14 hlasy. 
Poskytnutí účelové dotace ČSOP – bylo jednohlasně schváleno. 
Operační program životního prostředí – akce „Zateplení fasády
ZŠ Praha-Ďáblice“. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí
zprávu o průběhu prací.

Dotace z rozpočtu hl. města Prahy (kap. 10) – akce „Stavební
úpravy ZŠ Praha-Ďáblice“. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo 
na vědomí zprávu o průběhu prací.
Odsvěření kanalizace Na Blatech. Zastupitelstvo MČ po projednání
schválilo odsvěření veškerého zbylého vodohospodářského majetku
(vodohospodářských staveb) v majetku městské části v k.ú. Ďáblice 
ze správy MČ Praha-Ďáblice, a jeho předání hl. m. Praze.
Žádost paní Belayové o přímý úplatný převod nemovitého
majetku. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo záměr prodat 
pozemek parc. č. 62/2 o výměře 63 m2.
Informace starosty a zastupitelů:
• složení Komisí Rady MČ Praha-Ďáblice – pan starosta informoval
o kompletních sestavách jednotlivých komisí Rady MČ;
• k činnostem výborů ZMČ – starosta konstatoval, že výbory budou
pokračovat v praxi, která probíhala i v minulém volebním období, tzn. 
že FV a KV si stanoví svůj plán činností a své priority a dle jednacího 
řádu budou oba výbory předkládat jednou za rok zprávu o své činnosti;
• Směrnice o zakázkách malého rozsahu – směrnice byla vyhotovena 
na základě obecných pravidel na doporučení auditorské skupiny MHMP;
• rozpočtová opatření č. 8, 9 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2014
– pan starosta informoval o přijetí opatření Radou MČ ke konci roku
2014.
• Rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2015. Po projednání byl
schválen původní návrh rozpočtu s navýšením 25 tisíc Kč pro TJ Ďáblice.
• Zřízení termínovaných vkladů – pan starosta informoval o proběhlém
výběrovém řízení a opětovném zřízení dvou krátkodobých termínovaných
vkladů;
• Územně analytické podklady – pan starosta informoval o projednání 
3. aktualizace ÚAP, na základě toho MČ zopakovala své připomínky
a podněty z 2. aktualizace a opět je aktuálně podala;
• zpráva o proběhlém auditu hospodaření za rok 2014 – pan starosta
informoval o kontrole hospodaření MČ, kterou ve dvou etapách zajišťo-
vala kontrolní skupina MHMP, konečná zpráva z kontroly bude zaslána 
do dvou měsíců.
Diskuze:
• představil se nový zastupitel Mgr. Michal Soukup;
• Ing. Aleš Sládek pozval přítomné na fotbalová utkání fotbalového
oddílu SK Ďáblice;
• paní Zdena Beranová pozvala přítomné na zářiovou výstavu chovatelů. 
Kompletní zápis najdete na www.dablice.cz – Zápisy ze zasedání 
zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 2015.

25 tisíc
25 tisíc korun se stalo téměř ústředním tématem březnové schůze zastu-
pitelstva. To je částka, o kolik byl v návrhu rozpočtu na rok 2015 ponížen
příspěvek pro ďáblické fotbalisty oproti roku 2014. Není to ani málo, ani
moc a chápu, že každá koruna je dobrá, obzvláště když je příspěvek
použit na spolufinancování dotačních projektů. A fotbalisté měli v zastu-
pitelstvu spoustu zastánců, takže nakonec jim těch 25 000 Kč zase vrátili.
Ale jde spíše o princip, neboť ti samí zastupitelé chtějí vyvážený a úsporný
rozpočet, takže šetřit ano, ale jen někde. Ale naši nadějní fotbalisté nej-
sou jistě jediní, kteří si přejí mít dostatek finančních prostředků, určitě
i naši důchodci by si přáli více výletů a třeba koncert Pepíčka Zímy a větší
pohoštění na vánočním večírku, jiná skupina občanů zase něco jiného
a já třeba velký oplocený pozemek, kde by si náš pejsek Monty mohl
zaběhat s jinými pejsky bez vodítka. A čí přání a potřeby jsou přednější?
Vždyť ďáblický rozpočet by měl pamatovat na všechny obyvatele, malé
i velké, mladé i staré, sportovce i nesportovce. Co vy na to, zastupitelé?

Jana Ouředníčková

Martin Tumpach
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Rozpočet 2015 – 
aktuálně z pohledu starosty
Na konci února byl schválen napoprvé rozpočet 
hlavního města Prahy, v březnu návazně schválilo 
naše zastupitelstvo rozpočet Ďáblic. 

Rozpočet a kontrola naší činnosti.
Rozpočet městské části je klíčovým dokumentem pro veškerou naši 
činnost i její průběžnou kontrolu. 
Mohu podat zprávu, že byla ukončena několik týdnů trvající kontrola hos-
podaření za r. 2014, a to bez vážnějších zjištění (došlo jen k metodickým
úpravám a účtovací praxi, vše bylo obratem napraveno).

Navýšení příjmů z rozpočtu Prahy.
Jak jsem již uvedl v minulém čísle zpravodaje, podařilo se na úrovni
zastupitelstva Prahy navýšit ještě pro tento rok dotaci z rozpočtu Prahy
pro městské části o 100 Kč/občana, což pro nás znamená navýšení
dotace o cca 450 tisíc Kč na celkových 9,8 milionu Kč. 
Pozn.: v předchozích letech se jednalo o snižování dotace. 

Nedostatek míst v pražských školách a školkách – po letech
doprošování je problém řešen.
Pražští koaliční zastupitelé vytvořili v rámci rozpočtu Prahy finanční
rezervu pro řešení nedostatečných kapacit škol a školek městských částí.
Tuto rezervu 300 mil. Kč se podařilo ještě před schvalováním zastupitel-
stvem navýšit na 400 mil. Kč.

Finanční prostředky pro 1. část přestavby a celou přístavbu naší
školy jsou zajištěny. Svůj slib, že pro stavbu školy nebudou
použity naše uspořené peníze, jsem tímto splnil. 
Po mnoha měsících intenzivní práce na celém projektu zvětšení a moder-
nizace budovy školy a po mnoha jednáních a konzultacích se podařilo 
pro ďáblickou školu získat a v zastupitelstvu Prahy na jeho jednání 
26. 3. 2015 schválit 
a) 6,268 milionů Kč z prostředků nevyčerpaných v r. 2014,
b) 20 milionů Kč z finanční rezervy 2015 pro městské části.

Nový školní byt je zmodernizován, přestavěn, práce na budo-
vání dvou nových tříd jsou zahájeny.
Pracovní skupina pro dozor stavby za městskou část jako investora pra-
cuje, v nejbližších dnech budou získané peníze připraveny k průběžnému
investování.

Výstavba přírodní/mlatové přístupové cesty ke hvězdárně
finančně zajištěna.
V návaznosti a po měsících příprav a projednávání stavebního povolení 
se mi podařilo na tyto práce navázat a uspět s projektem cyklostezky 
ke hvězdárně u dopravní komise Rady hl. m. Prahy a tak zajistit jejím 
prostřednictvím financování stavby ve výši cca 1,15 mil. Kč.

Miloš Růžička, starosta

Rozpočet MČ Praha-Ďáblice pro rok 2015 
a investice obce 
Celková úspora 5,6 milionů Kč je hlavní informace o úsporném hospoda-
ření obce za rok 2014. 
Příjmy představovaly v r. 2014 27,7 mil. Kč, přičemž v nich není zahrnuta
účelová dotace 7 mil. Kč na přístavbu/přestavbu ZŠ, ani převody z jiných
fondů obce. Výdaje představovaly 22,1 mil. Kč a jsou v nich zahrnuty
i investiční náklady ve výši 3,1 mil. Kč, přičemž další investiční náklad 
0,7 mil. Kč, jež šel na vrub účelové dotace HMP, mezi těmito výdaji obce
zahrnut není.  
Na rok 2015 byl připraven rozpočet v příjmech a neinvestičních výdajích
obdobně přebytkový, jak byl sestaven na rok 2014 (rok 2015: přebytek
3,4 mil. Kč, 2014: 3 mil. Kč). V nákladech na rok 2015 a s ohledem na
dotaci za skládku ve výši 12,6 mil. Kč obec opět počítá s kompenzačním
příspěvkem  - 1,9 mil. Kč pro děti ve věku 0-15 let, s 1,6 mil. Kč na pro-
voz školy a školky vedle navýšení standardní dotace HMP, s 1,0 mil. Kč
jako příspěvkem na odvoz odpadu ďáblických obyvatel, s dotací 

0,4 mil. Kč na provoz sportovního areálu ve správě naší TJ a s dalšími
obdobnými, již menšími výdajovými položkami obce. 
S ohledem na výši rezervního fondu obce (úspory obce za minulé roky),
nevyčerpanou účelovou dotaci ve výši 6,3 mil. Kč, a s ohledem na další
připravované žádosti obce o dotace a granty Finanční výbor (FV) navrhl
pro rok 2015 investiční výdaje ve výši 16,9 mil. Kč na rozpracované 
projekty obce: 
• na přístavbu a přestavbu ZŠ (8,1 mil. Kč - by mělo jít na vrub účelové
dotace HMP),
• na pokračování stavby Zázemí ďáblického parku (7,2 mil.), 
• na dokončení projektových prací stavby Obecní dům (0,7 mil.), 
• na zpomalovací dopravní prahy u přechodů pro chodce (0,5 mil.)
a další. 
Plánované investiční výdaje budou mít za následek schodek ve výsledném
rozpočtu obce pro rok 2015, který bude krytý úsporami obce z minulých
období, nebo nově získanými dotacemi v průběhu roku.   
Poslední přístavba a navýšení kapacity ďáblické ZŠ proběhlo v r. 2012,
kdy v prostorách MŠ byly pro potřeby ZŠ upraveny dvě nové učebny. 
Od roku 2013 je projekčně připravována přístavba/přestavba ZŠ a její
zateplení. Na přípravu navýšení kapacity ZŠ získala obec v roce 2014 výše
zmíněnou 7 mil. účelovou dotaci HMP a dotační příslib Fondu životního
prostředí MŽP na zateplení školy. Jako první má v letošním roce proběh-
nout částečná vnitřní přestavba přízemí ZŠ (vznik dvou nových tříd 
v prostoru současné družiny, šaten a bytu školníka). Na tyto práce 
s několikatýdenním odstupem naváže zateplení fasád budovy ZŠ.  

Radimir Rexa, člen Finančního výboru a Komise výstavby a investic 

Stavební činnost v Ďáblicích
Děkujeme všem, na které mají vliv tyto dvě větší akce, za trpělivost!

Demolice areálu bývalých Spojů
Dle informací stavební firmy provádějící demolici je nyní při likvidaci beto-
nových částí základů stavby zvýšená hlučnost a prašnost. Dělení mate-
riálu na menší části je prováděno sbíjením a pouze v takové míře, aby
mohl být odpad odvezen z místa demolice. Povolení pro demolici je
platné do konce května 2015, předpokládáme však, že se podaří akci
dokončit do konce měsíce dubna. Pracovní doba je denně kromě neděle
od 8 do 17 hodin. 

Oprava komunikace Hřenská:
Oprava probíhá podle plánu, dojde pouze k prodloužení přeložky obou
zastávek „Květnová“, a to až do 10. 5. 2015. Je to z důvodu nutného
zrání nově položené dlažby. Případné stížnosti ohledně dodržování 
rychlosti autobusů lze řešit také přímo na dispečinku DP hl. m. Prahy, 
tel: 222 670 150.

Doprava během závěrečné etapy přestavby Hřenské 
od 11. do 21. dubna
V souvislosti s touto poslední změnou dopravy doporučujeme těm obča-
nům, kteří za normálních okolností používají zastávku Květnová, zvážit
používání náhradní zastávky K Letňanům (na znamení). Pro některé 
bude toto řešení časově výhodnější.

Martin Lonek, zástupce starosty

Příspěvek za svoz komunálního odpadu 
za 2. pololetí roku 2014
Zastupitelstvo MČ usnesením č. 078/12/ZMČ dne 12. 12. 2012 schválilo
vyplácení příspěvku za odvoz komunálního odpadu za rok 2014 ve výši
poplatkové povinnosti za 2. pololetí 2014 pro bytová družstva, 
společenství vlastníků, pronajímatele bytových domů.
Připomínáme, že si tyto subjekty mohou zažádat o proplacení poplatkové
povinnosti za 2. pol. 2014 na Úřadě MČ Ďáblice na základě žádosti
s předložením dokladů o zaplacení poplatku a vlastnického práva
k nemovitosti v období od 1. 3.–30. 4. 2015. 

Miroslava Koubová, finanční odbor ÚMČ
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Stavba kina
To, že Ďáblice potřebují pro kino, divadlo
a ostatní kulturní akce samostatnou budovu, se
mnohokrát probíralo. Jak takovou budovu pos-
tavit, bylo tématem mnoha bezvýsledných dis-
kuzí. Nakonec v roce 1960 bylo rozhodnuto, že
kino si postaví občané sami, brigádně. Finanční
částka, která byla na stavbu určena, činila 
70 000 Kčs.
Hned na jaře 1960 se začalo s přípravnými pra-
cemi. 15. května byl proveden výkop gruntů
střední zdi a levé strany pilířů. Stavba ale nešla
tak, jak se předpokládalo. Časem se projevil
nedostatek materiálu, a tak se musely použít
cihly ze zbouraného hostince č. p. 25. Stavba
zůstala jen při postavení základů. Plně se roz-
jela až v roce 1961. Provedlo se vyzdění obvo-
dového zdiva sálu, byly zhotoveny
a zabudovány trubkové nosníky střechy a stře-
cha byla zakryta vlnitým eternitem. V roce 1964
byla stavba dokončena a slavnostní otevření
kina se konalo 22. ledna 1965.
Celkem bylo na stavbě kina odpracováno 
24 596 brigádních hodin, náklady činily 440
000 Kčs a stavba měla hodnotu 903 000 Kčs.
V roce 1975 bylo do kina instalováno ústřední
topení, a bylo provedeno obložení stěn, čímž se
zvýšil estetický vzhled vnitřního zařízení. V roce
1981 se provedla větší rekonstrukce stavby.
Byla kompletně opravena střecha, obložení
stropů v sále a a obkladů stěn ve foyeru.

V létě 2006 bylo kino zbouráno, neboť dle 
vyjádření statika bylo v havarijním stavu. 
Na jeho místě měl stát dům s chráněnými byty.

Z knihy Ďáblice

Vážení sousedé, srdečně Vás jménem
ďáblických hasičů a MČ Praha-Ďáblice
zveme na společnou akci pro děti
i dospělé u příležitosti  

115. výročí založení hasičského 
sboru v Ďáblicích a 50. výročí 
otevření ďáblického kina 
v pátek 15. května 2015 vedle 
bývalého kina, v ulici Osinalická.
Akci začnou v 18 hodin ďábličtí hasiči, kteří pro
nás zajistí občerstvení a zajímavý doprovodný

program pro děti, při kterém si děti vyzkouší
požární útok, prohlédnou požární techniku,
zasoutěží si v chůzi na chůdách, přetahování 
na laně a ve vázání uzlů. Bude následovat
oslava 50 let od uvedení do provozu ďáblického
kina, která bude od 20:45 hodin završena
veřejnou projekcí filmu Starci na chmelu
(režie: Ladislav Rychman), který byl mezi
prvními filmy promítanými v našem ďáblickém
kině a patří mezi českou klasiku. Na projekci
pod širým nebem si, prosím, přineste kvalitní
deky a pokrývky, lavic možná nebude dost pro
všechny a akce skončí až po 23. hodině. 
Předem se omlouváme obyvatelům okolních
bytových domů za zvýšený hluk spojený 
s projekcí a zábavou – těšíme se, že přijdete
mezi nás!

Martin Lonek, zástupce starosty

Další ďáblické výročí
V těchto dnech je to 80 let, kdy u nás v Ďábli-
cích zahájila činnost Církev československá 
(od roku 1972 má název Církev československá
husitská) – jedna z reformačních církví, která
vyšla m.j. z katolického modernismu a snaží se
navázat na českou reformaci a na dílo Mistra
Jana Husa.

První bohoslužby se konaly 28. dubna 1935
v budově školy. Pak vzniklo středisko církve jako
součást náboženské obce Vinoř. Konaly se 
pravidelné bohoslužby a obřady, probíhalo
vyučování náboženství. Tak tomu bylo i během
války.
Obvod náboženské obce Vinoř byl značně roz-
sáhlý, a tak po válce došlo k jejímu rozdělení.

Svoboda vykoupená krví
8. května 2015 uplyne 70 let ode dne, kdy
vstoupila v platnost Smlouva o bezpodmínečné
kapitulaci německých vojsk na všech frontách,
podepsaná předchozího večera zástupcem
německého štábu Wehrmachtu generálem
Adolfem Jodlem a zástupci západních spojenců
ve francouzské Remeši, a následně 8. května
1945 v Berlíně představiteli SSSR, USA, Velké
Británie a Francie. Skončila 2. světová válka,
nejhorší ze všech v historii, při které přišlo
o život okolo 60 milionů lidí. Válka, která se
osobně dotkla také milionů občanů našeho
státu. V tom nejhorším případě smrtí jejich blíz-
kých, ale téměř všech válečnými útrapami, které
každá válka přináší. Nedostatek potravin, kon-
fiskace majetku, úrody a zvířat pro plnění váleč-
ných dodávek, omezení školství, strach z náletů,

nucené práce, tím vším byl ovlivněn každo-
denní život našich předků.
70 let života v míru je privilegium, které teh-
dejší generace neměla, a asi to nejcennější, 
co nám poválečná doba dala. V době německé
okupace přišlo o život mnoho lidí žijících na
území Československa a je na nás, abychom 
na jejich oběť nikdy nezapomněli. 
Na samém konci války zahynuli při obraně
Prahy také naši ďábličtí spoluobčané. K uctění
památky obětem a umučeným 1. a 2. světové
války byl postaven pomníček v parčíku vedle
školy. Zde proběhne dne 7. května v 10 hodin
pietní akt k uctění památky padlých vojáků 
za účasti vedení obce i žáků ZŠ.

Jana Ouředníčková
Vzpomínky přímých účastníků květnových 

událostí roku 1945 v Ďáblicích již v příštím 
čísle Zpravodaje.

Modlitebna v Ďáblicích

Pohřeb obětí Pražského povstání 10. května 1945 
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Světový 
den modliteb 
Tato shromáždění jsou iniciována celosvětovým
hnutím žen různých křesťanských tradic, které
se každoročně scházejí ke společným modlit-
bám jako vyjádření podpory a služby pro určitou
zemi. Jsou zváni všichni – ženy, muži i děti. 
Toto hnutí započaly ženy v USA roku 1887
v prostředí presbyteriánské církve, postupně se
přidávaly církve další. Roku 1920 byl ustaven
výbor a roku 1927 bylo hnutí na mezinárodní
konferenci v Jeruzalémě pojmenováno Světový
den modliteb. Dnes má tato iniciativa velmi
ekumenický rozměr sdružující různá církevní
společenství. V Československu se ustanovila
první pracovní skupina v roce 1983 při Ekume-
nické radě církví a roku 1990 byla poprvé pově-
řena přípravou programu na celosvětové úrovni.
Roku 2001 byla Praha vybrána jako místo
konání evropské konference SDM. V součas-
nosti se shromáždění Dne modliteb konají ve
více než 100 místech po celé České republice. 
Logo navržené v Irsku značí čtyři klečící ženy –
symbol čtyř světových stran; uprostřed kříž,
který vše spojuje.
Shromáždění Dne modliteb má každý rok jiné
téma a je vybrána určitá země, pro rok 2015
jsou to Bahamy s tématem Dal jsem vám
příklad, čiňte podobně.

Dny otevřených dveří
kostela v Dolních 
Chabrech v roce 2015
V Dolních Chabrech v kostele Stětí svatého Jana
Křtitele budou pro velký zájem probíhat „Dny
otevřených dveří“, a to každou první sobotu
v měsíci od 13 do 17 hodin, květen–listopad
2015. Tato běžně uzavřená kulturní památka je
často vyhledávána milovníky historie a umění.
Přestože nynější románský kostelík se na skal-
natém návrší tyčí přes 800 let, je již čtvrtou
sakrální stavbou na témže místě. Obdivovat zde
můžete nejen samotnou románskou stavbu

s jedinečnou atmosférou, ale také její docho-
vané vzácné románské malby v apsidě kostela.
Prezentovány budou archeologické nálezy
s románskými reliéfními dlaždicemi jako sou-
částí předešlé stavby – velké rotundy.
Pro návštěvníky bude otevřena i zvonice
s původními zrekonstruovanými zvony.
Výlet do Chaber můžete využít také zhlédnutím
chaberského menhiru, tabulí naučné stezky
s hravými prvky pro děti, či příjemnou vycház-
kou do Draháňského údolí. Budeme se těšit
také na vás

O.S. na ochranu památek v Dolních 
Chabrech, z.s. www.osop-chabry.cz

Od 1. ledna 1946 byly odděleny Ďáblice jako
samostatná náboženská obec, do jejíhož půso-
bení patřily také Letňany, Čakovice, Hovorčo-
vice, Třeboradice, Měšice, Líbeznice, Bořanovice,
Březiněves a některá další místa. Výraznými
osobnostmi duchovních byli především Karel
V. Vít, Ladislav Kozel, Jan Mikulčák.
Bohoslužby se konaly na různých místech.
Posléze se podařilo pronajmout s předkupním
právem dům č. 80 v Ďáblické ulici, který byl
definitivně zakoupen v roce 1969. Byla v něm
zařízena modlitebna, místnost pro biblické
hodiny a přednášky, kancelář farního úřadu.
K slavnostnímu otevření došlo 14. ledna 1951.
Od té doby pokračoval život náboženské obce
obvyklým způsobem: konaly se bohoslužby
a biblické hodiny, shromáždění dětí a mládeže.
Bohoslužby a biblické hodiny byly také v Letňa-
nech, Čakovicích a Líbeznicích. Byly vysluhovány
svátosti křtu, manželství, několikrát biřmování,

dvakrát svátost svěcení kněžstva, během církev-
ního roku svátost pokání a svátost Večeře Páně.
Konala se pohřební rozloučení.
V dobách po roce 1948, které nebyly pro život
církví příznivé, tato činnost náboženské obce
probíhala, i když v určitém útlumu. Ale nábo-
ženská obec tu byla a věrně a neokázale plnila
své poslání.
Nyní se konají bohoslužby (od letošního dubna
opět každou neděli od 9 hodin a další o svát-
cích); je stále možnost vyučování dětí a mlá-
deže. I u nás probíhají akce, které se konají
v širším okruhu křesťanských církví: v nejbližší
době to bude Světový den modliteb 
(12. května), Noc kostelů (29. května), nově
Dny víry (v posledních dnech května).
A protože nechceme jen vzpomínat, ale také
vyhlížet dopředu, na tato shromáždění každého
upřímně zveme.

Jiřina Mojžíšová, duchovníPrvní bohoslužba v ďáblické modlitebně, 1951

Slavnostní otevření modlitebny, 1951Bohoslužba ve škole, kde se sloužilo před otevřením modlitebny, 1951
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Obecní ples 2015
V sobotu 21. března 2015 se v naší základní škole opět po roce konal
Obecní ples.
Stejně jako loni hrála i letos k poslechu a tanci kapela Caroline Band.
O občerstvení se opět postarala restaurace U Blekotů a květinovou
výzdobu vytvořila paní Petra Pekárková.
Taneční zábavu doprovázel vskutku bohatý program, neboť svůj taneční
um představilo hned několik umělkyň a umělců tance. Bylo nám velikou
ctí, že jsme u nás mohli přivítat desetinásobné mistryně ČR v kategorii
Modern a Jazz dance a mistryně světa v Contemporrary dance z mistrov-
ství světa v Portugalsku v roce 2014, Lucii Vackovou a Elišku Hulínskou.
Předvedly nám choreografii Živé terče, se kterou právě na tomto mistrov-
ství světa uspěly. Při dalším předtančení vystoupili Josef Franěk a Adéla
Fischerová z Taneční školy Astra Praha, kteří mistrně předvedli výběr ze
standardních a latinsko-amerických tanců. Jako poslední vystupovaly čtyři
slečny z Taneční skupiny Mambo Pearls pod vedením Veroniky Preislerové,
které nám nejprve představily choreografii kombinující prvky salsy a cha-
cha a pak nás v krátké školičce tance naučily základní kroky některých
latinsko-amerických tanců. Temperament těchto tanečnic strhl téměř
všechny, takže taneční parket byl zaplněný skutečně do posledního místa
a dámy i pánové se odvážně rozvlnili v rytmu mamba a merengue.
Chvilky, kdy se netančilo, zaplnil pan starosta zajímavými připomínkami
jednotlivých výročí, která se letos v naší obci slaví. 
Doufám, že se všichni, kteří ten večer přišli, dobře bavili a že se jim ples
líbil. To by pro nás organizátory z Kulturní komise, pro které je ples nejná-
ročnější akcí celého roku, bylo tou nejlepší odměnou. Bohužel náš dobrý
pocit z letošního plesu byl zastřen incidentem, který se zřejmě stal během
plesu a o kterém jsme se dozvěděli až v pondělí ráno. Neznámí pachatelé
vnikli do zázemí kuchyně a do dvou tříd a v těchto prostorách po sobě
zanechali nepořádek a zkázu. Omlouváme se tímto paním učitelkám
a paním kuchařkám, které do těchto míst v pondělí ráno vstoupily jako
první a určitě zažily nepříjemné překvapení, ne-li šok, a žákům, jejichž
věci byly poničeny. Moc nás to mrzí a určitě uděláme všechno pro to, aby
se příští rok něco takového nemohlo opakovat.
Nakonec bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě letošního
Obecního plesu podíleli, a tradičně také zlatnictví rodiny Němečkových
a cukrárně rodiny Buchalových, kteří věnovali hodnotné ceny do tomboly.
Naše díky patří také paní ředitelce a panu školníkovi.

Simona Dvořáková, Kulturní komise, foto Miloš Růžička

Pozvánka na jarní výlet seniorů 
aneb Okolo Třeboně 
Zveme naše ďáblické seniory na jarní výlet, který se uskuteční v sobotu
13. 6. 2015. Tentokrát pojedeme do jihočeského lázeňského města Tře-
boň, kde navštívíme krásný renesanční zámek po staletí obývaný rody
Rožmberků a Schwarzenbergů, nyní spravovaný státem jako národní kul-
turní památka. Po obědě v restauraci Bílý Koníček na náměstí zavítáme
na exkurzi do jednoho z nejstarších pivovarů na světě. 600 let starý
rodinný pivovar Bohemia Regent nabízí prohlídku moderních i starobylých
částí pivovaru včetně ležáckých sklepů, ve kterých ochutnáme nefiltrované
nepasterizované pivo přímo z ležáckých tanků. Ve sklepení je celoročně
nízká teplota okolo 6 °C, proto je třeba se přiměřeně obléci. Podrobnější
informace k cílovým lokalitám najdete na: www.zamek-trebon.eu
a www.pivovar-regent.cz.
Prosíme seniory, kteří mají zájem se tohoto výletu zúčastnit, aby se přihlá-
sili v úředních hodinách v podatelně úřadu městské části Praha Ďáblice,
Květnová 52 u paní Moniky Forkové a složili zde 50 Kč jako nevratnou
zálohu na výlet. Pokud budou v autobuse volná místa, mohou se výletu
zúčastnit také senioři nebydlící v Ďáblicích. Ti pak kromě zálohy zaplatí při
odjezdu vstupné do jednotlivých objektů, které během výletu navštíví. 
Odjezd autobusu bude 13. června 2015 již v 7.00 hod z obvyklého
místa u restaurace Battistova cihelna v ulici Hořínecká. Předpokládaný
návrat je kolem 18 hodiny. Výlet se bude konat za jakéhokoliv počasí. 

Pěkný výletní den přeje sociální komise při MČ Praha-Ďáblice
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Srdečně zveme ďáblické občany
na Cimbálovou muziku Kyčera
Přijďte se pobavit do jídelny naší základní školy
v pátek 24. dubna od 15:30 do 17:30 hodin.
Budeme rádi, když svou účast potvrdíte v podatelně úřadu MČ
na tel. č. 283 910 723, čeká vás i malé občerstvení. 

Sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Když se uklízí...
První velký jarní úklid v přírodě jsme zaměřili na kopec pod hvězdárnou
obecně nazývaný Ládvím, a který za rok prokoukl téměř k nepoznání.
Svahy jsou najednou plné buližníků, objevily se kamenné zídky jako
pozůstatek budov, které tam ještě v 70. letech minulého století stály.
Odhalila se druhá kupole patřící k hvězdárně a již jsme domlouvali

s panem vedoucím možnost jejího
lepšího „ošacení“. 
Účast při úklidu sice nebyla velká,
ale obrovské nasazení všech zúčast-
něných, včetně dětí, ji nahradilo. Ani
déšť je neodradil a teprve důrazná
výzva, aby již skončili, dokud ještě
plápolá oheň a lze péct buřty, je při-
měla k ukončení akce. Pohoštění
bylo zásluhou paní Ouředníčkové,

která přinesla horkou kávu a štrůdl, opravdu královské. Sousedská nálada
byla skvělá a někteří již plánovali další akci. Poděkování patří všem
zúčastněným, také sponzorovi za špekáčky a škole i hasičům za spolu-
práci. Komise životního prostředí a dopravy

Malá splátka přírodě
Ve čtvrtek 26. března 2015 ve tři hodiny odpoledne se před „Ovčínem“
sešli první dobrovolníci, aby pod vedením Táni Dohnalové vyčistili část
severní stráně vrchu Ládví. Devatenáct nadšenců ve věku od školkou
povinných výše a čtyři členové ďáblického sboru dobrovolných hasičů,
vyzbrojeno hráběmi a odhodláním, se pustilo do boje se suchou trávou,

klacky, větvemi, sutí, starými cihlami
a jiným nepořádkem. Ti nejmenší
odnášeli drobné klestí na ohniště,
téměř jsme jim nestačili. Dostali jsme
také nečekanou návštěvu, dva pří-
slušníky městské policie, které zavo-
lal „bdělý občan“. Po té, co se
ujistili, že pálení probíhá pod dozo-
rem hasičů a hasičské techniky,
popřáli nám hezký den a odjeli.

A pak přišlo „to nejlepší na konec“, na největším ohni za drobného deště
jsme si opekli výborné voňavé špekáčky, které věnoval jako sponzorský
dar pan Martin Průša z restaurace U Blekotů. Před šestou hodinou
večerní jsme se rozešli do svých domovů, zatímco naši obětaví hasiči hlí-
dali do večerních hodin čtyři vyhasínající ohniště. A jaká byla odměna?
Bolavá záda a dobrý pocit z toho, že jsme alespoň trošičku přispěli
ke zlepšení životního prostředí v Ďáblicích.

Jana Ouředníčková, foto Táňa Dohnalová

Výlet k sousedům do starých Ďáblic 
Snad sám osud svedl do cesty jednoho chaberského a jednoho ďáblic-
kého rodáka, oba milovníky nejstarší historie svých obcí. Z nadšení nad
starými fotkami, ale i potřeby trvale chránit kulturně – historické architek-
tonické hodnoty, které se v obcích dochovaly z minulosti, vznikla myš-
lenka podělit se o své zkušenosti i s ostatními.
Tak vznikl nápad sousedské návštěvy s prohlídkou vesnické památkové
zóny ve starých Ďáblicích, která se uskutečnila 29. března 2015. Členové
OSOP z Dolních Chaber měli tak jedinečnou možnost nahlédnout do míst
dosud běžně nepřístupných, navíc v doprovodu těch nejpovolanějších,
ďáblických patriotů. 
Prohlídka začala
v zámecké kapli Nej-
světější Trojice a sva-
tého Václava (kulturní
památce) a přilehlých
prostranství původního
zámku Křížovníků.
Všichni chaberští byli
překvapeni nádherně
zrestaurovanou barokní
kaplí, do které se dostali poprvé. Také přilehlé prostory bývalého zámku
dávaly tušit jedinečnost těchto míst, které dosud čekají na své probuzení
k novému životu, třeba v podobě kulturního centra obce...
Díky laskavosti majitelů staré kovárny, kteří nám otevřeli „vrata“ do
svého obydlí, jsme dále mohli obdivovat zrenovovaný původní statek
s kovárnou. Citlivým přístupem vlastníků si i po opravách dokázal uchovat
příjemnou atmosféru původního objektu se sýpkou, stodolou, krásným
dvorem a obytnými prostory. V tu chvíli si většina z nás přála více tako-
vých vnímavých nadšenců v celé naší zemi.
Od našich průvodců jsme se dozvěděli spousty zajímavostí z historie, ale
i přítomnosti obce, jejího historického památkového území, a nad starými
fotkami jsme pátrali, jak ty Ďáblice kdysi vypadaly. 
Naší debatu a společné plány k novým nápadům, třeba dalším výletům
k sousedům, jsme díky nepřízni počasí dokončili v hospodě Na Růžku
s domácí bábovkou – pozorností od pořadatelů. Při návštěvě jsme si uvě-
domili podobné problémy 
či radosti i v naší práci v Dolních
Chabrech, což nám dodalo chuť 
do dalších aktivit při pomoci
památkám. Velké poděkování 
za pěkný výlet náleží především
průvodcům Markovi Krčilovi
a Petru Pozlerovi v doprovodu
s rodačkou a pamětnicí
paní Pozlerovou.

Jana Snížková
ilustrace z archivu
M. Krčila

Historický okruh 
památkovou zónou
1. Kaple a zámeček řádu křižovníků
2. Kaple Sv. Jana
3. Battistův statek
4. Statek Steyskalův horní
5. Hospoda U Srchů
6. Statek Steyskalův dolní
7. Bývalá zájezdní hospoda
8. Bývalá kovárna

2014
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Zatmění Slunce
V pátek 20. března nám paní učitelka připravila
menší tajný výlet na hvězdárnu, abychom se
podívali na jedinečný jev – částečné zatmění
Slunce Měsícem. Zatmění probíhalo v době od
9:36 do 11:57 hodin. (Tajný... protože nevě-
děla, jestli náhodou nebude zataženo, tak aby-
chom pak nebyli zklamáni.)
Na hvězdárnu jsme došli v pravý čas, bylo nád-
herně bez jediného mráčku. Zahlédli jsme
v dalekohledu vyvrcholení nebeského divadla.

Před hvězdárnou jsme se ještě dívali různými
doporučenými pomůckami (sklo ze svářečských
brýlí, CD, jeden pán věnoval starou disketu).
Vždy se nám zatmění ukázalo v jiné barvě. Byl
to krásný zážitek, který se nám všem moc líbil
a který si budeme pamatovat celý život. Ještě
po cestě zpátky do školy jsme se ohlíželi a kon-
trovali odchod Měsíce ze slunečního kotouče. 
Hned jak jsme se vrátili do školy, namalovali
jsme si zatmění, tak jak bylo vidět na hvěz-
dárně.

Vybráno ze slohových prací žáků V. A

Klub mladých diváků
v hororu
A už je za námi i třetí představení KMD. Tento-
krát jsme jeli až do Dejvic do Divadla Spejbla
a Hurvínka na představení Spejbl versus 
Drákula.
A jak to s nimi vlastně dopadlo? Josef Spejbl se
přestěhoval z Prahy do Paříže a tam mu začaly
špatné chvíle. Jednoho dne přišla obálka z ener-
getické společnosti a tam mu píšou, že dluží
peníze. Kvůli tomu začne psát swingový horo-
rový muzikál. Snad ho tato práce zbaví dluhů.
V příběhu dále vystupují upírobijec Hurvínek,
podnikavá nymfoMánička, pes baskervilský
alias Žeryk a krásná paní Kateřina Hovorková.
Jsou tu i postavy, které jsme ještě neviděli, a to
je francouzská zpěvačka Poulet a hrabě Drá-
kula. Poulet chce po Spejblovi písničku, jinak
prý z něho bude kámen. Paní Kateřina je zase
unešena zlým a bezcitným Drákulou. Vše nako-

nec zachrání Hurvínek lstí – nabídne Drákulovi
prdelačku s česnekem a namyšlenou Poulet
vyženou Kateřina s Máničkou. Spejbl nakonec
zjistí, že ten účet není pro něho, ale pro 
Kateřinu.
Na konci představení vystoupili herci s lout-
kami, a tak jsme viděli, jak herci mění hlasy
postav a jak vodí svoje dřevěné svěřence. Další
představení nás čeká 26. 5. 2015 v divadle
ABC. Uvidíme V+W revue.

Matěj Vondřich, žák VIII. A

Východní Afrika –
kolébka civilizace
Již téměř deset let se naši žáci druhého stupně
účastní unikátního projektu „Planeta Země
3000“. Na tomto projektu se podílí více než 
20 odborníků filmových a televizních oborů
a několik desítek vysokoškolských a gymnaziál-
ních pedagogů. Pořad již zhlédl více než milion
diváků, jde tedy o největší vzdělávací projekt
v historii ČR. I proto je Planeta Země 3000
v akademických kruzích hodnocena jako nej-
lepší svého druhu v České republice.
Tentokrát nás profesionální cestovatel Adam
Lelek, filmoví tvůrci a dabéři zavedli do kolébky
lidské civilizace, tedy do východní Afriky. Právě
zde byla nalezena nejstarší kostra rodu Homo.
Samozřejmě nás cestopisný dokument, prová-
zený aktuálními vstupy moderátorů, nemohl
zavést na všechna zajímavá místa. Byly vybrány
nejzajímavější lokality.
Předně celý sál kina Ládví zaujaly unikátní
záběry lávového jezera v Danakilské proláklině,
úžasné byly i záběry ze safari v Serengeti.
Odvážný cestovatel navštívil i bojovný kmen
Mursiu. Naopak velmi smutné byly obrázky
z největšího slumu Afriky – Kibery, či každo-
denní putování milionů Afričanů pro vodu vzdá-
lenou až 20 kilometrů.
Není divu, že téměř dvouhodinová projekce
rychle utekla a my se již těšíme na další pokra-
čování tohoto projektu. Nový díl nás zavede na
Filipíny.

Viktor Černohorský, učitel zeměpisu

Jdeme do ZOO
V průběhu měsíce března navštívila všechna
oddělení školní družiny a školní klub naší
základní školy pražskou ZOO. Děti bez rozdílu
věku obdivovaly všechna zvířata, která se již
probudila ze zimního spánku a předvedla se
nám ve své velikosti, a dokonce i páv v celé své

kráse. Při příchodu jsme pozdravili lachtany
a tučňáky. Kolem plameňáků jsme pokračovali
přes opičí ostrovy dál až ke gorilám a šelmám.
Nevynechali jsme ani velemloky. 
Konečně v zoologické zahradě! To si říkali
prvňáčci, když s družinou navštívili ZOO. Perma-
nentní vstupenka pro školy je platná vždy od
října do konce března, a tak chtěli prvňáčci
vyrazit hned koncem října. Datum byl stanoven,
děti nachystány, ale počasí se rozhodlo, že nám
nedopřeje. A ani na druhý podzimní pokus se
prvňáčkům nepovedlo vyjet za zvířátky do zoo-
logické zahrady, proto všichni netrpělivě sledo-
vali předpověď počasí, když se dozvěděli, že se
v březnu opět chystá výlet do ZOO. 
Počasí se umoudřilo a řeklo si, že tentokrát to
už musí vyjít. Skupinka dětí si prohlížela hlavně
zvířátka v dolní části zahrady a trochu ustrašeně
se radovala, když se těsně kolem nich prochá-
zeli lemuři. A i když jsme vyrazili hlavně za zví-
řaty, všichni se moc těšili na nedávno otevřené
hřiště Rezervace Bororo a nakupování
v obchůdku se suvenýry. Stejně jako děti ostat-
ních oddělení školní družiny.

Myslíme, že permanentka byla tentokrát využita
v plném rozsahu a už se těšíme na nová dobro-
družství.

Vychovatelky školní družiny

Březnové akce
v základní škole
Březen byl v naší škole opravdu bohatý na
různé komunitní akce. 
Začali jsme Burzou knih. Společně se sociální
komisí naší městské části jsme v atriu školy
uspořádali již 2. ročník Burzy knih. Kdokoli mohl
do školy přinést jakékoli knihy, pro které již
doma nemá místo či se o ně chce podělit
s ostatními. Knihy byly pak zdarma nabízeny
všem, kdo se přišli na akci podívat. Překvapivě
největší zájem vyvolaly nabízené knihy u našich
malých družinových dětí. Do svých domácích
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knihovniček si vybraly opravdu zajímavé kousky.
Následující den by uspořádán Sběr starého
papíru. Tentokrát se opět třídy předháněly
v tom, kdo přinese papíru nejvíce. Podařilo se to
třídě III. A s 247 kg. Celkem naše škola v březnu
vybrala necelou tunu starého papíru a společně
s podzimním sběrem se nám v tomto školním
roce podařilo zachránit přibližně 30 vzrostlých
stromů. Jsme za to opravdu moc rádi.
V dalším týdnu se naše škola zapojila do celore-
publikové sbírky Srdíčkové dny. V kanceláři
školy si kdokoli mohl zakoupit za symbolické
ceny náramky, magnetky či 3D pravítka. Společ-
nosti Život dětem o.p.s. jsme nakonec předali
částku 6 050 Kč. Výtěžek sbírky bude použit ve
prospěch těžce handicapovaných dětí, které
jsou stabilně odkázány na domácí péči svých
rodičů.
A aby nebylo sbírání konec, ještě nás čekala
Humanitární sbírka pro Diakonii Brou-
mov. Shromáždili jsme velké množství oble-
čení, látek, hraček, bot, a dokonce i nějaké
nádobí. Můžeme být na naše děti a rodiče hrdí,
že jsou i v těchto aktivitách s námi a účastní se
s nadšením. Vedení školy a všichni zaměstnanci
školy děkují všem, kteří nás podpořili.
Velikonoční tvoření pak bylo takovou „slad-
kou tečkou“ za náročnějším březnovým měsí-
cem. Pro rodiče a jejich děti jsme připravili
v naší školní jídelně 9 stanovišť – dílniček, ve
kterých si mohli vyrobit netradiční a nápadité
velikonoční dekorace – pletené slepice, lískové
věnečky, klubíčková kuřátka, sádrové zajíčky,
šité látkové zápichy do květináčů, kraslici zdo-
benou voskovou technikou a mnohé další. Také
se nám představily lektorky z agentury Věda
nás baví a s dětmi si vyzkoušely pár zajímavých

vědeckých pokusů. A to vše u dobré kávy,
mazance a beránka. Náš 3. ročník se opět vyda-
řil. Už teď se těšíme na příští.

Alena Votavová, 
Koordinátor komunitní činnosti základní školy

Skončil projekt OPPA
realizovaný neziskovou
organizací 
DYS-centrum® Praha o.s.
v ZŠ U Parkánu
V červenci 2013 DYS-centrum® Praha o.s.
dostalo možnost podpořit více dětí, které se
potýkají se specifickými poruchami učení tím, že
díky financím EU (v rámci Operačního programu
Praha Adaptabilita) navázalo spolupráci s něko-
lika základními školami v Praze. Jednou z nich
byla i ďáblická ZŠ U Parkánu.
Projekt s názvem „Poradenská podpora žáků se
specifickými poruchami učení na 2. stupni ZŠ“
byl zaměřen jak na žáky, tak na jejich učitele.
Naším cílem bylo poskytnout podporu dětem
a dospívajícím, pro které není školní docházka
vždy zcela bezproblémová. Specifické poruchy
učení (SPU) jsou často dobře monitorovány na
1. stupni ZŠ, ale po přechodu do šesté třídy děti
ztrácejí kontinuitu i důslednou péči učitelek
a zůstanou v tom lidově řečeno „plavat“. Speci-
fické poruchy učení ale nemizí. Důslednou prací
s těmito dětmi však můžeme projevy SPU zmír-
nit a naučit je různým strategiím, jak se se
svými potížemi vyrovnat a v co největší míře je
kompenzovat. Především v tom spočívala práce
speciálních pedagogů z DYS-centra Praha o.s.,

kteří na ZŠ U Parkánu docházeli pravidelně kaž-
dou středu od října 2013 do března 2015, kdy
projekt skončil. Za tuto dobu jsme se potkali
a starali se celkem o 22 žáků. Žáci pracovali
jednu hodinu týdně v malých skupinách nebo
individuálně mimo třídu, zajištěna však byla
návaznost vyučované látky. Cílem bylo naučit je
různým strategiím učení se, čtení, psaní a poro-
zumění, tvoření výpisků. Vytvářeli jsme všelijaké
pomůcky pro snazší zapamatování nebo usnad-
nění a zpřehlednění učiva. Kromě toho jsme
dětem také nabídli možnost zdokonalit své kog-
nitivní (poznávací) schopnosti a vnímání novou
aplikací pro tablety s názvem Tablexia. Nakolik
se nám vše podařilo, mohou poznat jak rodiče,
tak učitelé a v neposlední řadě děti samy.
Ohlasy však byly pozitivní a loučení s žáky pro-
bíhalo s velkým dojetím.
Kromě žáků jsme konzultovali také s učiteli 2.
stupně. Snažili jsme se jim ukázat různé způ-
soby práce s žáky s SPU, a to jak při práci
v běžné třídě, tak i možnosti individuální pod-
pory mimo hodiny. Všichni učitelé prošli také
školením „Dyslexie a dysortografie prakticky“,
které bylo zaměřeno na zopakování toho, co
specifické poruchy učení jsou a jak se projevují,
s čím se nejvíce potýkají žáci 2. stupně ZŠ a jak
učitelé mohou vyjít vstříc jejich potřebám. I na
tomto poli doufáme, že naše snaha přinese své
výsledky v každodenní praxi učitelů. Od září
2013 do března 2015 jsme tak podpořili cel-
kem 17 učitelů 2. stupně ZŠ.
Hlavním cílem projektu a naší snahy bylo vybu-
dování komplexního systému podpory žáků se
specifickými poruchami učení. Pracovali jsme
s žáky i učiteli a na závěr naši práci ještě pod-
trhneme vytvořením metodických příruček pro
učitele 2. stupně ZŠ, které jim poskytnou návrhy
konkrétních postupů při výuce žáků s SPU.
Metodické příručky budou koncipovány tak, aby
poukázaly na specifika jednotlivých vyučovacích
předmětů (např. žáci se SPU potřebují specifický
přístup při osvojování jazykových znalostí, ale
také při výuce přírodopisu a fyziky). Budou
obsahovat návrhy podpůrných a vyrovnávacích
opatření týkajících se přístupu k žákům s SPU,
případové studie a příklady dobré praxe.
Ačkoliv je nám líto, že projekt na konci března
skončil, jsme velmi rádi, že se nám podařilo
během toho roku a půl oněm 22 dětem ukázat,
že SPU není tragédie, a oněm 17 učitelům uká-
zat, jak mohou s těmito žáky pracovat.
Doufáme, že naše práce přinesla své ovoce i pro
zbytek školy, kterou teď můžeme považovat za
školenou v péči o děti a dospívající se specific-
kými poruchami učení. Celá škola teď ví, že
bude-li chtít, může se na DYS-centrum® Praha
o.s. kdykoliv obrátit. Rodičům bychom rádi
touto cestou vzkázali, že budou-li mít zájem,
v DYS-centru Praha o.s. mohou najít podporu
odborníků pro své dítě, které se možná 
s nějakým tím školním problémem potýká.
Všechny potřebné kontakty naleznete na
www.dyscentrum.org.

Za kolektiv DYS-centra Praha o.s. 
Jana Pechancová
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Země slaví svátek
Letos v dubnu již po pětadvacáté oslavíme svá-
tek naší Země, zvaný Den Země. V životě kaž-
dého z nás hrají svátky určitě významnou roli.
Jen si uvědomme, kolik času, energie a peněz
věnujeme přípravě různých svátků během roku.
Jak chceme připravit příjemné chvíle s dobrým
jídlem, v hezky naklizeném bytě pro nás a naše
blízké. Navíc si kupujeme nebo vyrábíme dárky.
Svátek Země, který se slaví 22. dubna, má tro-
chu jiný charakter. Máme si připomenout místo,
na kterém žijeme, oslavit planetu Zemi a podě-
kovat jí.
Historie tohoto svátku sahá do 60. let dvacá-
tého století, kdy v Americe vznikly první snahy
o zavedení Dne Země. Přestože Organizace
spojených národů tento svátek uznala již v roce
1971, jako Mezinárodní Den Země se začal sla-
vit až v roce 1990. Dnes Den Země slaví víc než
miliarda lidí ve 175 státech světa, čímž se stal
největším necírkevním svátkem, který slaví lidé
společně na celé planetě bez ohledu na původ,
víru, či národnost. Cílem oslav Země je upozor-
nit na dopady lidského chování na životní pro-
středí a samozřejmě diskuse o možných
nápravných a preventivních řešeních těchto
problémů.
Ale jak se dá oslavovat nebo vyjádřit dík Zemi
v běžném životě rodiny či jednotlivce...? jedno-
duše. Každý podle svých možností a uvážení.
Můžeme vyrazit do přírody a po cestě například
posbírat pohozené odpadky. Můžeme vysadit
květinu či strom, obdělat kus půdy. Nebo se
také můžeme zamyslet nad tím, jaké zboží si
pro domácnost nakupujeme, můžeme zvolit
v případě potravin to, které je regionální nebo
navíc i vypěstované bez chemikálií. Stejně tak
můžeme využít pro cestu do práce nebo za
zábavou veřejnou dopravu na místo té osobní.
Vytřídit odpad z domácnosti... Možností je
mnoho.
Každá snaha je dobrá. A pokud se budeme sna-
žit opakovaně, stane se to pro nás zvykem, pla-
netu Zemi tak tolik nezatížíme a sami sobě si
zpříjemníme prostředí a budoucnost. Proto vám
přeji hezký a smysluplně strávený Den Země,
jakož i další jarní dny.

Lenka Stroblová 

Redakce požádala základní školu o pří-
spěvek k svátku naší Země a vznikla
z toho pěkná akce, kdy se učitelé zeptali
cca 60 dětí. Často se odpovědi opako-
valy, takže paní učitelka Mgr. Coufalová
měla před sebou nelehký úkol, aby
vybrala ty nejzajímavější.

Co to je Den Země, proč se slaví?
„Země je součástí sluneční soustavy. Je to
velká, namodralá planeta. Je známá tím, že je
na ní život. Jsem šťastná, že na ní můžu žít
a užívat si té krásy. 22. dubna se na její počest
slaví Den Země.“

Ema, 9 let

„Den Země se slaví proto, že Země se kazí, je
špinavá a kdybychom neměli Den Země, tak by
si lidi nevzpomněli, jak důležitá pro nás je.“

Yuliana, 9 let

„Slaví se proto, aby se lidi zamysleli nad tím, co
bychom pro naši Zemi mohli udělat, aby se nez-
nečišťovala. Kdyby neexistovala Země, tak
bychom nežili.“

Erika, 9 let

„Myslím, že se slaví proto, aby si lidé uvědomili,
že naši planetu musíme chránit, protože tak, jak
se k ní chováme, nám dlouho nevydrží.“

Tvrdková, 12 let

„Pod pojmem Den Země si představuji to, že
Země má významný den a my bychom se měli
chovat co nejvíce ekologicky – omezit automo-
bilovou dopravu, neškodit přírodě – prostě se
snažit, aby nám Země a příroda na ní dlouho
vydržela.“

Julie, 12 let

„Den Země je den, kdy bychom se měli rozhod-
nout vracet Zemi to, co si bereme. Přírodě jsme
vzali dřevo, špiníme vzduch, vodu. Musíme
zachránit planetu, nebo tu můžeme zahynout.
Když pomůžeme přírodě, příroda potom
pomůže nám.“

Daniel, 10 let

„Každý den má někdo svátek, je Den matek,
Den dětí, tak i Den Země. Z přírody si bereme
vše, co chceme a nic nevracíme zpátky. Den
Země je na to, aby si všichni uvědomili, jak je

pro nás Země důležitá a co bychom měli dělat
pro její ochranu.“ 

Káťa, 10 let

„Den Země je den, kdy by se lidé měli zamyslet
nad tím, jak by mohli pomáhat planetě. Slaví se
22. dubna. Lidé, kteří si uvědomují, že člověk
pořád bere a nic nevrací, může pomáhat pří-
rodě.“

Andrea, 10 let

„Den Země se každoročně koná 22. 4. Slaví ho
víc než miliarda lidí. Je to den věnovaný Zemi.
Tento den nám připomíná, že naši planetu
a přírodu je třeba chránit. Každý k tomu může
přispět.“

Lucia, 10 let

„Den Země je věnovaný Zemi. Upozorňuje lidi
na jejich dopad na životní prostředí. První den
Země byl slaven v roce 1970 v San Franciscu.
Tento den má i svoji vlajku, je modrá a je na ní
planeta.“

Martinka, 10 let

„Je to ekologický svátek, který má upozornit lidi
na důsledky ničení životního prostředí a ukázat
jim, jak se mají chovat zodpovědně k přírodě.
Slaví ho miliarda lidí ve 175 státech světa.“

Klárka, 10 let

„Svátek Země pro mě znamená, že si více uvě-
domuji přírodu kolem sebe. Nutí mě to přemý-
šlet o tom, jak se k přírodě chovat ohleduplně.“

Honza, 10 let

Co můžeme dělat pro životní prostředí,
pro naši Zemi?
„Nepoužívat palmový olej, protože se kvůli
němu ničí pralesy a zabíjej zvířata, můžeme tří-
dit odpad a šetřit ropou.“

Johanka, 10 let

„Já bych vysázel nové stromy a taky bych zalo-
žil nějaké lidi, co by sbírali odpad v přírodě
a taky továrny, co by neznečisťovali životní pro-
středí. A vynalezl bych auta, náklaďáky a auto-
busy na elektrický pohon. Ještě bych taky udělal
víc zahradnictví a zahradnických kroužků, aby si
lidé mohli více sázet.“

Blahník, 8 let

„Pořídil bych si pytel a sbíral odpadky. Čistil
bych rybníky. Dával bych do krmelců seno,
mrkve, jablka a sůl a do budky semínka pro
ptáky.“

Matyáš, 7 let

„Zakázal bych kouření, vyráběl bych elektrická
auta. Neničil bych lesy a omezil hraní na počí-
tači.“

Filip, 7 let

„Když je v lesích odpad, měli bychom ho sbírat
do pytlů. Nekácet stromy, protože nám dávají
kyslík. Třídit odpad do kontejnerů, neodhazovat
odpad na ulici a do přírody. Nelámat větve
a netrhat listy kytičkám. Nezabíjet zvířata.“

Daniel, 7 let

„Přispíval bych penězi na různé vynálezy na
ochranu planety.“ 

Petrášek, 9 let
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„Neodhazovat odpadky mimo koš, odstranit
neekologické továrny a elektrárny, recyklovat
odpadky a jezdit v ekologických dopravních
prostředcích (např. hromadná doprava).“ 

Adam, 10 let

„Můj nápad, jak pomoci planetě je ten, že
všichni budou třídit odpad, což zabrání většímu
kácení stromů a shromažďování špatně rozloži-
telného odpadu na skládkách.“

Julie, 12 let

„Měli by se natřít střechy na bílo (kvůli ochlazo-
vání planety), měly by se sázet stromy a šetřit
přírodu. Vylepšovat auta, aby dělali méně
toxinů a plynů.“

Kája, 9 let

„Nechci, aby naše Zem byla posprejovaná.
Chci, aby nám na Zemi bylo dobře a abychom
měli čistý vzduch.“ 

Michael, 8 let

„Zemi chci pomáhat a chci, aby mě k tomu
vedli všichni dospělí, co znám. Chci, aby Zemi
pomáhali všichni.“

Kačka, 10 let

„Nebudu ničit hračky a nebudu si kupovat
hračky, které se hned rozbijí. Taky nebudu zby-
tečně plýtvat vodou. Nebudu kupovat věci,
které jsou vyrobeny z kůže vzácných živočichů.

Taky nesmíme plýtvat teplem, protože to stojí
moc peněz a je to zbytečné.“

Eva, 10 let

„Můžeme Zemi darovat hnojivo, aby rostly
rostliny pro kyslík, neměli bychom spotřebovat
plastové věci, které se hned rozbijou, radši si
můžeme vyrobit vlastní hračku.“

Jakub, 10 let

„Nebudu odhazovat všude kolem věci, které
škodí. Nebudu ničit vše hezké, jako stromky,
květiny, ale ani jedovaté houby. Budu se chovat
ohleduplně ke zvířatům, neničit jejich úkryty,
nory a domečky.“

Adélka, 11 let

„Nebudeme špinit prostředí, nebudeme kouřit,
kvůli vzduchu i svému zdraví.“

Marie, 10 let

„Měli bychom uklízet exkrementy od psů, nelá-
mat větve stromů. Na mýtinu můžeme vysázet
další stromy. Neházet odpadky do přírody, třídit
odpad.“

Štěpán, 10 let

„Měla by se používat elektrická auta, měly by
se u silnic udělat ploty, aby tam nechodila zví-
řata. Neměly by se zbytečně kácet stromy a stří-
let zvířata.“

Šimon, 8 let

„Omezil bych provoz aut, škodí to všem lidem.
Zakázal bych dolování hornin v dolech, hlavně
uhlí.“

Teodor, 11 let

„Při mytí auta nesmíme vylévat vodu do potoka
nebo rybníka. Neměli bychom mít auto v pří-
rodě.“

Jakub, 10 let

„Nemělo by se létat do vesmíru, protože se tím
dělají díry do ozonu, takže je pro lidi méně kys-
líku.“

Anna, 8 let

„Auta by měla být na elektřinu, plyny z aut totiž
znečišťují ovzduší. A lesy se zbytečně kácí.
Zachraňte planetu!“

Marie, 7 let

„Nebudu pohazovat odpadky po ulici, také
nebudu nic házet do vody. Nebudu zbytečně
trhat květiny a mladé jehličí. Nebudeme rozdě-
lávat oheň v přírodě a kopat do hub.“

Adéla, 10 let

„Nebudu nechávat zbytečně puštěnou vodu,
Nebudu házet odpadky do vody a na zem.
Nebudu škubat rostliny, řvát po lese a plivat do
vody. Taky lít do vody škodlivé tekutiny.“

Karolína, 11 let

Burza knih 
a zprávy z knihovny
Ve čtvrtek 19. března 2015 se v prostorách
Základní školy U Parkánu konala již 3. Ďáblická
burza knih. Tak jako v předchozích letech probí-
hala v prostorách základní školy, což je skutečně
velmi dobře zvolené místo, dětem končila škola
a kdo kolem knížek prošel, prohlédl si je, téměř
každý si knížku i odnesl. I rodiče přicházející pro
své děti do družiny se zastavili a mnoho z nich
neodešlo s prázdnou. Toto je cílem burzy knih
a věřím, že na další burzu přijde zase o trošku
více čtenářů než letos, ať již jen nabídnout své
knihy nebo si vybrat knihy nové.
Mohli jste zde nalézt romány známých či méně
známých autorů, povídky, básně, dětské a dob-
rodružné knížky, kuchařky, cestopisy, knížky
o zvířatech a mnoho dalších. Prakticky každý
dával své knihy zadarmo, což však nebyla
povinnost. 
Z každé knihy, která našla nového majitele, měli
radost minimálně dva lidé: ten, kdo ji přinesl
a ten, kdo si ji odnášel.
Na burze panovala přátelská a klidná atmos-
féra. Velice příjemné bylo, že jste si nemuseli
knihy zase odnést. Knihy, které si nikdo nevy-
bral, byly nabídnuty sběrným surovinám. I když
vím, že mnoho knih z Vaší domácí knihovny
nikdo z rodiny nikdy číst nebude, jistě se Vám
nechce je jen tak vyhodit či dát do sběru. Ale
když víte, že si knihy prohlédla řádka lidí na
burze a nikdo z nich je nechtěl, je to snazší
a navíc je do sběru nemusíte odnést sami. 
Zároveň bych touto cestou chtěla požádat
i ostatní čtenáře, kteří na burze nebyli a mají
novější knihy, které mají v tuto chvíli již někde

„zasunuté“, aby takové knihy věnovaly obecní
knihovně, kde si je půjčí mnoho dalších malých
nebo i větších čtenářů. Toto se samozřejmě
netýká jen dětských knížek, takže, vy, dospělí
čtenáři, máte-li doma knihu, kterou jste si kou-
pili, přečetli a nemáte na ní ve své knihovně již
místo, můžete udělat radost ostatním a věnovat
ji knihovně �
Zároveň bych chtěla připomenout, pokud víte,
že Vám končí výpůjční doba a nestihnete přijít
včas, můžete mě požádat o prodloužení
výpůjčky a to buď mailem anebo telefonicky,
všechny kontakty a další aktuální informace
naleznete na www.dablice.knihovna.cz

Vaše knihovnice Lucie Zemanová

Vážení,
byla jsem čtenářkou v místní knihovně asi 
40 let, z toho i několik let knihovnicí. V minu-
lém roce jsem raději skončila. Důvod? Důvodů
je bohužel mnoho. 
Začala bych tím, že když jdete knihy několikrát
vrátit a neúspěšně, tak vás to naštve, ale větší
naštvání vás teprve čeká. Knihovnice vám dá
pokutu za opožděné vrácení! To se mi dříve
nestalo. Teď 2x za sebou. Víte, ta pokuta není
nijak vysoká, ale zdá se mi nespravedlivá. Je mi
fuk, jestli knihovnice byla na školení. Já to
nevím, já jdu do knihovny vrátit knihy a půjčit si
další, přesně v době, kdy má knihovna ote-
vřeno, a to je pouze několik hodin týdně. 
A ty by se, podle mého názoru, měly dodržovat.
Do knihovny přeci nechodí jen mladí, ale
i babičky, někdy i o holi s taškou plnou knih,
sotva popadají dech. Přijdou v určenou dobu,
ale do knihovny se nedostanou. Kolikrát se tam

tak asi vrátí? A ano, mohou si vše přeci přečíst
na internetových stránkách. Kdo ze seniorů má
ale chytrý telefon s internetem nebo počítač
doma? A mladí, kteří knihy čtou a jsou počíta-
čově zdatní, většinou mají Kindle (nebo jinou
čtečku e-knih), nebo knižní aplikace na telefonu
a raději si stáhnou elektronickou knihu, než by
někam chodili (pokud se nejedná o knihu nut-
nou ke studiu). Nevím tedy, proč bych si měla
pokaždé zjišťovat, zda je paní knihovnice přít-
omna, nebo ne. Pokud jí otvírací doba nevyho-
vuje, pak by se jistě našel někdo jiný, kdo by
těch pár hodin týdně zvládl. Vím, doba je jiná,
ale já jdu do místní knihovny, v malé obci, kni-
hovnice by mě měla znát a vědět, co čtu a být
mi nápomocná. Tak to dříve bylo. Bohužel teď
to tak není, a proto často potkávám bývalé čte-
náře knihovny v Ďáblicích na cestě na Ládví.
Tam mají jistotu jak pevné otvírací doby, tak
i jiného přístupu.
Nevím, jaké jsou nové předpisy, ale nesouhla-
sím s vyřazováním duplicitních knih. Proč mám
čekat na knihu měsíc, být v pořadí, až ji někdo
vrátí, protože je jen jeden výtisk? To je snad
smysl knihoven, mít i několik výtisků jednoho
titulu, třeba u světových bestsellerů a pak
i knihy staršího data, které už nekoupíte a ani
neseženete. Obecní knihovna není městská, je
financována z obecních peněz a vzhledem
k cenám knih určitě ne málo.
Ještě bych si dovolila něco napsat. V knihovně
by měl být takový knihovník, který rád čte
a miluje knihy. Má velký přehled o moderních
a starších autorech a jejich stylu psaní. Umí 
čtenáři doporučit knihy podle jeho zaměření,
charakteru a zálib. Katalogizaci knih totiž může
dělat jakýkoliv student. 

Irena Harisová
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Rozhovor
Redakce Ďáblického zpravodaje se rozhodla, že
na stránkách Ďáblického zpravodaje bude své
čtenáře seznamovat s osobnostmi, kteří pod-
nikají v Ďáblicích nebo blízkém okolí, a kteří
neodmítli možnost podělit se se svými názory
na stránkách Zpravodaje. 

Dnes vám přinášíme rozhovor s panem
Františkem Buchalem, majitelem stejnoj-
menné cukrárny v ulici U Červeného
mlýnku 2, čp. 977, Praha – Čakovice (pro
Ďábličáky známé jako „Blata“). Mnozí
obyvatelé Ďáblic již zaregistrovali, že
v blízkém okolí se nachází cukrárna
nabízející nejen něco sladkého „na zub“
a ti ostatní, pevně věříme, že si určitě
cestu do této cukrárny ještě najdou. Pan
Buchal se dostal do podvědomí obyvatel
Ďáblic též jako dodavatel chutných dárků
do tomboly Obecního plesu.

Pane Buchale, co Vás přivedlo do lokality
Blata / Červený mlýnek a jak jste spoko-
jen s žitím a podnikáním na tomto místě?
Do lokality Blata / U Červeného mlýnku nás při-
vedlo mé přání rozšířit naši výrobu na Jižním
Městě o zákusky vlastní výroby z poctivých
surovin – másla, pravé šlehačky od kraviček 
(ne náhražky z rostlinných tuků) s tím, aby si

lidé z okolí mohli k nám přijít posedět, anebo si
koupit zákusky domů. Nevyšlo to, tak manželka
hledala jinde a našla místo právě na rozhraní
Ďáblic a Čakovic – U Červeného mlýnku. Na
tomto pozemku se dle územního plánu propo-
juje bydlení s provozovnou. Nám se tu líbilo
klidné prostředí přímo ideální pro cukrárnu
s posezením. Kam si lidé mohou dojít, dojet na
kole či autem a odpočinout si od běžného
shonu.

Můžete čtenářům Ďáblického zpravodaje
něco prozradit o své cukrárně (jaký sorti-
ment nabízí, kdy má otevřeno apod.)?
Naše cukrárna nabízí jak klasické zákusky (větr-
níky, koňakové špičky, rakvičky bez mouky se
šlehačkou, štafetky), dorty (ovocné, mrkvové,
harlekýn), tak moderní odlehčené zákusky (tira-
misu, creme brulée, panna cottu). Také je
možné si u nás objednat pro rodinnou či firemní
oslavu slavnostní dorty (s danou tematikou),
minidezerty, svatební koláče. Připravujeme
jablečný závin jak z listového, tak taženého
těsta, s kterým jsme se již podruhé zúčastnili
soutěže Memoriálu Jaromíra Sadílka a umístili
jsme se na stupni vítězů.
Na Vánoce pečeme cukroví a vánočky, na 
Velikonoce mazance a beránky, samozřejmě

z másla. Koupit si můžete mnoho druhů
zmrzliny. Pro ty, co dávají přednost slanému,
máme obložené chlebíčky.
Otevřeno máme každý den od 10 do 18 hodin.
Posedět u nás můžete nejen uvnitř cukrárny, 
ale i venku.

Územně spadáte do katastrálního území
Čakovice (byť na hranici s k. ú. Ďáblice),
co Vás přimělo, že jste neodmítl přispět
do tomboly obecního plesu v Ďáblicích?
Již podruhé jsme přispěli sladkou cenou z naší
cukrárny do tomboly. Není důvod nepřispět.
Cítíme se tu dobře, naši sousedé jsou jak
z Ďáblic, tak Čakovic. My v tom rozdíl neděláme
a navíc: jako malý mám vzpomínky na turnaj ve
fotbale, který se v Ďáblicích konal pro mladší
žáky. Výhra v penaltovém turnaji byl jahodový
dort. Dvakrát jsem jej mohl ochutnat jako vítěz.
Byly výborné a já teď věřím, že ti, co od nás
něco vyhráli, si pochutnali a měli radost jako my
kluci ze Slovanu Bohnice. Letos jsme se i plesu
zúčastnili a byla tam velmi příjemná atmosféra.
Těšíme se na další společné akce.
Naše vaše rodinná cukrárna Buchalovi
www.buchalovi.cz

Pavel Niebauer

Sotio u Spojů
Dne 9. března se konala prezentace projektu
firmy Sotio na stavbu laboratorně administrativ-
ního areálu v místě demolice u „Spojů“. Čle-
nové komise výstavby a investic se stavbou
souhlasí za podmínek, že budou dodrženy
všechny hygienické a ostatní normy, tedy hla-
diny hluku, emisí a podobně. A to zejména: po
zprovoznění bude provedeno kontrolní měření
akustického tlaku v místě obytné budovy na
náklady investora. V současné době dle předlo-
žené dokumentace vychází výpočtová hodnota
hluku v noci téměř 40dB. Během tohoto noč-
ního měření budou spuštěny hlavní stacionární
zdroje. Pokud měření nevyhoví, budou prove-
dena příslušná akustická opatření.
Investor dále zpracuje zastavovací/územní studii
na celé území bývalého areálu cca 3,6 ha za
účelem stanovení využití celého území.
Na místě původního areálu Spojů hodlá firma
Sotio, za níž stojí finanční skupina PPF, postavit
laboratorně administrativní centrum. Z celko-
vých 17 000 m2 pozemku bude v této fázi
zastavěno 2000 m2, z čehož 400 m2 bude
administrativní část, půdorys 10 x 40 m ve třech
podlažích, na kterou bude navazovat jednopo-

dlažní hala o rozloze 40 x 40 m. V této hale
budou zmíněné laboratoře, sloužící k výrobě
léků proti rakovině. Laboratoře budou umístěny
v tzv. čistých prostorách, kde se udržuje zcela
sterilní prostředí s mírným přetlakem, který
zabraňuje možné kontaminaci VNITŘNÍHO pro-
storu laboratoře. V těchto prostorách bude dva-
cetičtyřnásobná výměna vzduchu a přetlak
bude udržován trvale, tedy i tehdy, kdy se
v laboratořích nepracuje.
Výměnu a úpravu vzduchu zajišťuje speciální
klimatizace, která běží nepřetržitě a pro pří-
padné výpadky elektrického proudu bude slou-
žit záložní diesel agregát, kryjící prakticky
veškerou spotřebu areálu. Tento agregát je nou-
zový a spouští se zkušebně v určitém cyklu,
naostro pak při výpadku proudu.
Součástí projektu jsou též hlukové a emisní stu-
die, které prokazují, že veškeré hygienické
normy jsou s rezervou dodrženy. Po spuštění
zařízení budou provedena měření a v případě
překračování limitů budou provedeny další
úpravy tak, aby byly veškeré normy dodrženy.
Provoz je jednosměnný, v areálu bude pracovat
po dosažení maximální kapacity maximálně
100 zaměstnanců vysoce odborných profesí
a administrativy. Pobyt v čistých prostorách je

časově omezen a zbytek času budou jejich pra-
covníci trávit v normálních prostorách admini-
strativní části objektu. 
Doprava zpracovávaných materiálů probíhá ve
speciálních kontejnerech z nemocnic, kde se
vzorky odebírají, do laboratoří, kde se teprve
v čistém prostředí kontejnery otevírají. Kontej-
nery jsou přepravovány buď v běžných osobních
vozidlech, nebo malých dodávkách velikosti
Ford Transit. 
Do areálu bude též zajíždět firma dodávající
technické kryogenní plyny (kapalný dusík
apod.), a dále pak firma, která bude, opět ve
speciálních kontejnerech, odvážet biologický
laboratorní odpad.
V současné době probíhají demoliční práce
a ukončení stavby se předpokládá v roce 2016.
Po jejím dokončení bude výroba postupně 
přesouvána ze současných prostor v objektu 
Nejvyššího kontrolního úřadu v Holešovicích 
a ná růst kapacity závisí na úspěšném dokončení
výzkumu a ověření výsledků vyráběného 
preparátu.
Tolik alespoň základní informace tak, jak byly
členům komisí výstavby a investic, životního
prostředí a zástupcům MČ prezentovány.

Zapsal Jan Täubel
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Kalendář akcí 
18. dubna od 10 hodin Jarní bojovka – hřiště na Květnové

24. dubna od 15.30 hodin Posezení s cimbálovou muzikou – ZŠ

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

30. dubna od 17 hodin Čarodějnice

7. května od 10 hodin Pietní akt k uctění památky obětem 
a umučeným – parčík vedle ZŠ

12. května od 17 hodin Světový den modliteb 
ve sboru Církve čs. husitské

15. května od 18 hodin oslava 115. výročí založení hasičského
sboru v Ďáblicích a 50. výročí otevření ďáblického kina – 
prostranství vedle bývalého kina

Velkoobjemové kontejnery
Úřad městské části Praha-Ďáblice informuje, že v letošním roce budou
opět přistaveny velkoobjemové kontejnery na bioodpad, a to na dvoře
úřadu MČ (v čase od 10 do 16 hodin) a v ulici Chřibská na místě býva-
lého dětského hřiště. VOK-BIO budou přistaveny každou sobotu, počínaje
sobotou 11. dubna, a to až do soboty 20. června a následně od soboty
12. září do soboty 14. listopadu. V mezidobí, tj. v průběhu letních
prázdnin, budou VOK-BIO přistavovány každých 14 dní.
Do přistavených VOK–BIO mohou občané zdarma odkládat biologicky
rozložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze zahrad – listí, trávu,
větve, neznečištěnou zeminu apod.

VOK na objemný odpad
Úřad městské části Praha-Ďáblice oznamuje, že velkoobjemový kontejner
(dále jen VOK) na objemný odpad bude přistaven v neděli dne 
17. května od 9 do 13 hodin v ulici Prácheňská. Upozorňujeme obyva-
tele, že konečná poloha VOK může být mírně odlišná z důvodu dopravní
situace. VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností a je
hrazen z prostředků hl. m. Prahy.

Svoz bioodpadu
Pražské služby, a.s. informují, že pravidelný svoz bioodpadu u občanů,
kteří si službu objednali a obdrželi od Pražských služeb tzv. hnědé popel-
nice, byl zahájen v úterý 7. 4. 2015. Pravidelný svoz bude prováděn
následně každý lichý týden, vždy v úterý.

Michal Traurig, tajemník

ÚMČ Praha-Ďáblice vypisuje výběrové
řízení na funkci asistent/asistentka 
vedení úřadu
Požadavky na uchazeče: středoškolské vzdělání s maturitou
• výborná znalost českého jazyka slovem i písmem • ŘP skupiny B
• výborná znalost MS Office.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup 
1. května 2015 nebo dle dohody, místo výkonu práce – Praha.
Celé znění výběrového řízení na úřední desce: www.dablice.cz

Staňte se součástí komunitní stránky
„ĎÁBLICE“!
Před nedávnem vznikla na facebooku nová komunitní stránka s názvem
Ďáblice, jejíž hlavním cílem je sdílení informací a fotografií o tom, 
co zajímavého se v obci a jejím okolí děje, resp. existuje.
Přidejte se k nám a budeme rádi, pokud se stanete rovněž aktivními členy
naší ďáblické komunity.

Zuzana Remišová

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

Program na duben a květen
Otevírací doba
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.
Květen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 21.30–23.00, 
čtvrtek 13.30–15.30, 21.30–23.00, neděle 14–16 hodin.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hodin: 
13. 4. Ing. Karel Dohnal: S cessnou Evropou 2014.
27. 4. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů 2014.
11. 5. Milan Halousek: Kosmonautika převážně nevážně.
18. 5. RNDr. Aleš Krejčí: Laos – nenápadná země JV Asie.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
20. 4. Den Země.
4. a 25. 5. Apollo 12, Apollo 14.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Duben: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20.30–22.30,
neděle 14–16 hodin, pondělí 20. 4. 20–21 za jasného počasí.
Květen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 21.30–23.00,
neděle 14–16 hodin za jasného počasí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami, Venuše – za dobrých 
podmínek.
Noční obloha:  Měsíc – od 21. 4.–30. 4. nejlépe okolo 26. 4.; 1. 5.–6. 5.
a 20. 5.–31. 5., nejlépe okolo 25. 5. Merkur – ke konci dubna, začátkem
května hned z večera! Venuše, Jupiter – po oba měsíce.  Saturn – koncem
května. 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 19.30–20.30 (duben), 16–17 hodin (květen)
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 19. 4. v 10.15 hodin – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici.
Neděle 17. 5. v 10.15 hodin – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Za jasného počasí 11–12 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.

Soukromá inzerce
Nabízíme k pronájmu nebytový prostor 12 m2 se samostatným
vchodem na Ďáblické ul. (možnost kanceláře, dílny, skladu
apod.). Informace na tel. 608 434 442.

Nabízím pomoc v domácnosti – od úklidu a žehlení až po práci
na zahradě či zednické práce. V případě zájmu volejte
775 289 080. 
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368 Ládví–Ďáblice

202 Mazurská–Ďáblice202 Ďáblice–Mazurská pondělí–pátek so–nepondělí–pátek so–ne

348 Ládví–Ďáblice348 Ďáblice–Ládví pondělí–pátek so–nepondělí–pátek so–ne

369 Ládví–Ďáblice pondělí–pátek so–ne369 Ďáblice–Ládví pondělí–pátek so–ne

368 Ďáblice–Ládví
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Komise životního prostředí a dopravy MČ Praha-Ďáblice 
zve všechny milovníky zahradničení na

4. ďáblickou burzu 
semen a rostlin
která se uskuteční

v sobotu 25. dubna 2015 
od 10 do 13 hodin
v Obecním domě 
v ulici Ke Kinu.

Účast na burze není podmíněna 
výměnou vlastních 
výpěstků, neboť množství 
přinesených sazeniček i rostlin 
zatím vždy převyšovalo poptávku.
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Zcela nová ŠKODA Fabia Combi 
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek

NEPŘEHLÉDN
UTELNÁ

Kombinovaná spotřeba a emise C02 
vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

mojefabiacombi.cz /skodacz /skodacz /skodacr/skodacz

Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor 
ve své třídě. Nebo novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, nejmodernější asistenční systémy a vynikající 
jízdní vlastnosti. Nová Fabia Combi se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za 262 900 Kč. Navíc s financováním 
ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně a při využití protiúčtu výkupní bonus 15 000 Kč*. Seznamte se s novým 
vozem ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

* Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou prodlouženou na 5 let.

Nejnovější generace úsporných 
motorů

Záruka Mobility Plus 
s prodlouženou zárukou na 5 let

MOBILITA

PLUS

V případě financování 
se ŠKODA Finance

Největší zavazadlový prostor 
v dané třídě (530 l/1395 l)

PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00 Praha 8
Tel.: 286 001 775
www.porsche-prosek.cz
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