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O čem jednala rada městské části

23. jednání dne 8. 7. 2015
Rada MČ po projednání odsouhlasila:
• návrh programu zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 23. 9. 2015.
Rada MČ po projednání schválila:
• platební kalendář na finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu hl. m.
Prahy na akci „Přístavba a přestavba ZŠ“;
• cenovou nabídku společnosti Ekola group, spol. s r.o. na projekt akus-
tiky funkčního interiéru dvou tříd v ZŠ, a to ve výši 43 000 Kč.
Rada MČ po projednání stanovila:
• registrační poplatek čtenáře místní knihovny Praha-Ďáblice pro dospělé
na 50 Kč, pro děti do 18 let na 25 Kč, a to s účinností od 1. 10. 2015.
Rada MČ po projednání doporučila:
• uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory ze St. fondu ŽP ČR v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí k projektu „MČ Praha-Ďáblice – 
Zateplení a výměna oken ZŠ U Parkánu 17“ mezi Státním fondem 
životního prostředí ČR a MČ;
• celkovou částku kompenzačního příspěvku za provoz skládky ponechat
pro rok 2016 na 1.900.000 Kč.
Rada MČ po projednání souhlasí:
• s navrhovanou úpravou obecního bytu za předpokladu, že navrhovaná
dispoziční změna bude provedena na náklady nájemníka;
Rada MČ dále jednala o:
• zimní údržbě komunikací;
• vánoční výzdobě Ďáblic;
• opravách chodníků MČ v rámci čerpání letošního rozpočtu;
• změně vlastníka pozemku č. 260/1 – dětské hřiště Kostelecká;
• zveřejňování podkladů pro veřejná zasedání zastupitelstva na webo-
vých stránkách MČ;
• žádosti o finanční příspěvek na opravu techniky SDH.
Rada MČ byla informována o:
• návrhu vyhlášky hl. m. Prahy o stanovení pravidel pro pohyb psů;
• přehledu činnosti SDH za rok 2015;
• návrhu finančního příspěvku SDH na rok 2016;
• průběhu kolaudačního řízení 1. etapy + začátku 2. etapy ul. Zářijová,
Červencová, Srpnová;
• průběhu kolaudačního řízení SÚ Hřenská, dále o požadavku MČ na
obnovu zelených pásů narušených dočasnými zastávkami MHD.

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

7. veřejné zasedání zastupitelstva MČ
Praha-Ďáblice dne 23. 9. 2015
Volný mikrofon. Paní Beranová poděkovala za uskutečnění akce „Zažít
město jinak“ a požádala o včasné informování o podobných akcích. Pan
Michek vystoupil ve věci velkého nárůstu těžkých nákladních aut
v památkové zóně a dotázal se, proč MČ Ďáblice nemá jediný zpomalo-
vací retardér. Dále upozornil, že ROPID v minulém roce měnil jízdní řád
14x a letos tomu je podobně. 
Realizace projektu SOTIO. Ing. Vávra, zástupce společnosti Areál Ďáb-
lice s.r.o., vysvětlil změnu, která nastala v plánovaném projektu. Společ-
nost plánovala v Ďáblicích výstavbu laboratoří pro investora společnost
SOTIO a.s., ale záměr investora narazil na stavební úřad Prahy 8, kde se
začala přípravná fáze projektu protahovat až do té míry, že se nedalo
odhadnout, kdy by bylo možno získat stavební povolení. Na základě této
nejistoty se investor rozhodl postavit laboratoř jinde. Předkupní právo na
pozemky pro MČ odmítl slíbit.

Schválení kompenzačního příspěvku za provoz skládky na rok
2016. Zastupitelstvo po projednání stanovilo: celkovou částku kompen-
začního příspěvku za provoz skládky z rozpočtu v roce 2016 ve výši
1.900.000 Kč; podmínky pro vyplácení příspěvku: věkovou kategorii pro
všechny děti, které dovrší v roce 2016 věku od 0 do 15 let a mají trvalý
pobyt v MČ Praha-Ďáblice; výši vyplácené částky na jedno dítě 2.500 Kč;
způsob vyplácení příspěvků: na základě žádosti v období od 1. 4. do 30.
11. 2016, na děti narozené mezi 1. 11. – 31. 12. 2016 lze podat žádost
až do konce ledna roku následujícího.
Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok
2015. Zastupitelstvo vzalo RO na vědomí.
Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí. Zastupitelstvo po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy
o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR na akci „MČ Praha-Ďáb-
lice – Zateplení a výměna oken ZŠ U Parkánu 17“.
Pověření dvou členů ZMČ k podepisování doložky. Zastupitelstvo
pověřilo k podepisování doložky dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze v platném znění pana Ing. Tomáše Dvořáka
a pana Ing. Jiřího Zajíčka.
Zveřejňování podkladů pro veřejná zasedání zastupitelstva na
webových stránkách MČ. Zastupitelstvo po projednání ukládá Radě
zveřejňování všech podkladů určených pro veřejná zasedání ZMČ Praha-
Ďáblice na jejich webových stránkách nejpozději 7 dní před konáním
veřejného zasedání zastupitelstva.
Zveřejňování podkladů na webových stránkách MČ. Zastupitel-
stvo MČ po projednání ukládá Radě zapracovat do návrhu nového webu
MČ a jednacího řádu zveřejňování podkladů z přílohy usnesení
61/15/ZMČ; vypracovat metodiku zveřejňování podkladů z přílohy usne-
sení 61/15/ZMČ; výstupy dle bodu I. a II. předložit na prosincovém zase-
dání ZMČ.
Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice. Pan starosta otevřel
tento bod, v němž navrhl prodiskutovat připomínky k jednacímu řádu
dnes a dále přerušit projednávání bodu do příštího jednání, kde se bude
projednávat jednací řád s již navrženými připomínkami. Na základě
těchto informací proběhla diskuze a tento bod bude schválen na příštím
jednání ZMČ.
Tlaková kanalizace Blata – odsvěření. Pan starosta přítomné sezná-
mil s důvodovou zprávou k odsvěření takové kanalizace Blat a navrhl
revokovat usnesení č. 10/13/ZMČ ze dne 11. 12. 2013, což zastupitelstvo
poté učinilo.
Stížnost občanů na užívání pozemků v ulici U Červeného mlýnku.
Pan Ing. Niebauer informoval přítomné o stížnosti občanů na užívání
pozemků v ulici U Červeného mlýnku a požádal pana starostu o využití
svého postavení zastupitele hl. m. Prahy při řešení tohoto problému.
Zápis z jednání Kontrolního výboru. Zastupitelstvo ho vzalo na
vědomí.
Informace starosty a zastupitelů:
Územní změna. Pan starosta informoval přítomné o územní změně pole
na úpatí Ládví a uvedl, že materiál, ve kterém bylo požádáno zastavět
větší čtvrtinu celé louky k výstavbě rodinných domů, komise rady pro
územní rozvoj nedoporučila projednávat. 
Mimosoudní řešení s bývalým tajemníkem p. Foučkem. Pan starosta infor-
moval o dnešním soudu s panem Foučkem a uvedl, že jednání bylo odro-
čeno, jelikož druhá strana předložila svá vyjádření v okamžiku zahájení
soudu. 
Zasedání zastupitelstva. Pan starosta informoval přítomné, že příští zase-
dání zastupitelstva bude pravděpodobně dne 4. 11. 2015 a představil
plánované body k jednání.
Akustika v nových třídách ve škole. Pan starosta informoval přítomné
o velmi špatné akustice v nových třídách a uvedl, že se začalo jednat 
s firmou EKOLA s.r.o., která udělá oficiální měření.
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Okruh kolem Prahy. Pan starosta přítomné informoval, že v těchto dnech
bude podán návrh na zrušení části aktualizace zásad územního rozvoje,
které řeší severní část Okruhu. Zároveň přislíbil poskytnutí oficiálních
materiálů, jakmile budou k dispozici.
Skládka. Pan starosta informoval přítomné o špatném navážení na
skládku, kde se domnívá, že je porušován řád a integrované povolení. 
Byl podán okamžitý podmět na odbor přírody. Dále informuje, že A.S.A.
má zájem vytvořit sběrný dvůr. 
Pan zástupce Lonek informoval přítomné, že mezi pozemky Central Group
a zdí Ďáblického hřbitova vlastník pozemku předběžně plánuje postavit
velké parkoviště pro místní rezidenty. Dále informoval, že v příštím roce
by měly v rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy být peníze na vybudování
nové cyklostezky.
Pan Ing. Sládek informoval přítomné, že započaly práce na zateplení
šaten SK a požádal pana starostu, aby poděkoval panu Dytrychovi za 
spolupráci. 

Kompletní zápis najdete na www.dablice.cz –
Zápisy ze zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 2015.

Dvě poznámky k 7. veřejnému 
zasedání zastupitelstva
„Kdo slouží obci, ten má velice přísného pána“, říká staré bavorské pří-
sloví. Vzpomenu si na něj pokaždé, když se účastním veřejného zasedání
našeho zastupitelstva. Jedním ze základních znaků obce jsou její obyva-
telé, tedy ti by měli být na své „služebníky“ přísní. Já tam mám ale někdy
pocit, že těmto služebníkům by se lépe pracovalo, kdyby je občané
nezdržovali od práce. Na jednu stranu slyším stížnosti, že je nás málo, co
se zajímáme o zasedání zastupitelů, na druhou stranu ti, co tam přijdou,
mnohdy netuší, nad jakými podklady to jejich služebníci vlastně diskutují
(„...na straně pět máte přehlednou tabulku...“), na základě čeho něco
jednohlasně schvalují. Ten přísný pán by musel v době internetu a dato-
vých schránek osobně zajít na úřad a nechat si podle programu zasedání
předložit všechny podklady, aby si prostudoval, zda náhodou nemá
k danému bodu nějakou připomínku. Ale zdá se, že se blýská na lepší
časy. Poslední zastupitelstvo totiž přijalo usnesení 60/15/ZMČ, že nejpoz-
ději 7 dní před konáním veřejného zasedání zastupitelstva budou na
webu obce zveřejněny všechny podklady k jednání. Neočekávám, že se
nás tam sejde víc (nakonec zavedení elektronického bankovnictví také
nevedlo k častějším návštěvám banky, právě naopak), spíš věřím, že
stoupne informovanost občanů. Že i ti velmi pracovně vytížení občas 
kliknou na webovou stránku obce, aby si prošli podklady, zda se jich 
projednávaný bod přímo netýká, nebo zda k němu nemají co říci.
Angažovaný občan – postrach radnice?
Občané, kteří by chtěli být podrobněji informováni o spravování obce, to
asi nemají lehké v mnoha dalších obcích, ale mrzí mne, že je to někdy
i v té naší. Dokonce se na zastupitelstvu jeden radní, kdysi sám angažo-
vaný občan, zamýšlel nahlas nad tím, proč chce být někdo informován
o současných stavebních akcích v Ďáblicích. Myslím si, že dnes technolo-
gie tuto informovanost umožňují a že vývoj občanské společnosti směřuje
k otevřené správě věcí veřejných i na úrovni všech obcí. A jsem ráda, že si
to uvědomují také naši zastupitelé, protože na posledním zastupitelstvu
jednohlasně přijali usnesení č. 61/15/ZMČ, kterým zavázali radnici, aby
bylo do návrhu nového webu MČ a do jednacího řádu zapracováno i zve-
řejňování podkladů k zápisům a usnesením ZMČ a RMČ (mimochodem,
bez nich jsou tyto zápisy a usnesení pro běžného občana nicneříkající),
zveřejňování podkladů k veřejným zakázkám, projektům a dotacím,
k územně plánovacím dokumentům aj. 
Jsem přesvědčená, že výše uvedené snahy zastupitelů nejen pomohou
zlepšit informovanost občanů, ale přispějí i k větší důvěře k vedení obce.

Jana Rexová

Pozvánka na 8. veřejné zasedání
zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Vážení spoluobčané,
zveme vás na 8. veřejné zasedání zastupitelstva naší městské
části, které se bude konat 2. listopadu 2015 od 18 hodin
v Základní škole U Parkánu 17 v 1. patře. Vstup do školy je
hlavním vchodem.
Na základě usnesení na minulém zasedání budete mít
týden před zasedáním k dispozici na webových strán-
kách www.dablice.cz v rubrice Nástěnka – úřad
a samospráva nejen program, ale i odkaz, kde 
najdete všechny podklady pro projednávání jednotli-
vých bodů programu. Rádi bychom vám tím umožnili nejen
lepší informovanost, ale i větší zapojení do dění v naší obci.

Těšíme se na vaši účast, Vaši zastupitelé

Z pera místostarosty 
Spojnice Hvězdárna – panelová cesta je ve výstavbě
V okamžiku, kdy dostáváte do rukou toto číslo, je již zahájena výstavba
necelých 200 m dlouhé spojnice mezi ďáblickou Hvězdárnou a panelovou
cestou spojující ulici Květnovou s Ďáblickým hájem. Zhotovitel má na
dokončení této mlatové cesty o šíři 3 metry se skrytou obrubou 40ti denní
lhůtu, měřeno od převzetí staveniště.

Propadlé kanály – oprava ještě tento rok
Technická správa komunikací (TSK) přislíbila, že ještě do konce tohoto
roku proběhne oprava propadlých kanalizačních šachet na ulicích 
Šenovská, U Parkánu, Na Štamberku a Spořická. 

Opravy chodníků v majetku MČ Ďáblice
Spolu s naším technicko-hospodářským pracovníkem ing. Lukavcem a na
základě vašich podnětů jsme vytipovali chodníky v majetku naší městské
části, jejichž stav vyžaduje bezodkladnou opravu. Opravy budou prove-
deny ještě do konce tohoto roku. Lokality, kterých se opravy týkají, budou
vyvěšeny na webové stránce Ďáblic.
V souvislosti s úpravami naší školy využívá školní družina ve větší míře
než doposud areál hřiště U Holců. Jelikož dětmi milovaná velká dřevěná
„průlezka“ má již nejlepší léta za sebou, sjednáváme nyní její opravu
(práce budou zadány nejpozději 9. října), aby mohla nadále sloužit
dětem. Zároveň bude zjištěno, zda nebudeme nuceni, až do realizace
opravy, zamezit dětem na tento prvek přístup.

Žháři opět  řádí aneb další zapálený kontejner
V noci ze soboty 3. 10. na neděli těsně po půlnoci neznámý žhář zapálil
kontejner na papírový odpad na stanovišti v ul. K náměstí. Pražští hasiči
přijeli velice brzy, cca 8 minut po nahlášení, mezitím se přesto kontejner
podařilo uhasit svépomocí. Místního obyvatele dělilo tentokrát pouze pár
desítek vteřin od toho, aby nachytal žháře přímo při činu a žháři vzkazuje,
že se těší příště na společné shledání. Prosíme občany o spolupráci, i díky
vám se nám může podařit příště konečně žháře dopadnout.

Nová webová stránka Ďáblic
Finišují práce na novém webu Ďáblic. Zcela funkční stránka bude k dispo-
zici nejpozději do konce listopadu tohoto roku. Znovu připomínám foto-
grafickou soutěž z minulého čísla, která zatím nepřinesla od vás,
ďáblických občanů, žádné fotopříspěvky. Činí se pouze jedinci ze samo-
správy MČ, kteří bohužel nemohou vyhrát hlavní cenu v hodnotě
1000 Kč.

Přeji vám krásný a barevný podzim
Martin Lonek, zástupce starosty

www.dablice.cz
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Ze zápisníku starosty
Přístavba a přestavba 
ďáblické školy pokračuje
• Kompletní projekt přístavby a přestavby v celém
„vysněném“ rozsahu včetně nového řešení společných
prostor přízemí (dnes jídelna, chodby a školní sál),
funkčního propojení všech budov školy ve všech patrech a venkovního
ateliéru na střeše jídelny a na střeše nové přístavby byl v základu dokon-
čen a průběžně je aktualizován. 
• Hlavně ale intenzivně vyjednáváme jako starostové městských částí (já
současně za koaliční STAN a Trojkoalici) na půdě vedení Prahy o novém
způsobu financování městských částí i o konečné reálné výši
roční finanční dotace, která by nám měla být v roce 2016 přidě-
lena a která by byla konečně vůči městským částem na okraji Prahy
spravedlivější, důstojnější a která nám umožní alespoň částečně plá-
novat s výhledem delším než jeden rok. Stejně tak bude nutné obhájit
v rozpočtu hlavního města dostatečně vysoký fond investic do škol – tedy
fond, ze kterého i my potřebujeme čerpat finanční prostředky na
dostavbu a přestavbu školy.
• Vůbec to není jednoduché, nic není jisté. Držme sobě a hlavně našim
školou povinným dětem palce. 

Zateplení budovy školy a výměna oken  
• Jak jsem již informoval dříve, Ďáblice získaly dotaci z Fondu životního
prostředí Ministerstva životního prostředí (fondy EU) a tak určitě ještě do
konce roku bude na fasádách a v nejbližším okolí školy pokračovat „sta-
vební hemžení“. Děkuji všem zaměstnancům školy za jejich chuť
dát škole a dětem maximum i v takto ztížených podmínkách.
Rodičům za toleranci a pochopení.

Speciální webová stránka aktuálních informací
o postupu stavebních prací ve škole a z toho plynoucích
případných organizačních opatření
• Připomínám, že na webových stránkách školy vznikla nová kategorie
„stavební úpravy ZŠ“, která bude, doufám, rodičům i ostatním zájemcům
dobrým pomocníkem a průvodcem, a to po celou dobu stavebních prací
v budově školy a jejím okolí. 
• K odpovědím na otázky a k vyřízení vašich podnětů jsme připraveni
samozřejmě také osobně. 

Při hledání úspor jsme zavedli 
do hospodaření další novinku 
• Poprvé v historii Ďáblic a jako jedni z prvních v Praze jsme se
na jaře letošního roku rozhodli ukončit smlouvy s klasicky vybranými
dodavateli plynu a elektřiny a tyto energie jsme nakoupili 
prostřednictvím aukce.
• Dražením jsme dosáhli těchto výsledků, resp. úspor – posuďte sami:

Výsledky komodita elektřina:
Stávající cena v tarifu C01d, C02d, C03d: = 1520 Kč za MWh
Cena po e-aukci v tarifu C01d, C02d: = 1134 Kč za MWh
Úspora v % u tarifu C01d, C02d, C03d: = 25%
Původní cena v tarifu C25d VT: = 1870 Kč za MWh
C25d NT: = 1262 Kč za MWh 
Cena po e-aukci C25d VT: = 1278 Kč za MWh
C25d NT: =-827 Kč za MWh
Úspora v % u tarifu C25d VT: = 32%
C25d NT: = 34%

Výsledky e-aukce Zemní plyn
Stávající cena: od 1451 do 865 Kč za MWh
Cena po e-aukci: 740 Kč za MWh
Úspora v %: od 99% do 14%

O obří ďáblické skládce a výletu do Jenštejna 
• Jednoho letního dne jsme se s manželkou rozhodli navštívit útulnou
obec Jenštejn, která leží několik kilometrů za Prahou východním směrem.

Byli jsme zvědaví, jak zde umí místní obyvatelé dobrovolnicky připravit
svoji tradiční slavnost s koncerty a historickým jarmarkem.
• Nejvíce mne zaujaly dvě atrakce: 1. na návsi historický dřevěný „řetíz-
kový“ kolotoč poháněný ručně pomocí kliky; 2. zřícenina hradu Jenštejn.
Z hradu se zajímavě zachovala zejména věž, která slouží turistům jako
rozhledna, jako místo s překvapivě širokým dalekým výhledem. Na věži je
umístěna orientační tabule s panoramatickou fotografií a s popiskami
nejznámějších krajinných dominant viditelných na horizontu: např. 
Bezděz, Ještěd, Kobyla, Říp … a společně s nimi směrem západním
„skládka Ďáblice“! 

• Při odchodu z věže mi bylo smutno, že každý návštěvník si z návštěvy
hradu odnáší ponaučení, že Roudnicko = hora Říp, naše Ďáblice = hora
odpadků. Kdy se nám podaří zbavit této nálepky?

O skládce podruhé
• V průběhu měsíce září jsme díky reakcím některých občanů a pravidel-
nému sledování skládky radním Tomášem Dvořákem zaznamenali uklá-
dání odpadů na vršek a svahy skládky v míře a způsobem, o kterém se
domníváme, že je v rozporu s provozními předpisy skládky. Tento

z našeho pohledu nevyhovující stav bohužel trval i ve dnech mimořádně
silných západních větrů, takže úlety ze skládky musely být zřejmě mimo-
řádné. Však to bylo vidět, a jak někteří spoluobčané potvrdili, i cítit.
• Na tyto zjištěné skutečnosti jsme reagovali mým podnětem na pro-
věření situace, který byl zaslán příslušnému odboru ochrany prostředí
magistrátu hl. m. Prahy. Výsledek šetření nám dosud není známý.

Skládka potřetí – optimistický závěr?
• Rád na tomto místě informuji také o záměru provozovatele ďáblické
skládky zřídit v areálu skládky, vedle již fungujícího třídění odpadu, ještě
sběrný dvůr a kompostárnu. 
• Obě prospěšné myšlenky jsme připraveni aktivně podporovat.

Obecní knihovna ožila 
• Možná, že jste již všimli nebo se doslechli, že naše obecní knihovna má
novou „královnu knih“. Paní Taťjana Zapletalová má ráda život, má ráda
literaturu, práce v knihovně ji baví, dělá jí radost, a to se k naší spokoje-
nosti projevuje na knížkách i na atmosféře v knihovně. 

• Paní Taťjaně Zapletalové přeji pevné zdraví,
hodně úspěchů a radosti z práce pro druhé –
ďáblické spoluobčany. Ať se jí v knihovně líbí!

Miloš Růžička, starosta,
foto skládky Tomáš Dvořák
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GRATULACE JUBILANTŮM 80 a více let

Jméno a příjmení: ..................................................................................................

Bydliště: ................................................................................................................

Datum narození: ...................................................................................................

Telefon: ................................................................................................................

Ďábličtí senioři, kteří souhlasí, aby jejich údaje byly použity pro účely sociální
komise MČ Praha-Ďáblice, mohou vyplněný formulář odevzdat v podatelně úřadu
MČ, Květnová 52 nebo nahlásit telefonicky na tel. 283 910 723 u paní Forkové.

Vzpomínka 
na podzimní výlet seniorů
Podzimní den 3. října jakoby byl stvořený pro
výlet starších občanů obce, toužících po poznání
zajímavostí a krás naší vlasti. Listí na stromech
se začíná barvit, ale slunce zazářilo ještě
posledními teplými paprsky, a tak i počasí při-
spělo k dobré náladě. Paní Jana Kohoutová se
svým manželem Petrem naplánovali za sociální
komisi výlet do zámku Mnichovo Hradiště a do
Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 
Nebyla jsem sama překvapena krásou zámku,
který původně postavený významným českým
šlechticem Václavem Budovcem z Budova, po
Bílé hoře přešel do vlastnictví Albrechta z Vald-
štejna a jeho rodu. Později byl přestavěn do
nynější barokní podoby. Nachází se zde sbírka
porcelánu nevyčíslitelné hodnoty. 
Není nic neobvyklého, když seniory zaskočí
závažné zdravotní problémy. Při zámecké pro-
hlídce omdlela jedna paní. Manželé Kohoutovi,
jako, bohužel, již při minulém výletu, neztratili
duchapřítomnost při poskytnutí první pomoci
a zajištění odvozu paní záchrankou.

Následoval objednaný chutný oběd v restauraci
U Kvapilů ještě v Mnichově Hradišti,
abychom mohli v Jablonci navštívit výše uve-
dené muzeum, a to v lepší pohodě než s prázd-
ným žaludkem. 
I toto muzeum bylo estetickým zážitkem –
různé druhy zpracování skla – ukázky, co kou-
zelné ruce sklářů po staletí vytvářely. Lisované
sklo, matované, broušené, malované, mléčné,
vrstvené, stříbrné... Skleněné rybičky vystavené
na světové výstavě v Bruselu roku 1935.
Figurky vystihující pohyb při vykonávání různých
profesí či činností. Nádherné vázy a poháry ze
sklárny Josefa Riedla. Neméně známá jména

sklářů Josef Drahonovský, Alois Metelák, 
Jaroslav Brychta, Ludvíka Smrčková... 
V jiném poschodí je možné shlédnout knoflíky
z různých materiálů, malované na hedvábí, pod-
malbu na skle, přezky, spony atd. Ženské oči
jistě zálibně spočinuly na náhrdelnících, brožích,
přívěscích, prstenech, suvenýrech a náramcích
reprezentujících Jabloneckou bižuterii. 
Nezbývá než poděkovat za hezký výlet a těšit se
na další.

Daria Fialová

Co je nového 
v naší knihovně
Knihovní fond se opět obohatil o dalších dva-
cetsedm titulů jak naučné literatury, tak i bele-
trie pro děti a dospělé, virtuální návštěvníci se
mohou seznámit s novinkami v on-line kata-
logu na http://dablice.knihovna.cz
V týdnu od 5. do 11. října proběhl již 19. ročník
celostátní akce Týden knihoven. Touto kaž-
doroční akcí si chceme připomenout, že kni-
hovny jsou nepostradatelnou součástí našeho
života. Motto letošního ročníku bylo: Zažijte
knihovnu jinak. Cílem byla prezentace kniho-
ven jakožto institucí, jejichž základní funkcí je
zprostředkovávat uživatelům informace, nejen
pouze půjčovat knížky. 
Jako dárek k výročí této kampaně rada naší
městské části snížila roční registrační poplatek
pro dospělé čtenáře na 50 Kč a pro děti do 
18 let na 25 Kč, s účinností od 1. 10. 2015.
Obecní knihovna Ďáblice se také zapojila do
celostátní akce Celé Česko čte dětem. Od 
5. listopadu se v knihovně každý čtvrtek budou
číst dětem pohádky, a to vždy od 16 hodin. 

Milé děti a vážení rodiče, tímto vás
zveme na pravidelné čtení pro děti ve
věku od 3 do 6 let. V knihovně je nyní
možné zdarma si vyzvednout slevové
vouchery na plavbu lodí po Vltavě. 

Taťjana Zapletalová

Aktivity nejen pro seniory
Počítačové kurzy
Obecní knihovna, Osinalická 901/30, pondělí,
čtvrtek 10–11.30 hod.
Rehabilitační cvičení pro seniory
Obecní dům, Ke kinu 7, pondělí, úterý
16.30–18 hod.
Rehabilitační cvičení (DDM Spirála)
Obecní dům, Ke kinu 7, pondělí 9-10 hod.,
čtvrtek 10–11 hod.
Cvičení taoistického tai-či
Obecní dům, Ke kinu 7, středa 9.30–10.30 hod.
Plavání pro seniory
Ďábličtí senioři mohou prostřednictvím 
sociální komise požádat o finanční příspěvek 
na plaveckou permanentku do některého
z okolních bazénů. 
Kontakt: socialni.komise@dablice.cz, 
tel. 728 227 384.

Podzimní kurz vaření
Kulturní komise vás zve do Obecního
domu na kurz zdravého vaření v sobotu
7. listopadu od 14 hodin.
Seznámíte se s tradičními i netradičními surovi-
nami pro výrobu zdravých svačinek i hlavních
jídel, naučíte se připravovat výživné polévky,
zajímavé pomazánky a sladké dezerty. Společně
objevíme kouzlo trochu opomíjených jáhel nebo
pohanky, naložíme si rychlokvašenou zeleninu
a vytvoříme vegetariánské sushi, ... Bude toho
spoustu, tak raději přijďte jen po lehkém obědě.
Počet míst je omezen, v případě zájmu si
vytvořte, prosím, rezervaci na telefonním čísle:
605 294 343 nebo na e-mailové adrese: 
modravazka@gmail.com.
Cena kurzu: 100 Kč (včetně ochutnávky a vytiš-
těných receptů)
Předpokládaná doba trvání je 3 hodiny.

Těší se na Vás kuchařky z Biodomova 
a Kulturní komise v Ďáblicích
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Odpoledne plné slunce (díky objednávce několika organizátorů), ulice
U Parkánu bez aut a výfukových plynů (jen Policie občas nastartovala
služební vozidlo), rodiny s dětmi, babičkami i dědečky korzující od jed-
noho stanoviště k druhému... Žádný shon, stres, lidé se usmívali, zdra-
vili, zkrátka jako za „starých, dobrých“ časů. Sobota 19. září byla
prostě v Ďáblicích jiná.
A bývalo tomu tak i dříve. Víkend před svátkem sv. Václava bylo tradicí
pořádat ďáblické posvícení, kdy se občané mohli na ulicích potkat se
sousedy, pohovořit o úrodě, pochlubit se svým kuchařským uměním,
večer na taneční zábavě se ostatním předvést na parketu.
Po mnoha letech jsme se my, Ďábličáci, opět sešli v bývalém centru
naší obce. Předsedkyně kulturní komise Simona Dvořáková čtyři
měsíce pracovala na „poloviční úvazek“ na tom, abyste zažili Ďáblice
jinak. Ostatní členky organizačního týmu T. Dohnalová, A. Mošničková,
J. Ouředníčková, V. Růžičková, M. Stroblová, B. Tranová spolu s něko-
lika aktivními sousedy také nezahálely, za což jim patří dík. Podle
mnoha spoluobčanů se akce zdařila. Ne vše bylo stoprocentní, přesto
však je na co navázat. Přejme si tedy, aby znovuobnovená tradice sou-
sedských slavností i v příštích letech našla nejen své organizátory, ale
i vás, spokojené občany Ďáblic. Hana Macháňová

Motýlkový stůl Ďáblického zpravodaje
Když jsem požádala organizátory akce „Zažít Ďáblice jinak“, zda by zde
mohl mít své místo i stánek Ďáblického zpravodaje, měla jsem jasnou vizi
o tom, jakým způsobem budeme s šéfredaktorkou Hankou Macháňovou
tento měsíčník prezentovat. Povídat si se sousedy o tom, co by si rádi ve
zpravodaji přečetli, co se jim v minulých číslech líbilo a nelíbilo. Protože
jsem předpokládala, že přijdou i s dětmi, tak aby byla i pro ně u našeho
stánku nějaká zábava, připravily jsme pro ně vybarvování motýlků
z barevných papírů a malé odměny. Představa poklidného odpoledne
a povídání se sousedy skončila po vystoupení dětí z mateřské školy. 
A pak jsou mé vzpomínky na tuto úžasnou sousedskou akci na několik
hodin jako jízda rychlíkem. Náš stůl byl obležený malými i většími dětmi,
které se do malování pustily s neobyčejným elánem a vzaly to opravdu
vážně. Rozhodnout se, jakou barvu motýlka zvolit, zda použít fixy, pas-
telky nebo voskovky, to nebylo vůbec jednoduché. A zda si poté vybrat
balónek, lízátko nebo jinou maličkost, to také ne. Pro nedostatek místa
některé děti vybarvovaly i na lavičce a byly naprosto úžasné, vyzdobily
přibližně 70 motýlků, a pro ty, které nám nechaly na památku, najdu důs-
tojné místo, kde budou vystaveny. Děkuji Emičce, Jůlince, Sofince, Nikolce,
Markovi, Kristiánovi, Aničce, Valince, Chelsea, Jolance, Lidušce, Evičce,
Robinovi i všem dalším nejmenovaným dětem za jejich tvůrčí práci a panu
Macháňovi za mnohahodinovou pomoc při vydávání odměn a další pod-
poru. A tak povídání se sousedy probíhalo jen v některých volnějších
chvilkách a já se jim omlouvám za to, že jsme pro ně měly málo času.
U vedlejšího stolu byla připravena ochutnávka domácích sladkých a sla-
ných dobrot. Podle zaznamenaných reakcí všem chutnalo, bohužel ochut-
návačů bylo mnohem více, než donesených výrobků a tak se asi na
všechny přítomné nedostalo. 
Dalším stánkem v naší blízkosti byl „FRESH BAR“, kde se mohli sousedé
občerstvit ovocným a zeleninovým salátem, banánem s čokoládou a šle-
hačkou nebo ovocnými nápoji, které uvítaly především děti. Díky dobro-
volným příspěvkům za toto pohoštění se podařilo vybrat 868 Kč na
opravu sochy M. J. Husa v ďáblické modlitebně. 
Všem přispěvatelům děkujeme. Ještě poděkování za sponzorské dárky fir-
mám Okna Macek, Miloslav Pácalt, Betonbau a dalším, kteří přispěli upo-
mínkovými předměty.
Nechci mluvit za ostatní, ale pro mě to bylo úžasné odpoledne a jsem
moc ráda, že se na této akci sešlo tolik ďáblických spoluobčanů
a doufám, že se tato slavnost uskuteční i v dalších letech.

Jana Ouředníčková

SDH Ďáblice se také aktivně účastnil 
akce „Zažít Ďáblice jinak“
Návštěvníkům jsme nabídli komentovanou ukázku techniky (Liaz K25,
Tatra 148, Transit, raft s motorem aj.), hasičské zbrojnice a dále si všichni
mohli vyzkoušet lezení na umělé stěně o výšce 10 m, kde lezci byli
samozřejmě jištěni proti případnému pádu. Lezeckou stěnu si přišli
vyzkoušet děti i dospělí, přičemž nejmladší, kdo pokořil celou stěnu, byla
teprve osmiletá slečna Anička. Pochvalu za odvahu a šikovnost si však
zaslouží všichni zúčastnění.
Během celé akce jsme také zajišťovali občerstvení v našem stánku před
hasičskou zbrojnicí, dále jsme pomáhali s přípravou a úklidem akce.
Celou akci hodnotíme velmi pozitivně, a pokud nám časové možnosti
dovolí, budeme se jí rádi účastnit i v dalších letech. Pokud se kdokoliv
nemohl této akce zúčastnit a měl by zájem se o naší činnosti dozvědět
více, kontaktujte nás na emailu: info@hasicidablice.cz.

Filip Mareš

Na rybnících ve statku jsme bruslili... 
...Naučná stezka v usedlosti Křižovníků
Takto a podobně zněla slova ďáblických rodáků, šedesátníků, kteří se při-
šli podívat do statku a prošli si 19. září naučnou stezku. Jinak se po
dlouhá desetiletí usedlosti Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvěz-
dou neříkalo. Tato místa byla jen hospodařícím státním statkem. Církve
a řády byly v socialistické éře naší země perzekuovány. Sedmdesátníci
a starší vzpomenuli na „ranní nástup“ zaměstnanců statku na dvoře, kdy
se rozdělovala práce pro ten den. Chodilo se po udusané zemi, chodilo se
blátem.
Já jsem do Ďáblic přišla v roce 1975 a pamatuji pana Františka Tichého,
posledního kočího, který s párem koní rozvážel po obci hnůj ze stájí
statku ďáblickým zahrádkářům. V rozhovorech, které jsem měla při pří-
pravě naučné stezky, jsem se od pana Kmínka, nájemce statku a polností,
dozvěděla řadu informací. Pamětníci, s nimiž jsem ve vstupu do usedlosti
řádu hovořila, také vzpomínali. A byli to hlavně oni, kteří přijali pozvání
a posadili se do maličké improvizované čajovny, z nápojového lístku si
vybrali čaj, popíjeli jej a hovořili. Čajovna se stolečky, ubrusy i květinami
byla dílem B. Tranové a T. Dohnalové. „Čajovnice“ nabízely i moučníky,
které upekly laskavé sousedky. V krásném sobotním odpoledni muži
všeho věku okukovali veliké stroje, kterými se dnes pole obdělávají. Vše
se vyvíjí. Někdy k dobrému, někdy ke zlému. Z myšlenek pana Kmínka při-
pomínám jednu, se kterou jsem se ihned ztotožnila: Nesmyslně obrovské
lány obhospodařuje technika, kterou obsluhuje jen málo pracovníků. Ze
svých platů však musíme podporovat nezaměstnané...
Občanům, kteří by chtěli zavzpomínat na dobu před 50 a více lety, mohu
přislíbit, že Spolek pro Ďáblice spolu s komisí letopiseckou uskuteční
setkání, kde se bude vzpomínat. Možná, že nějakými fakty doplníme
i kroniku. Pozveme samozřejmě i mladší občany Ďáblic, rodáky i obyva-
tele, kteří cítí potřebu být ve vztahu s minulostí bývalé vsi Ďáblice, byť se
do naší městské části přistěhovali teprve nedávno.
Touto cestou bych i za Barbaru Tranovou a Tatjanu Dohnalovou chtěla
poděkovat všem, kteří nám pomohli uskutečnit náš nápad – seznámit
občany s jádrem historické části Ďáblic a dopřát jim posezení v příjem-
ném prostředí čajovny na kraji usedlosti řádu Křižovníků.
V roce 2016 můžeme znovu uspořádat sousedské slavnosti a rády mezi
sebe přijmeme sousedy, kteří se k nám chtějí připojit, mají potřebu spolu
něco vytvořit a prožít. Milada Stroblová

Ďáblická kaple 
Nejsvětější Trojice a sv. Václava se v září pro širší veřejnost 
otevřela dvakrát. 12. září se konaly Dny evropského dědictví, kdy je
možnost se do kaple podívat, poslechnout si něco o její historii a prohléd-
nout si okolí. 19. září, kdy jsme mohli „Zažít Ďáblice jinak“, byla kaple
otevřena především pro lidi z Ďáblic, aby si mohli kapli prohlédnout, podí-
vat se na varhany nebo na zrestaurovaný zvon, který místní duchovní
správce P. PhDr. Marek Pučalík, O.Cr. znovu požehná. Opravený zvon pak
bude znovu zavěšen zpět do věžičky, aby se znovu rozezněl.



Za
žít

 Ď
áb

lic
e 

jin
ak

7

Zajímavá byla přednáška zvoníka z katedrály sv. Víta pana Tomáše Stařec-
kého, který své povídání o zvonech doplnil i promítáním a pro velký zájem
svůj výklad zopakoval. 
Kdo chtěl, mohl si poslechnout i zástupce Křižovníků Jana Koloucha O.Cr.,
který mluvil o historii kaple a některých duchovních tématech.
Pozornost upoutala i výstava výtvarných prací dětí ze Základní a Mateřské
školy, které ďáblickou kapli nakreslily a zdařilé obrázky jsou tam už půl
roku vystavené a obdivované.
Kaple byla otevřena do pozdních hodin, takže se tam každý, kdo měl
zájem, mohl podívat, zastavit se, popřemýšlet... Kdo to nestihl, může
někdy příště přijít na koncert vážné hudby, prohlídku betléma, 
Noc kostelů a další akce, na kterých je každý vítán.

Alžběta Mošničková

Čajovna ve statku
Během slavnosti „Zažít Ďáblice jinak“ měli návštěvníci možnost prohléd-
nout si areál hospodářských budov, které patří do historického celku 
usedlosti Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Při vchodu do
areálu byla zřízena malá čajovna, která nabízela příjemné pohoštění
s širokou nabídkou čajů a domácího pečiva. Po obsáhlé prohlídce se
návštěvníci mohli občerstvit a popovídat si u šálku dobrého čaje,
a tak čajovna přispěla k celkové dobré atmosféře sobotního
odpoledne. Výtěžek z prodeje čajů a dobrot byl věnován na res-
taurování sochy M. J. Husa. 

Renata Weslyová, farářka CČSH

Hudební škola Yamaha 
chtěla na sousedské akci nabídnout kurzy HŠY pro děti již od 
4 měsíců až do 6 let, které probíhají v Obecním domě v Ďábli-
cích. Děti si mohly vyzkoušet rytmické hudební nástroje, zaská-
kat si panáka a vybarvit obrázek. Jako odměna byl připraven
balónek a něco sladkého. Myslím, že se akce moc povedla.

Dagmar Duchková, Yamaha Class

Ekocentrum „Poznej a chraň“, 
zřízené v minulém století rovněž jako sídlo oddílu mladých ochránců pří-
rody se zúčastnilo sousedských slavností dne 19. 9. odloučeným stanoviš-
těm poblíž svého objektu (Kokořínská 2) a kupodivu nezůstalo
nepovšimnuto – těšilo se pozornosti a sympatiím. Podnikli jsme tam psy-
chometrický průzkum na téma „Proč nemají někteří lidé rádi hady pro
domnělé vlastnosti, které vůbec nemají“, nechali vyplňovat testovací
dotazníky o znalostech naší herpetofauny a určovat jednotlivé
druhy na sérii fotografií (výsledky zpracovává oddíl MOP). Byly
tam i obecné herpetopoutače a zdrcující efekty i herpetožertíky,
největšímu zájmu se ovšem těšily živé ukázky.

Ing. Jiří Haleš, předseda ZO 01/68 ČSOP, 
zřizovatelky Ekocentra „Poznáním k ochraně“

Děkujeme majitelům cukrárny La Felicita za 
„zasponzorování“ zmrzliny pro účinkující a podporu
Kolektory Praha a.s. a MČ Praha-Ďáblice.

Něco se nepovedlo...
Je sobota po poledni 12. 9. 2015 a já se připravuji na lokální sousedskou
slavnost do ďáblické ulice Čenkovská na pozvání paní Milady Novotné.
Tak ještě se rychle převléknout, nalíčit, ať neudělám jako zástupce
redakce zpravodaje ostudu. Balím čerstvě upečené tvarohové a slaninové
rohlíčky, zkontroluji fotoaparát a jde se. Přijíždím na místo setkání, ale
něco je špatně. Ulice prázdná, sousedé nikde, a tak se trochu zklamaně
vracím domů. Odpoledne přichází vysvětlující telefonát. Přestože naše MČ
vyšla tomuto krásnému nápadu vstříc a schválila zábor ulice, na poslední
chvíli informovali organizátorku akce, že jejich souhlas nestačí a na vyří-
zení dalších potřebných povolení již nebylo dost času. A tak se realizace
tohoto pěkného nápadu odkládá na neurčito. Jana Ouředníčková

Foto B. Šťastná, Dohnalovi, J. Haleš, M. Tumpach, M. Růžička, M. Lonek
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Projekt školní družiny
„Máme rádi zvířata“
Stalo se již tradicí, že každodenní činnosti v naší
školní družině propojujeme během školního
roku v jediné téma. V loňském školním roce
jsme cestovali kolem světa. V letošním školním
roce jsme si pro děti ve školní družině připravili
projekt „Máme rádi zvířata.“

Budeme se postupně dozvídat zajímavosti
o domácích mazlíčcích i ostatních zvířatech
kolem nás. Povíme si, jak se o zvířata starat, co
jim škodí, jak jim pomáhat nebo jak je chránit.
Také výrobky budou zaměřeny na zvířecí tema-
tiku. Nezapomeneme ani na zvířátka, která se
stala hrdiny pohádek, večerníčků nebo dětských
knížek. V zoologické zahradě budeme objevovat
zvířata, která nejčastěji žijí v zemích daleko od
nás.
První akcí v rámci letošního projektu byla
návštěva výstavy, kterou uspořádali místní cho-
vatelé drobného zvířectva. Děti si prohlédly krá-
líky k chovu, králíčky mazlíčky, poznaly křepelky,
obdivovaly holuby či kohouty. Radost všem udě-
lal drobný dárek od pořadatelů, který si každé
dítko z výstavy odnášelo.

Už teď se děti těší, až spolu s družinou navštíví
zoologickou zahradu. Díky permanentní vstu-
pence, kterou jsme opět pro družinové děti
zakoupili, se v ZOO během roku 2x vystřídá
každé naše oddělení.
Zkrátka i v letošním roce se mají všichni na co
těšit, protože v naší družině se nikdo nenudí.

Vlasta Poláčková, Vedoucí ŠD

Kurz první pomoci 
u Koťátek 
Naši mateřskou školu, konkrétně třídu Koťátek,
navštívil v pondělí 21. 9. 2015 zdravotnický tým
ve složení zdravotní sestra Jana Grimová
a zdravotní bratr Vojta Orlík z Nemocnice Na
Bulovce. Pod vedením zkušených zdravotníků si
děti hravou formou vyzkoušely zdravotnické
dovednosti a seznámily se se základní biologií
člověka. 

Záchranáři s dětmi diskutovali o bezpečnosti,
společně si zkusili obvazovat zraněné, měřili
tlak, poslouchali srdíčko a mnohé další. Zdra-
votníci děti také seznámili s jednotlivými zdra-
votními riziky a poučili je, jak se v určitých
situacích zachovat. Všechny děti absolvovaly
kurz první pomoci na výbornou. 

Za třídu Koťata Jana Mráčková 
a Bohunka Tancošová

Kouzelný les
Ve čtvrtek 10. 9. se Ďáblický háj proměnil
v Kouzelný les, ve kterém se objevila Sněhurka
a ne sedm, ale velké množství velkých i malých
trpaslíků. Velké trpaslíky známe – Šmudla, Dří-
mal, Kejchal atd. Mezi těmi malými se objevily

děti ze třídy „Ptáčci“. Pomáhaly velkým trpaslí-
kům plnit úkoly, aby společnými silami vysvobo-
dili Sněhurku ze zakletí. Děti se pokoušely
probudit Dřímala nebo nanosit dřívka na oheň,
u kterého se ohříval Šmudla. V bludišti neza-
bloudily, prošly hustým lesem kolem bažiny a na
závěr si došly pro malou odměnu. Unavení
a uchození jsme byli všichni, ale prožili jsme
spolu pěkné dopoledne v lese. A co víc –
zachránili jsme Sněhurku.

Za třídu Ptáčci 
Alžběta Mošničková a Iveta Fraňková

Jaroměř očima dětí
V neděli jsme odjížděli do Novohradských hor
na ŠvP. Cesta trvala přibližně tři hodiny a půl.
Naštěstí jsme ji vydrželi. Když jsme dorazili do
Jaroměře, dali jsme si výborný oběd a šli jsme

se seznámit s instruktory a okolím. Šli jsme
k rybníku a zahráli jsme si seznamovací hru.
Když jsme přišli, rozdělily nám paní učitelky
chatičky. Večer byla SUPER diskotéka. Ráno se
nám nechtělo vstávat. Po snídani jsme se rozdě-
lili do skupin na rafty, lana a hry. Všechny akti-
vity se nám líbily, ale nejvíc rafty. Sjížděli jsme
i tři jezy a projížděli kolem hradu Rožmberk.
Nejvíc nás pobavilo, když paní učitelky spadly
do vody. Na lanech bylo hodně překážek, ale
nejtěžší byla kočička, na které jsme lezli po čty-
řech. Na konci jsme se svezli na lanovce. Hry
tam byly originální. Nejvíc nás bavila ta celotá-
borová – na indiány. Večerní programy byly
táborák, letní kino a dvě noční hry, které jsme
hráli s indiány. Také se nám moc líbil výlet do
Krumlova, kde se naši instruktoři převlékli do
kostýmů a to nás moc pobavilo. Paní učitelky
nás provedly městem, ukázaly nám zámek,
zámeckou zahradu a venkovní otočné divadlo.
Potom jsme hráli hru na indiány a nakonec jsme
mohli nakupovat po náměstí. Když jsme přijeli
do tábora, těšili jsme se do postelí. V pátek byla
pouť, hledali jsme bonbony schované v mouce,
házeli jsme balonky do pusy klauna, dělali jsme
lví zápasy, automobilové závody a tančili hou-
senčí tanec. Odpoledne jsme ještě lezli po níz-
kých lanech, stříleli jsme z luku a také z pušky.
Moc se nám v Jaroměři líbilo, bohužel jsme
museli už v sobotu odjet!

Za IV. A a IV. B 
Anička Kubcová a Matyáš Poštulka

Začátek nového školního
roku v mateřské škole
Po prosluněných letních prázdninách naše
mateřská škola opět ožila dětskými hlásky.
Mnoho těch nejmenších přišlo v září poprvé.
Během prvního měsíce děti prošly adaptací na
nové prostředí a postupně si našly své nové
kamarády. Děti jsou velmi šikovné a odloučení
od maminek zvládly na jedničku.
První slzičky máme za sebou a teď se těšíme na
společné radostné chvíle a zážitky v mateřské
škole. Doufám, že se našim benjamínkům bude
ve školce líbit, najdou si zde hodně kamarádů
a budou do nového prostředí chodit s úsmě-
vem. I v letošním školním roce nás čeká spousta
akcí, např. divadelní představení, vánoční
besídky, karneval, výlety atd.
Všem dětem, rodičům i zaměstnancům mateř-
ské školy přeji šťastné vykročení do školního
roku 2015/2016.

Věra Dusová, zástupkyně MŠ
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Zajímavý školní den 
v VI. A a B
Dne 17. a 18. 9. se žáci šestých ročníků, spo-
lečně se svými třídními učitelkami, zúčastnili
čtyřhodinového semináře v rámci projektu spe-
cifické primární prevence rizikového chování,
který byl zaměřen na vztahy v třídním kolektivu,
sebepoznání a vzájemnou komunikaci. Formou
her se děti učily vyjádřit své postoje, nálady
a pocity. Vizitkami, které si navrhly a namalo-
valy, sdělily své zájmy i vše, co mají rády. „Hla-
divkou“ zase své kamarádské postoje a vztahy
k druhým. Závěrečné hodnocení práce lektorek
Křesťanské pedagogicko-psychologické

poradny, kvality programu i své aktivity je vedlo
k otevřenému sdělení vlastního názoru a sebe-
hodnocení. Jistě k tomu přispěl i úsměvný
VZZZKAZZZNÍK Homera Simpsona. V rámci
semináře vzniklo mnoho hezkých obrázků, které
se bezesporu stanou součástí výzdoby školy
a svým sdělením rodičům i pedagogům mnohé
napoví. 

Hana Čechová, třídní učitelka 

Jak se metoda výuky 
anglického jazyka CLIL
ocitla v naší mateřské
škole...
Letos v létě jsem měla možnost potkat se
s předškolními učiteli z různých koutů Evropy,
a to díky mezinárodnímu programu vzdělávání
učitelů Erasmus. Učitelé ze Španělska, Itálie
a Čech se setkali ve Velké Británii, ve městě
Gloucester, na anglickém vzdělávacím pro-
gramu Metody výuky anglického jazyka CLIL.
Navzájem jsme si předávali zkušenosti a porov-
návali podmínky předškolního vzdělávání v jed-
notlivých zemích. Program byl zaměřen na
prolnutí školního vzdělávacího programu
v mateřském jazyce s cizím jazykem – angličti-
nou. Vyučovací metoda CLIL reprezentuje
komunikaci, obsah, poznávání a kulturu. Jedná
se o výuku formou kooperativního a integrativ-
ního učení. Metoda vychází ze znalostí úrovně
třídy a z úrovně žáka samotného. Důležitá je
motivace dětí, znalost ŠVP dané mateřské školy
a metodická i jazyková úroveň třídního učitele.
Anglický jazyk a jeho výuka je plynule vkládána
do vzdělávání celé třídy. Díky tomu dítě získává
nejen jazykové znalosti, ale též možnost vidět
souvislosti a návaznost vědomostí, jež plynule
získává. 
V letošním roce propojíme koncept výuky
anglického jazyka CLIL s třídním vzdělávacím
programem třídy Tuleňů a uvidíme, jak se nám

bude dařit a kam nás tato nová cesta dovede.
Koncept je v ČR poměrně nový. Díky nově vzni-
klým kontaktům mezi námi učiteli napříč Evro-
pou se naše děti zúčastní celoročního
mezinárodního projektu. 
Těším se na novou práci s dětmi, na zkušenosti
a zážitky. Tímto zároveň děkuji všem, kteří mi
novou cestu umožnili.

Za třídu Tuleni Monika Píchová

Diary of a Local Foreigner
As I mentioned last month the creators of Ďáb-
lický Zpravodaj asked me to write in English
about my stay and experiences in Ďáblice so
after explaining my special relation to Prague
last time, let me share with you my first experi-
ences in Ďáblice about 12 years ago. 
The first thing I observed was how calm this
place is. I had always lived in busier neighbour-
hoods before and it was nice to see that there
are only like one car passing by an hour. (Actu-
ally after Budapest you have the same feeling
in the centre of Prague too. Where are all the
cars? Such a great idea to leave those streets
only to pedestrians). Soon enough I fell in love
with the forest too here in Ďáblice where we
literally spent half of the babyhood of our kids
walking there pushing the pram, meeting no
one except for some pheasant once in a while.
Down in the village all people seemed to be
saying hello to each other, everyone seemed to
know each other and it was a new kind of fee-
ling for me especially as I knew nobody, and of
course had no idea what the people were tal-
king about. Note that my Czech lexicon was
made up of about three words with killing pro-
nunciation (ahoj, pivo, dekuju) and that was all
I had when I began teaching in the local school
somewhat later. Anyway this nice ‘saying hello
to everyone passing by’ habit is still here but
now I have the feeling I know much more
people which is really nice and comforting but
when you go to the balcony of your house to
have a cup of coffee alone and you have to say
hello three times to different people passing by
before you can have your first sip, you feel that
Ďáblice streets are too busy sometimes.
Anyway my first Ďáblice experience included
this odd empty cinema building. I never really
understood how it could ever be full though
I always hoped they would reopen one nice day
but sadly it silently disappeared one not that
nice day. I clearly remember as well the shock
when my father-in-law went to the pub to buy
beer with a jug filled with cold water in his
hand at the weekend. I was sure he was some
last member of a weird traditional secret
society. Bringing beer from the pub is some-
thing that does not exist in Hungary and that
time I did not understand at all the difference
between freshly tapped beer and the bottles we
can buy in the shops. So why the walk? And
why to have cold water in the jug? A mystery,
and it took some time to understand all the 

little details of this and of course soon I realized
that many other men do it before weekend
lunch and not only my father-in-law. Since then
I have my own jar and I introduce this tradition
to all my Hungarian friends visiting us and they
are happy to try it experiencing a little piece of
Czechness.

Tamás Besskó

As usual if you feel like sending your feedback,
or question or just say hello go ahead here
zpravodajbess@gmail.com

V minulém ĎZ jsme na str. 9 v odpovědi na anketní otázku nesprávně uvedli, že ochotnické
divadlo ve škole vedl p. učitel Fejk. Jeho správné jméno je Miroslav Sejk.
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Praha 8-Ďáblice, 
ulice Šenovská 
a Statková
Záchranný archeologický výzkum 
při stavbě dopravní a technické 
infrastruktury k budoucí obytné 
zóně Nad Statkem. V létě letošního roku
začal záchranný archeologický výzkum na
známé lokalitě v Ďáblicích na křižovatce ulic
Šenovská a Statková. Po dokončení začištění
podloží po dříve provedené skrývce ornice se
archeologové pustili do odkryvu zahloubených
objektů z několika období pravěku. Nachází tu
jak sídlištní objekty, tak hroby. Pravěké osídlení
Ďáblic je staré tisíce let, sahá až do eneolitu
neboli pozdní doby kamenné, z katastru jsou
známé ovšem také nálezy z doby bronzové,
železné a období stěhování národů. 

Na právě zkoumané lokalitě zatím archeolo-
gové nalezli hlavně pozůstatky osídlení z eneo-
litu, doby bronzové a časné doby železné – tedy
z období datované přibližně do období od polo-
viny 5. tisíciletí do 4. století před naším letopoč-
tem. Jedná se o období tzv. zemědělského
pravěku, kdy lidé žili usazení ve vesnicích a osa-
dách a živili se převážně obděláváním půdy,
řemeslnou výrobou a obchodem. Zemědělství již
bylo na takové úrovni, že díky přebytkům se
mohla část populace věnovat i jiné činnosti,
a to hlavně těžbě a zpracování kovů, se kterou
souvisí výše zmíněná specializovaná řemeslná

výroba a obchod. Detaily běžného života v pra-
věké osadě pomáhají dokreslovat nálezy před-
mětů denní potřeby, mezi kterými převažují
hlavně keramické nádoby sloužící k přípravě
a servírování jídla anebo drobné nálezy svědčící
o řemeslné činnosti. Jako příklad můžeme uvést
nálezy přeslenů, tedy keramických závažíček
potřebných pro spřádání vlny. 
Kromě sídlištních objektů se na ploše výzkumu
nalezly tři kostrové hroby z počátku doby bron-
zové. Jedná se o tzv. skrčence, kdy byl zemřelý
uložen do hrobu ve skrčené poloze na boku. 
Archeologický výzkum na této lokalitě stále
probíhá a bude možné si ho prohlédnout
v rámci tzv. Dne otevřených sond, který se
uskuteční v sobotu 17. 10. 2015 od 10 do
15 hodin přímo na místě výzkumu. Návštěvníci

se mohou těšit na komentovanou prohlídku
archeologického výzkumu a výstavku zajíma-
vých archeologických nálezů. 

Mgr. Kateřina Postránecká, archeolog ZIP o.p.s.

Pohled na plochu výzkumu na řady kůlových jam tvořící půdorysy domů.

Picí nádobka a miska.

Zemřelý má u sebe milodar 
v podobě keramické nádoby.

Kostrový hrob z počátku doby bronzové.

Sídlištní jáma s fragmenty keramických nádob.

Díkůvzdání za úrodu
V 5. knize Mojžíšově je kapitola nazvána 
Podmínky života, kde je poslušným zaslíbeno
požehnání a spása. 

„Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospo-
dina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny
jeho příkazy, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad
všechny pronárody země. Požehnaný budeš ve
městě a požehnaný budeš na poli. Požehnaný
bude plod tvého života a plodiny tvé role, plod
tvého dobytka, vrh tvého skotu a přírůstek
tvého bravu. Požehnaný bude tvůj koš a tvá
díže...

Hospodin ti dá nadbytek dobrého: plodu tvého
života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role
v zemi. Hospodin ti otevře svou štědrou poklad-
nici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť
a požehnal každé práci tvých rukou.”

Zde je Boží zaslíbení, že Bůh člověka neopustí
a bude mu žehnat ve všem konání, pokud člo-
věk bude dodržovat Boží zákony. Požehná
i úrodu, aby měl každý člověk dostatek.
Dobrotivý Bože, ty korunuješ celý rok dobrotou
a zahrnuješ nás hojnými plody země. Dej, aby-
chom je přijímali s vděčností nejen k vlastnímu
užitku, ale také s ochotou dělit se o ně
s chudými a potřebnými!
Za úrodu poděkujeme při bohoslužbách
v modlitebně Církve československé husitské
v Ďáblicích v neděli 25. října v 9 hodin.
Zúčastní se také děti a členové kobyliské 
náboženské obce. Hudební doprovod ThDr. 
Petr Tvrdek. Všichni jsou srdečně zváni. 

Renata Weslyová, farářka CČSH

Děkujeme všem, kteří během sousedské slavnosti Zažít 
Ďáblice jinak, přispěli na opravu sochy mistra Jana Husa, 

která se nachází v ďáblickém sboru Církve čs. husitské. 
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Muži A Derby 
podzimu skončilo 
vítězně 
pro Ďáblice 3:1
Ďáblice 20. 9. 2015 výkop 16.30 hodin.
Historicky první sousedské derby mezi Ďábli-
cemi a Březiněvsí v mistrovském utkání mělo již
před začátkem velmi pěknou atmosféru, zej-
ména kotel hostí o sobě dával slyšet široko
daleko. O motivaci obou týmů bylo hned před
utkáním postaráno, protože všichni chtěli vyhrát
a do tabulky si připsat 3 body. Od prvních chvil
se hrál tvrdý, ale velice korektní zápas s jedinou
žlutou kartou za celé utkání. Je ale pravdou, že
hlavní rozhodčí nechával některé zákroky na
obou stranách bez napomenutí. Ve finále to
utkání neovlivnilo, hra měla naopak rychlý
spád. Na začátku hosté zahrozili hlavně stan-
dardními situacemi, leč bez gólového efektu
a domácí měli veliké starosti. V 10’ minutě
musel střídat indisponovaný domácí Kordule,
kterého nahradil David Blažek. Poté se
domácí osmělili a začali přikládat pod kotlem,
ale územní převaha nevedla k vážnějšímu ohro-
žení hostující branky. V prvním poločase se
hrálo z obou stran pěkné utkání s takticky
vedeným scénářem. Obě mužstva mají ve svém
středu velmi zkušené hráče, takže hurá fotbal
nebyl na místě. Pár příležitostí na obou stra-
nách bylo, za zmínku stojí dvě; na domácí
straně se „zastřeloval“ Fiala, který svojí
levačkou jen těsně minul šibenici. Druhou pěk-
nou šanci ve 44’ minutě dostali hosté, kteří
postupovali sami na brankáře Michálka a už, už

všichni čekali střelu na bránu, když se ale zjevil
jako Pendolino Honza Šabacký a skvělým
důrazným skluzem zamezil 100% gólovce
a následoval roh. Poločas 0:0....
Ve druhém dějství pokračoval nesmlouvavý tak-
tický boj z obou stran. Hrálo se nahoru dolů, ale
branky nepřicházely. Hosté měli výborně nacvi-
čené standardní situace a s jejich bráněním měli
domácí velké starosti. Všechny důležité
momenty se odehrály v poslední dvacetiminu-
tovce. V 73’ minutě individuálně potáhl
míč přes dva hráče Fiala a nechytatelnou
bombou k pravé tyči svojí „slabší pravač-
kou“ rozvlnil hostující síť na 1:0! 

O minutu později po nezištné přihrávce
od Honzy Šabackého do rozhozené
obrany, využil pobídku hokejovým blafá-
kem „po vzoru Jaromíra Jágra“ domácí
sniper Honza Davídek 2:0 a všichni
ďábličtí fandové málem zbourali pro-
střední část areálu. Hosté museli otevřít hru
a vše vsadili na útočnou kartu. Po centru ze
strany hlavičkovali hosté a Michálek skvělým
zákrokem držel stávající stav. Nejlepší hráč
hostí Pavel Macháček neúnavně zásoboval spo-

luhráče přihrávkami a domácí se těžko bránili.
V 80’ minutě zpoza vápna přes tři hráče vystře-
lil Baranek a k údivu všech domácích fanoušků
míč zapadl do brány 2:1. Zápas dostal opět
náboj a „Břízka“ ještě více otevřela zadní
vrátka. Po dvou slibných šancích na obou stra-
nách v 90’ minutě po brejku domácích na
konečný výsledek 3:1 zakončil ve skluzu
opět Honza Davídek! Pěkný zápas skončil
zaslouženou výhrou domácích, kteří atakují čelo
tabulky. 
Hodnocení Trenéra Martina Průši: Dnes
proti nám nastoupil zkušený soupeř, který při-
spěl ke kvalitě utkání. Atmosféra v hledišti byla
na tuto soutěž velice nadstandardní. Bylo cítit,
že rivalita obou klubů je veliká, ale vše pro-
běhlo bez nějakého nepřátelství. Jen více tako-
vých utkání. Diváci obou mančaftů si přišli na
své. Všechny hráče chválím za předvedený
výkon a hlavně za styl, kterým se prezentují po
celá utkání, výsledek je jim odměnou. 

Fotbalová školička – pro velký zájem 
rozšiřujeme tréninky
Vzhledem k tomu, že se přihlásilo více jak 
45 dětí, nabízíme každý čtvrtek dva tréninky:  
od 15:30 hodin – skupina 1 (pro děti, které
mají maminku na mateřské, k dispozici babičku
nebo dědečka), od 17:00 hodin – skupina
2 (pro děti, jejichž rodiče musí vše stihnout po
zaměstnání). Stěžejním ročníkem školičky
2015/16 jsou děti narozené v roce 2010, ale
mohou přijít i starší kluci a holky. Více informací
najdete na našem webu www.skdablice.eu.

Michal Mošnička, SK Ďáblice

Zeleň na kopci 
pod hvězdárnou 
v péči ovcí a koz
Na začátku, před dvěma lety, to byl takový
dobrý nápad, který vznikl při jednání vyvolaném
komisí životního prostředí a dopravy MČ Praha-
Ďáblice kvůli údržbě zeleně v okolí hvězdárny,
kde většina pozemků (kromě „třešňovky“
a louky mezi hvězdárnou a lesem) patří Magi-
strátu hl. m. Prahy (MHMP). Všichni si asi
pamatujeme, jaká neprostupná džungle byla
v tomto prostoru ještě před dvěma roky na jaře.
V odboru ochrany prostředí MHMP v oddělení
péče o zeleň pracuje Ing. Martin Čížek, specia-
lista na lesní hospodářství, který se tehdy
našeho společného jednání zúčastnil, a od té
doby se i jeho zásluhou daří postupně kultivo-
vat a zpříjemňovat občanům pobyt v okolí hvěz-
dárny. Slíbil tehdy, že pro náročnou údržbu
v členitém a kopcovitém terénu se pokusí
sehnat stádo ovcí. Vloni to nevyšlo, letos po
opakovaném připomenutí se to podařilo.
S panem Ing. Čížkem je moc dobrá spolupráce
a patří mu dík za jeho snahu udělat něco i nad
rámec svých pracovních povinností, neboť ovce
má na starost jiné oddělení. 
Já sama se raduji z toho, že místo hlučných
sekaček je k vidění tiše se pasoucí stádo ovcí
a koz. Nejsou jen oživením území a atrakcí pro

děti, ale zaujala mě i cedule pověšená na
plůtku, s nápisem: „Nerušte nás, pomáháme
udržovat přírodu.“ Takže děkuji ovcím a kozám
a také pasákům, že k nám zavítali.

Táňa Dohnalová, komise životního prostředí
a dopravy MČ Praha-Ďáblice

Kozy a ovečky 
spásají kopečky
Všem, kteří procházeli v posledních zářijových
dnech kolem ďáblického vrchu Ládví, se naskytl
nečekaný pohled na výjev, který bychom očeká-
vali spíše v podhorských oblastech.
Od soboty 26. 9. je zde na několikadenní
návštěvě početné stádo oveček a koz. Hnědé
ovečky jsou plemeno Východofríské, bílé kří-
ženci Východofríské a Texel, doplňují je kozy bílé
krátkosrsté. Pochutnávají si nejen na šťavnaté
trávě, ale i na spadaném ovoci původního sadu
nad ovčínem. Před útěkem z vyhrazeného pro-

storu a zároveň před vetřelci je chrání přenosný
elektrický ohradník. Poprosila jsem jednu
ze čtyřnohých krasavic o rozhovor, ale pro
nedostatek času mě odkázala na svou tiskovou
mluvčí, slečnu Lucii Kolenskou, která se o své
svěřence stará 24 hodin denně. Přestože pra-
cuje s tímto stádem teprve dva měsíce, má
s chovem zvířat zkušenosti již od dětství. Tatí-
nek byl jedním z několika střihačů ovcí na Jese-
nicku a ovečky měli také doma. Stádo patří
soukromému zemědělci Antonínu Zemanovi,
který mi prozradil, že další stádo v současné
době spásá travní porost v Čimicích a třetí
v Prokopském údolí. A ani na zimu neodcházejí
daleko, v jihozápadním cípu Prahy má v Pitkovi-
cích pronajaté louky, kde tato odolná plemena
ovcí a koz bez problémů přezimují bez klasic-
kého ustájení. S magistrátem hl. m. Prahy spo-
lupracuje již od roku 2000, jeho svěřenkyně
vypásají vytipovaná chráněná nebo nepřístupná
místa, kam se běžná technika nedostane.
Na závěr povídání s pasačkou Lucií jsem poprvé
v životě ochutnala čerstvě nadojené ovčí mléko,
jemně nasládlé a husté jako smetana. Za tento
úžasný ekologický počin a milou atraktivní
podívanou pro děti i dospělé dávám všem
zúčastněným stranám palec nahoru a doufám,
že se k nám ovečky a kozy vrátí na pastvu
i v příštím roce. 

Jana Ouředníčková, foto Pavel Veselý
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Vtipy:

Maminka volá paní učitelce:
„Nedávejte prosím dětem úkoly z matema-
tiky, kde stojí pivo 1,80 Kč. Manžel pak
nemohl celou noc usnout.“

„Paní, nebojíte se, že vám ty děti
z pískoviště neutečou?“
„Neutečou, protože mimo pískoviště
není signál Wi-Fi.“

Reportér, který dělal rozhovor s jednou
hvězdou, poznamenal: „Máte velmi krásné
nehty.” „Děkuji,” odvětila celebrita, „za ty
vděčím svému plastickému chirurgovi.“

Přijde náctiletý synek za svým otcem 
s prosbou, jestli by mu nekoupil nový hard-
disk. „A kouzelné slovíčko?“ zeptá se otec.
Synáček odpoví: „Sakra, dneska už je zahe-
slovaný úplně všechno!“

Ptá se máma Pepíčka: „Proč krmíš slepice
čokoládou?“ „Aby mi snesly kindrvejce.“

„To je televize Nova?” „Ano, jak vám mohu
pomoci?” „Přepojte mi prosím doktora
House…“

Přijde pán k vysokému paneláku a povídá
chlapečkovi: „Prosím Tě, kde tu bydlí pan
Novák?“ „Já Vás tam dovedu, ale nejede
výtah.“ A tak spolu dojdou až do 
12 poschodí, chlapeček ukáže na dveře 
a říká „Tak tady bydlí a jestli s ním chcete
mluvit, tak sedí na lavičce před domem.“

Doktor říká hackerovi: „Mám pro Vás špat-
nou zprávu, zbývá Vám tak 30 dní života.“
„Pane doktore, a nevíte, kde se dá stáhnout
crack?“

Šéf přijme novou uklízečku a hned jí uloží
práci: „Umyjte podlahu ve výtahu!“
Uklízečka se zeptá: „V tomhle patře nebo 
ve všech?“

A teď něco pro menší děti. 
Co třeba vymalovat Manku od Rumcajse?

A je tu měsíc říjen. Tímto bychom vás při-
vítali na nové stránce Ďáblického zpravo-
daje určené pro mládež. Budeme vás zde
informovat o tom, co se děje v obci. Také
tu najdete zajímavé články, pozvánky na
různé akce, komiks a mnoho dalšího.
Vždycky se můžete těšit na úžasné čtení.

Cigaretový průzkum
Určitě všichni víte, že nám, dětem a mlá-
deži, by cigarety neměl nikdo prodat, ale je
to bohužel jinak. V Ďáblicích jsou dvě
večerky s jídlem, kde se prodávají i cigarety.
Sám jsem to nešel vyzkoušet, ale poslal
jsem tam špeha, který mi to zjistil. Mému
špehovi je 13 let a cigarety mu prodali!
Anebo když si šla jedna má kamarádka kou-
pit zapalovač, tak jí Vietnamec k němu
nabízel i cigarety! Jasně že si je nekoupila.
Cigarety se nesmí prodávat nikomu, komu
ještě nebylo 18 let. Otázkou je, co s tím
dělat? Nejlepší by bylo, kdyby se tabákové
výrobky vůbec neprodávaly, stejně ničí
zdraví. Ale bohužel je to legální sortiment,
se kterým je možné obchodovat, proto by se
alespoň mělo důsledně kontrolovat a trestat
překračování zákona. Také by určitě
pomohlo kontrolovat místa, kde se mladí

kuřáci schází. To by měla zajistit radnice
spolu s Městskou policií, dále by to mohly
řešit Česká obchodní inspekce, Živnosten-
ský úřad a další instituce. Protože se to
musí tyto instituce dozvědět, záleží také na
nás, občanech, jestli jim podáme podnět
a změníme tak něco k lepšímu. Než byste se
rozhodli někam psát, dejte mi to, prosím,
vědět a já vám řeknu, jestli to je dobrý nebo
špatný nápad. Psát mi můžete na
mladez.sobe@gmail.com. 
Naším dalším a důležitým tématem bude
alkohol a vandalismus v Ďáblicích. O tom si
budete moci přečíst příště.

Neviditelná výstava
Slyšeli jste už někdy o neviditelné výstavě?
Já nikdy a tak mě zajímalo, co to je. Je to
ojedinělá interaktivní cesta po světě,
v němž zmizelo všechno světlo, a pokračo-
vat v cestě ti pomáhají tvé zbylé smysly. Na
vlastní kůži jsem se té výstavy nezúčastnil,
ale četl jsem, že si budete moci vyzkoušet,
jaký je život bez zraku. Bez smyslu, skrze
nějž získává náš mozek nejvíce informací.
Nemusíte se bát, že budete bloudit. Celou
výstavou vás budou doprovázet nevidomí
nebo částečně nevidomí lidé. Tato výstava

má za úkol ukázat jednak reálný svět nevi-
domých lidí, jednak možnosti, jak jim
pomoci a porozumět. Celá cesta vede speci-
álně vybavenou místností, která je zcela
zatemněná. Vyzkoušíte si, jak se pohybovat
v ruchu města i v lese, jak se umýt či
zapnout mikrovlnnou troubu, jak zaplatit
za kávu, jak správně ochutit oběd a vybrat
správné koření. Dále můžete vidět zařízení
a předměty, které nevidomí v běžném životě
používají. A kde se tato výstava koná?
Musíte jít do Novoměstské radnice, která je
na Karlově nám. 1/23 a vstup je z ulice
Vodičkova na Praze 2. Otevřeno je po–pá
12–20 hod., so–ne 10–20 hod.

Pro tentokrát je to vše, ale zábava nemusí
končit. Všechny vás zvu na naše stránky:
http://mladey-sobe.webnode.cz. Jestli
rádi soutěžíte, tak na stránkách najdete
soutěž na měsíc říjen. Tak utíkejte, ať jste
první na stránce a vyhrajete soutěž. Máte-li
návrhy a tipy na články, divadla, výstavy,
napište nám na mladez.sobe@gmail.com
nebo zprávy.dablice@gmail.com. A to je
ode mě pro tentokrát vše. Těším se na vaše
maily a na viděnou v listopadu. 

Redakce Mládeže sobě
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Kalendář akcí
17. října od 10 hodin Den otevřených sond – křižovatka ulic 
Šenovská a Statková

17. října od 14.30 hodin Drakiáda – fotbalové hřiště SK Ďáblice

22. října od 16 hodin Na Aljašku za medvědy – cestopisná beseda
pro seniory a veřejnost – ZŠ U Parkánu 17

25. října od 9 hodin Díkůvzdání za úrodu – Sbor církve čs. husitské

listopad – každý čtvrtek od 16 hodin – Celé Česko čte dětem –
čtení pro děti od 3 do 6 let - Obecní knihovna, Osinalická 30

7. listopadu od 14 hodin Kurz zdravého vaření – Obecní dům, 
Ke kinu 7

Velkoobjemové kontejnery 
do konce roku 2015
Úřad městské části Praha-Ďáblice oznamuje, že velkoobjemové kontej-
nery (VOK) budou do konce roku 2015 na území naší městské části přis-
tavovány následovně:
VOK–BIO z prostředků MČ budou na dvoře u radnice a v ulici Chřibská
přistavovány do konce měsíce října, a to vždy v sobotu od 10 do 16
hodin. V případě naplnění kontejneru bude doba zkrácena tak, aby kon-
tejner nebyl přeplněn. Prosíme všechny občany o pochopení a žádáme,
aby neodkládali bioodpad mimo kontejner.
VOK–BIO z prostředků HMP budou přistaveny v sobotu 17. října
v době od 13 do 17 hodin, a to na Koníčkově náměstí a v ulici 
Na Blatech.
Sběr nebezpečného odpadu bude zajištěn v úterý 27. 10.
podle následujícího rozpisu
1. křižovatka ul. Hřenská-Květnová (před č. p. 553/52) 16.30–16.50
2. křižovatka ul. Šenovská-U spojů (vedle č. p. 300/31) 17–17.20
3. ul. U Prefy (vedle č. p. 771/25) 17.30–17.50
4. křižovatka ul. Kostelecká-Legionářů (vedle č. p. 753/54) 18–18.20.
Přistaven bude kontejner s obsluhou. Do nebezpečného odpadu jsou při-
jímány baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací
oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a rtuťové teploměry, kyseliny a hydro-
xidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemi-
kálie, pesticidy, zářivky a výbojky.
Mobilní sběrný dvůr bude přistaven v sobotu 14. 11. v době od 10 do 16
hodin na pěší zóně u ulice Mannerova. Do něj je možno ukládat objemný
odpad, bioodpad, dřevo a stavební suť.
Upozorňujeme obyvatele, že konečná poloha VOK může být mírně odlišná
z důvodu dopravní situace.

Kompenzační příspěvek za provoz skládky
Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice upozorňuje rodiče dětí do 15 let
včetně, že listopad 2015 je poslední měsíc k podání žádosti o poskyt-
nutí kompenzačního příspěvku MČ Ďáblice za provoz skládky za rok
2015.
Na děti narozené v období od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015 lze podat
žádost do 15. 1. 2016.
Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem
nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha-Ďáblice si vyhra-
zuje 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

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

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

Program na říjen a listopad
Otevírací doba
Říjen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 20–22, čtvrtek 13.30–15.30,
20–22, neděle 14–16 hodin. Čtvrtek 29. 10. podzimní prázdniny 
10–12, 13.30–15.30 hodin.
Listopad: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21, 
čtvrtek 13.30–15.30, 19–21, neděle 14–16 hodin. 

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin: 
12. 10. Jiří Kalát, DiS.: Izrael: Svatá země v obležení.
19. 10. Petr Horálek: Sedm perel astronomie.
9. 11. Jan Mühldorf: Toulky Marokem.
23. 11. Michal Řepík: Odhalená tajemství slunečních skvrn.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin:
5. a 26. 10. Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.
2., 16. a 30.11. Hledání harmonie světa, Nepolapitelný čas.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Říjen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20–22, 
neděle 14–16 hodin. Pondělí 5. a 26. 10. 20–21 za jasného počasí! 
Listopad: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19–21, neděle
14–16 hodin. Pondělí 2., 16. a 30. 11. 20–21 za jasného počasí! 
Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce –povrch se skvrnami, Venuše –za dobrých podmí-
nek (říjen –dopoledne a brzy odpoledne).
Noční obloha: Měsíc – 20.–31. 10., nejlépe okolo 25. 10; 16.–28. 11.,
nejlépe okolo 19. 11. (první čtvrt.). Uran, Neptun – za dobrých podmínek
po oba měsíce. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý říjen i listo-
pad. Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – za bezměsíčných večerů.
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení
hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky aj.).

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu a ve čtvrtek od 19–20 hodin (květen) mohou hvězdárnu
navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné
pro rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování Měsíce, příp. promítání
filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

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

PODZIMNÍ PRÁZDNINY čtvrtek 29. 10. – otevírací doba 10–12,
13.30–15.30 hodin 
10.15 Měsíc u krejčího (pohádka)
14.15 Planeta Země I.
Za jasného počasí doplněno pozorováním Slunce příp. Venuše.

POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 18. 10. v 10.15 – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici.
Neděle 22. 11. v 10.15 – 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.
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Diakonie ČCE – 
Středisko křesťanské pomoci v Praze 
přijme na částečný úvazek sociálního pracovníka
pro pracoviště terénní Pečovatelské služby Ďáblice –
Diakonie ČCE – SKP v Praze

Požadujeme: minimální vzdělání VOŠ v oboru sociální práce • trestní
bezúhonnost • znalost problematiky sociálně právní • přehled o stáva-
jící sociální síti • vítána praxe v oblasti sociální péče • komunikační
dovednosti a odolnost vůči stresu • zkušenost práce se standardy kva-
lity.

Nabízíme: smysluplnou a odpovědnou práci na částečný úvazek
• spolupráci v menším přátelském kolektivu • další profesní vzdělávání
• práci pod supervizí.

Náplň práce: Jedná se o sociální práci s klienty pečovatelské služby. 
Klientům je poskytováno základní sociální poradenství, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, dalšími sociálními službami, spo-
lupráce s pracovníky v sociálních službách a koordinace pečovatelské
služby. Podílí se na zpracování standardů kvality a metodik pečovatel-
ské služby. 

Informace o pozici: Místo pracoviště – Ke Kinu 159/7, Praha 8.
Typ pracovního poměru: Práce na plný/částečný úvazek.
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva.
Požadované vzdělání: Vyšší odborné v oboru sociální práce.

Zaměstnavatel: Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze.
V případě zájmu zašlete e-mail s nabídkou a stručným životopisem na
adresu: trubacova.skp@diakonie.cz, bližší informace 
na tel. 777 734 171, 777 734 170

Diakonie ČCE – 
Středisko křesťanské pomoci v Praze 
přijme pracovníka v sociálních službách
(pečovatel/e/ku) pro pracoviště terénní Pečovatelské
služby Ďáblice – Diakonie ČCE – SKP v Praze

Požadujeme: akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách 
• čistý trestní rejstřík • spolehlivost a zodpovědnost • schopnost
empatie ve vztahu ke klientům • řidičský průkaz s aktivním využitím,
smysl pro orientaci po Praze.

Nabízíme: smysluplnou práci • přátelský a vstřícný tým • pravidelnou
supervizi a vzdělávání • příspěvek na dopravu k výkonu práce u klientů
v terénu. 

Náplň práce: pracovník v sociálních službách vykonává úkony pečova-
telské služby v domácnostech u klientů v souladu se zákonem
108/2006 Sb. o sociálních službách.

Informace o pozici: Místo pracoviště – Ke Kinu 159/7, Praha 8.
Typ pracovního poměru: Práce na plný/částečný úvazek.
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva.
Požadované vzdělání: Odborné vyučení bez maturity, akreditovaný
kurz.

Zaměstnavatel: Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze.
V případě zájmu zašlete e-mail s nabídkou a stručným životopisem na
adresu: trubacova.skp@diakonie.cz, bližší informace 
na tel. 777 734 171, 777 734 170
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Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8-Ďáblice

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

Údaje o dítěti

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

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

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

Údaje o žadateli – zákonném zástupci

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

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

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

Bankovní spojení

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

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

Poučení
Dle usnesení č. 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).

Ceník a formáty inzerce 
1/1 strany (výška) 210x297 mm (na spad),
183x272 mm (do zrcadla) – 6 000 Kč
1/2 strany (šířka) 210x148 mm (na spad),
183x135 mm (do zrcadla) – 3 500 Kč
1/2 strany (výška) 105x297 mm (na spad), 
89x272 mm (do zrcadla) – 3 500 Kč
1/3 strany (výška) 70x297 mm (na spad), 
58x272 mm (do zrcadla) – 2 500 Kč
1/3 strany (šířka) 210x99 mm (na spad), 
183x90 mm (do zrcadla) – 2 500 Kč

1/4 strany (výška) 105x148 mm (na spad), 
89x135 mm (do zrcadla) – 1 800 Kč
1/4 strany (šířka) 210x74 mm (na spad), 
183x68 mm (do zrcadla) – 1 800 Kč
dvousloupec 120x180 mm (do zrcadla) – 5 000 Kč
2/1 dvoustrana 420x297 mm (na spad) – 12 000 Kč
Další formáty dle ceníku řádkové inzerce. 
Všechny ceny jsou bez DPH

Inzertní podklady je třeba odevzdat 
15 dní před datem zveřejnění
mailem na adresu zpravodaj@dablice.cz, zprávu je nutné
vybavit datem zveřejnění inzerátu.

V případě zpracování v našem studiu dle dodaných
návrhů grafického zpracování vyžadujeme text přepsaný
na počítači, kvalitní loga, fotografie a perokresby. Nekva-
litní podklady – zejména kopie, faxy, výjezdy z barevných
tiskáren, rastrové fotografie a nekvalitní datové soubory
budou vždy přijaty po dohodě s grafikem.
Nekvalitní datové soubory budou (vždy na žádost klienta
a v rámci možností) upraveny na místě, event. při
naprosto nevyhovujícím stavu vráceny k přepracování.

Při opakované inzerci (nejméně 3 inzeráty
v kalen dářním roce) nabízíme zvýhodnění 
ve výši 15 %!



Není nad to natáhnout si nohy. 

Nový Sharan nabízí stejné pohodlí jako Váš domov. Díky sedmi variabilním sedadlům, elektrickému  

otevírání dveří a řadě chytrých technologií bude mít Vaše rodina i na cestách komfort jako doma.  

Neváhejte a přesvědčte se sami u autorizovaného prodejce.

Nový Sharan s inovativním systémem interiéru. 
Jako doma. 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Sharan: 5,0–5,7 l/100 km, 130–147 g/km. 
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha-Prosek
Liberecká 12, 182 00  Praha 8, tel.: 286 001 722, fax: 286 001 799, www.porsche-prosek.cz, e-mail: vw.prosek@porsche.cz

Porsche Praha-Prosek


