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O čem jednala rada městské části
61. jednání dne 27. 2. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• poskytnutí finančních darů členům JSDH;
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Zázemí Ďáblického
parku hudební škole Yamaha;
• žádost ředitele ZŠ o čerpání finančních prostředků z poskytnuté dotace
zřizovatele na rok 2017, a to na mzdové prostředky do výše 200.000 Kč.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s uzavřením Příkazní smlouvy s RNDr. Ing. Michalem Traurigem na
administrativní a konzultační činnosti.
Rada MČ vzala na vědomí:
• zprávu hodnotící komise, že účastník zadávacího řízení Pražské služby
a.s. nejlépe splnil hodnotící kritérium veřejné zakázky „Letní a zimní
údržba MČ Praha-Ďáblice“;
• rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2017.

62. jednání dne 13. 3. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč SK Ďáblice;
• použití znaku MČ Praha-Ďáblice ve spojení se záštitou starosty 
nad festivalem „Jarní petrklíč 2017“.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s přípravou motivační podpory při řešení hospodaření s dešťovou vodou
na pozemcích vlastníků nemovitostí v k.ú. Ďáblice;
• s předloženými připomínkami k pozměňovacím návrhům k novele 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního
zákona);
• s umístěním sídla nově zakládaného zapsaného ústavu s názvem
Komunitní centrum Vlna Ďáblice, z.ú. na adrese Osinalická 1069, 
182 00 Praha – Ďáblice.
Rada MČ po projednání pověřila:
• starostu zplnomocnit Ing. Radimíra Rexu zastupováním městské části
v otázkách technických a organizačních ve věci odvodnění a hospodaření
s dešťovou vodou.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ

17. veřejné zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Kontrola zápisu z 16. veřejného zasedání ZMČ. K zápisu neměl
nikdo z přítomných zastupitelů žádnou připomínku.
Volný mikrofon. V rámci volného mikrofonu vystoupili pan Ing. Rexa
(na téma odvodnění a odhlučnění Ďáblic), paní Ouředníčková (na téma
bezbariérového přístupu na zasedání zastupitelstva a péče o seniory), pan
Michek (na téma odvodnění Ďáblic a k porušování zákazu vjezdu náklad-
ních aut), paní Soukupová (na téma odměny pro učitele ZŠ a problema-
tika seniorů), paní Bajerová (na téma odvodnění Ďáblic, stacionář pro
seniory a Mratínský potok).
Odvod finančních prostředků Základní školy do rozpočtu zřizo-
vatele. Zastupitelstvo MČ po projednání nařídilo příspěvkové organizaci
Základní škola a mateřská škola odvod finančních prostředků ve výši
916.835,32 Kč z nevyčerpané provozní dotace do rozpočtu zřizovatele,
a to nejpozději ke dni 15. 3. 2017.
Přijetí daru – ideální části pozemků. Zastupitelé po projednání sou-
hlasili s převzetím daru ideální 1/3 pozemku parc. č. 1548/47, orná půda,
o výměře 653 m2, a pozemku parc. č. 1548/74, orná půda, o výměře 
173 m2, zapsaných na LV č. 602 pro k. ú. Ďáblice.
Žádost o odkup části pozemku. Zastupitelstvo MČ po projednání

schválilo na základě podané žádosti záměr prodat část pozemku parc.
č. 180 v k. ú. Ďáblice o výměře 17 m2 za cenu dle cenové mapy stanove-
nou na 4.520 Kč/m2.
Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům. Zastupitelstvo
schválilo návrh výše odměn neuvolněným zastupitelům stanoveným
v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce
neuvolněným členům zastupitelstva, ve znění Nařízení vlády č. 414/2016
Sb.
Rozpočtová opatření č. 13, 14 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice 
za rok 2016. RO byla vzata na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice 
za rok 2017. Zastupitelé RO schválili.
Rozpočtový výhled MČ Praha-Ďáblice do roku 2022. Návrh roz-
počtového výhledu byl schválen.
Odpis pohledávek. Zastupitelstvo MČ po projednání souhlasilo s odpi-
sem pohledávky vůči společnosti Technická správa komunikací hl. m.
Prahy ve výši 20.467,85 Kč; s odpisem pohledávky vůči paní M. H. ve výši
32.943 Kč; s odpisem závazku ke společnosti Wefel, s.r.o. ve výši
87.182,26 Kč.
Zpráva hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku
a závazků MČ Praha-Ďáblice k 31. 12. 2016. Zastupitelstvo schvá-
lilo zprávu HIK k inventarizaci majetku a závazků; vyřazení movitých před-
mětů v souladu s písemnými protokoly ústřední likvidační komise MČ
Praha-Ďáblice, a to dle rekapitulace uložené ve složce inventura 2016;
způsob vypořádání movitých věcí (dle schválení ÚLK) uvedeném pro 
příslušná inventarizační místa.
Zpráva o probíhajících soudních sporech. Na základě požadavku
zastupitelů z minulého zasedání pan starosta předložil zastupitelům
zprávu o probíhajících soudních sporech a o čerpání finančních nákladů
na zastupování MČ v soudních sporech. Dále podal zprávu o faktickém
průběhu těchto sporů, které v následné rozpravě upřesnil dle dotazů 
přítomných zastupitelů.
Zimní a letní údržba Ďáblic. Pan zástupce informoval, že na letní
a zimní údržbu MČ Praha-Ďáblice pro období od dubna 2017 do dubna
2019 byla vybrána firma Pražské služby s.r.o.
Diskuze. Pan starosta Ing. Růžička a předsedající Ing. Dvořák poděkovali
panu RNDr. Traurigovi za spolupráci a předávání funkce. Pan starosta dále
informoval, jakým způsobem budeme vykazovat dotaci za skládkování.
Pan Ing. Niebauer vznesl připomínky k poslednímu zápisu jednání RMČ.
Kompletní zápis najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení ZMČ

V průběhu března postoupily stavební činnosti na novém 
obecním domě v Ďáblicích do stadia, kdy začínají být 
viditelné i široké veřejnosti. Do některého z příštích čísel 
Zpravodaje připravíme podrobnější informace o průběhu
prací i tom, jak bude budoucí objekt vypadat.

Text a foto Jan Hrdlička



Kompenzační příspěvek za provoz skládky
Zastupitelstvo schválilo vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz
skládky na 15. zasedání konaném dne 12. 10. 2016 usnesením
č. 120/16/ZMČ.
Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice upozorňuje rodiče dětí do 15 let
včetně, že si mohou v období od 1. 4. do 30. 11. 2017 podat žádost
o poskytnutí kompenzačního příspěvku MČ Ďáblice za provoz skládky 
za rok 2017.
Na děti narozené v období 1. 11. 2017 – 31. 12. 2017 lze podat žádost
do 15. 1. 2018.
Podmínkou k platnému podání žádosti je trvalý pobyt dítěte v MČ 
Praha-Ďáblice a věk 0-15 let včetně.
Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem na
podatelně MČ nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ 
Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti
žádosti další doklady (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).
Žádost najdete v Ďáblickém zpravodaji, na stránkách
www.dablice.cz nebo si ji můžete vyplnit přímo na úřadě MČ 
Praha-Ďáblice.

Miroslava Koubová, FIO
Poplatek ze psů
Finanční odbor Úřadu Městské části Praha-Ďáblice upozorňuje chovatele
psů na povinnost úhrady místního poplatku ze psa, který je stanoven
obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 23/2003.
Splatnost poplatku na rok 2017 byla do 31. března 2017.
Pokud nebudou poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné
výši, vyměří městská část poplatek platebním výměrem v souladu se
zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Včas nezaplacené
(neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Držitelé psů mají možnost zaplatit roční poplatek přímo na účet Městské
části Praha-Ďáblice číslo 501 855 998/6000. Jako variabilní číslo uveďte
číslo 1341... (za tečky dosaďte číslo známky psa), a popř. do poznámky
jméno majitele psa.
Druhá možnost úhrady poplatku je v pokladně ÚMČ Praha-Ďáblice
v úředních hodinách.
Veškeré informace mohou držitelé psů získat v pokladně ÚMČ, popř. na
telefonním čísle 283 910 723-5 u paní Moniky Forkové.

Miroslava Koubová, Finanční odbor ÚMČ

Parkování ďáblických v modrých zónách
Jak už mnoho řidičů z Ďáblic mělo možnost zjistit, rozhodnutím vedení
Prahy 8 nemáme nárok na zakoupení povolení pro parkování v tzv.
modrých zónách na Praze 8, včetně okolí stanice metra Ládví. MČ Ďáblice
si nechala vypracovat návrh úpravy, který je zpracován podle požadavku
na umožnění parkování občanů a podnikatelů trvale bydlících v Ďáblicích.
Tento požadavek znamená potřebnou úpravu oblasti č. 8–3, která nyní

pokrývá pouze část území MČ Praha 8, a sice její rozšíření i na území
Ďáblic. S vedením MČ Praha 8 jednáme o souhlasu s touto úpravou.
Bohužel v tuto chvíli narážíme na koncept, do kterého nejsou občané
Ďáblic zahrnuti. Na podatelně úřadu nebo e-mailu posta@dablice.cz
sbíráme vaše podněty, na jejichž základě budeme s vedením Prahy 8
v této záležitosti dále jednat. V ďáblické lékárně a v restauraci Na Růžku
je k dispozici petice občanů „NE modrým zónám na sídlišti Ďáblice a zří-
zení nových parkovacích míst“.
Zároveň prostřednictvím Svazu městských částí hl. m. Prahy žádáme paní
primátorku Adrianu Krnáčovou o jednotný a nediskriminační přístup vůči
všem Pražanům, kde považujeme za vhodné, aby byla pro Pražany zave-
dena jednotná parkovací karta na celé území hlavního města Prahy.
Každý občan hlavního města by si tak mohl zakoupit stejnou cenově
výhodnou parkovací kartu na parkování v modrých zónách všech měst-
ských částí, kde budou parkovací zóny zavedeny. Současně respektujeme
logickou výjimku pro centrum Prahy.
Aktuální informace naleznete na webové stránce http://dablice.cz/
zivotni-prostredi/22029-parkovani-v-modrych-zonach.

Martin Tumpach
Zákaz tranzitního průjezdu 
nákladních vozidel Ďáblicemi
Zejména ulice Šenovskou, U Parkánu, Hřenskou a Ďáblickou trápí průjezd
nákladních vozidel, způsobující hluk a otřesy. Zároveň tato těžká vozidla
neúměrně namáhají vozovku. Po urputném jednání s mnoha subjekty se
nám koncem loňského roku podařilo prosadit zaznačení zákazu vjezdu
vozidel nad 3,5 t do zástavby Ďáblic. Tento zákaz nebyl z počátku řidiči
nákladních vozidel příliš respektován. Proto jsme vstoupili v jednání
s městskou policií, Policií ČR i s Pohotovostní motorizovanou jednotkou
PČR sídlící v Ďáblicích, aby nám pomáhali s hlídáním dodržování zákazu.
Po kontrolách městské policie se provoz nákladních vozidel mírně omezil.
Nikoli dostatečně. Ze zkušenosti jsme tedy vytipovali provozovny v okolí
Ďáblic, z kterých a do kterých nákladní vozidla skrz Ďáblice jezdí a apelo-
vali na změnu jejich trasy. Uvažovali jsme i o monitoringu kamerovým sys-
témem, kde v tuto chvíli narážíme na legislativní problém monitorování
pozemku, který není ve správě městské části a zároveň policie nemá
zákonné možnosti sankcionovat řidiče na základě námi dodaných záběrů
a fotografií. Dílčím řešením je technicky znepříjemnit nákladním vozidlům
průjezd. V tom nám pomáhá kruhový objezd s malým poloměrem a dva
páry zpomalovacích polštářů na Šenovské a Hřenské ulici. Účinnost těchto
technických prostředků je záměrně omezena nutností průjezdu autobusů
hromadné dopravy, minimalizací otřesů domů v okolí a zachováním ply-
nulosti průjezdu v dopravních špičkách. Jednáme i se správcem ulic
Šenovská, Na Štamberku a U Parkánu a vedením hl. m. Prahy o celkové
rekonstrukci předmětných komunikací obsahující prvky pro zklidnění
dopravy. První realizační etapa proběhne koncem srpna tohoto roku před
základní školou v ulici U Parkánu.

Martin Tumpach

Umístění velkoobjemových 
kontejnerů na BIO odpad
sobota kont. u radnice kont. v Chřibské

1. 4. od 9:00 do naplnění max do 11:00 od 9:00 do naplnění 
8. 4. od 9:00 do naplnění max do 11:00 od 9:00 do naplnění 

15. 4. od 9:00 do naplnění max do 11:00 od 9:00 do naplnění 
22. 4. od 9:00 do naplnění max do 11:00 13:00–16:00
29. 4. od 9:00 do naplnění max do 11:00 13:00–16:00
6. 5. od 9:00 do naplnění max do 11:00 13:00–16:00

13. 5. od 9:00 do naplnění max do 11:00 13:00–16:00
20. 5. od 9:00 do naplnění max do 11:00 13:00–16:00
27. 5. od 9:00 do naplnění max do 11:00 13:00–16:00
3. 6. od 9:00 do naplnění max do 11:00 13:00–16:00

10. 6. od 9:00 do naplnění max do 11:00 13:00–16:00
17. 6. od 9:00 do naplnění max do 11:00 od 9:00 do naplnění 
24. 6. od 9:00 do naplnění max do 11:00 od 9:00 do naplnění 
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Anketa – jak vnímají
„vodu“ zastupitelé?
Redakce Ďáblického zpravodaje položila všem
zastupitelům následující tři otázky. Přinášíme
vám odpovědi, které jsme obdrželi.
Od prosince 2016 na stránkách Ďáblického
zpravodaje (ĎZ 12/2016, s. 4, ĎZ 1/2017,
s. 6, ĎZ 2/2017, s. 12-13, ĎZ 3/2017 
s. 12-13), ale i na webové stránce obce
(http://dablice.cz/stavebni-akce) probíhá
osvěta k odvodnění Ďáblic a hospodaření
s dešťovou vodou.

Jak Vy osobně vnímáte zaplavování
Ďáblic v době přívalových dešťů? Jaký
„lék“, resp. „léčbu“ doporučíte na
vyřešení tohoto letitého problému?

Ing. Miloš Růžička (STAN): Dovolte, abych
se odborníkům nepletl „do řemesla“ a odpo-
věděl trochu jinak, než se asi očekává: Zapla-
vování různých míst krajiny a lidských sídel
nás provází po celou dobu existence života na
Zemi. Člověk se sice vyvinul do velmi sebevě-
domého tvora obklopeného nejdokonalejšími
vědeckými poznatky, technologiemi – a pře-
sto má příroda stále navrch. A doufám, že
tomu tak zůstane i v budoucnu. 
Myslím, že Evropa i Praha vstupují do klima-
tické fáze častějších a silnějších turbulencí.
Bude nás překvapovat silnější zima (ta letošní
byla po mnoha letech pravá a krásná) i inten-
zivní horka, stejně jako nebezpečná sucha
budou střídat stejně nebezpečné přívaly vody.
Doufám, že už jsme pochopili, že s takovým
stavem věcí se nedá bojovat, nedá se vyhrát,
ale určitě je potřeba pracovat na tom, aby
škody na našem zdraví i majetku byly co
nejmenší. Jsem rád, že díky poloze Ďáblic na
svazích úpatí vrchu Ládví je zaplavování zatím
spíše lokálním problémem ulic Šenovská
(spodní část), Štamberk, U Parkánu a menší
části ulice Ďáblická. Zasažena je tedy malá
část z celkové zastavěné plochy, ale problém
je v postižených místech veliký. Příčinou je
samozřejmě sběr vody z celého území Ďáblic,
ze všech zpevněných umělých ploch i polí
(zejména na severozápadním okraji). 
Zadržování vody a její využití přímo u domu,
rozšiřování vodních ploch v krajině, nahrazo-
vání přímých a betonových koryt přírodě blíz-
kými, šetření vodou, oddělený režim pitné
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Ze zápisníku 
starosty
Do rozpočtu Ďáblic 2017
putuje 73,5 mil. Kč pro 
naše investiční akce. 
Došlo tak k navýšení rozpočtu městské
části o více než dvojnásobek samotného
rozpočtu schváleného pro rok 2017 
na konci minulého roku.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 
30. 3. 2017 pro naši MČ celkem 73,5 mil. Kč
jako investiční dotace z rezervy HMP. 
Dotace měly být schváleny již na únorovém zas-
tupitelstvu. Na program se ale dostaly až v bře-
znu. Vzhledem k intenzivní výstavbě v obci
(škola) nám tato skutečnost značně kompliko-
vala stavební režim a plynulost stavební čin-
nosti. Po třech měsících příprav a jednání se
nyní můžeme v klidu pustit do vlastní práce bez
obav o finanční zajištění naplánovaných prací.

Zřejmě ještě není na našem území zko-
laudována jedna dálnice (D8), a přesto se
opět stupňuje tlak postavit nám v Ďábli-
cích dálnici druhou, včetně jejich mimoú-
rovňového křížení.
Hrozba další devastace Ďáblic druhou dálnicí
skrze naše území, navíc doplněnou obrovskou
křižovatkou dálnic D8 a Pražského okruhu
(evropský osobní i kamionový tranzit) je stále
stejně aktuální a znepokojující. Někdy jsou
zprávy o tomto plánu slyšet méně, jindy – 
jako třeba v posledních měsících – více. 
Nazrává čas se k tématu vrátit i v dalších číslech
zpravodaje. 
Nazrává hlavně čas, aby si každý promyslel,
kolik toho životní prostředí v Ďáblicích ještě
unese, kolik toho unese zdraví naše i našich
rodin, jaký přínos takové stavby na prokaza-
telně špatném místě (kamiony skrze hlavní
město) mají a pro koho.

Sledovat zvětšující se hlukové zamoření
není potřeba?
I v souvislosti s připravovanou stavbou severní
části dálničního okruhu došlo k pokusu vyjmout
území Ďáblic se seznamu míst s povinností
státu sledovat a vyhodnocovat intenzitu hluku
pro ochranná opatření k zamezení nebezpeč-
ného vlivu hluku na lidské zdraví. Díky společné
protestní iniciativě Ďáblic a dalších postižených
oblastí se tento záměr neuskutečnil.

Ovzduší znečištěné intenzivní automobilo-
vou dopravou (zejména kamionovou) je
v okolí nechráněných komunikací (tedy
i naší D8) zdraví mnohem nebezpečnější,
než se ještě nedávno uvádělo. Přitom
výstavbou Kbelské křižovatky, Vysočanské
radiály atd. se počty automobilů projíždě-
jících kolem Ďáblic dále výrazně zvýšily.
Ve spolupráci s Českým zdravotním ústavem,
pracovníky Akademie věd a vybranými nezávis-
lými konzultanty pro oblast vlivu znečištěného
ovzduší na zdraví připravuji i pro náš zpravodaj
základní informační přehled na toto téma. Budu
rád za vzkazy, pokud projevíte zájem o více
informací, např. také o uspořádání besedy –
v minulosti se již několik takových setkání usku-
tečnilo. Přišel čas se k nim vrátit?

Řešíme zadržení a užití několika stovek
litrů vody na plochách desítek metrů
čtverečních našich zahrádek, investujeme
do různých drobných zařízení a opatření
... a přitom hned vedle nás se stále další
a další volná pole hlubokých černozemí
mění v tisíce metrů betonových ploch
a plechových skladových hal. 
Kolik vody se nám povede i díky anketě v tomto
zpravodaji, díky besedě a dalším aktivitám
zadržet přímo na našich pozemcích? Kolik vody
bude jen o kousek vedle odvedeno bez užitku,
daleko, úplně jinam? Kolik lidí se ve svém kaž-
dodenním životě musí stát šetrnějšími (třeba
právě ve vztahu k vodě), aby vyrovnali ztráty
vody i další škody způsobené výstavbou umísťo-
vanou třeba právě kolem D8? 
Velmi doporučuji vaší pozornosti článek
„Goodman rok poté ...“ (strana 6) a prosím
o krátké zamyšlení se. Vždyť čemu čelí dnes
sousední obec u stejné dálnice, může být zítra
i příběhem naším.

Dálnice, doprava, každodenní přesuny
tisíců aut do Prahy, po Praze a zpět – to
vše souvisí také s parkováním a parko-
vání souvisí s velkou nespokojeností ďáb-
lických občanů s tzv. modrými zónami. 
Jak se dál pokoušíme dosáhnout práva na důs-
tojné parkování také ďáblických spoluobčanů
v modrých zónách Prahy? Doporučuji článek
mého kolegy M. Tumpacha. Jen dodávám, že již
mám od kolegů starostů první pozitivní příklady
dohod mezi sousedními městskými částmi. No,
uvidíme. 

Miloš Růžička, starosta MČ

Zlatý erb
Již podruhé se naše městská část zúčastnila soutěže o Zlatý
erb, a opět jsme byli úspěšní. V krajském kole obsadil náš web
třetí místo v kategorii „Nejlepší webová stránka obce“. 
Za městskou část převzala ocenění paní Hana Macháňová,
která se velkou měrou zasloužila za získání této pocty. Ve spo-
lupráci s panem Moravcem z firmy Drualas se snaží o to, aby
naše stránky byly aktuální, zajímavé. Bývalý pan tajemník
RNDr. Michal Traurig zase přispěl k tomu, aby naše webové
stránky splňovaly  veškeré legislativní normy. Všem třem akté-
rům je třeba poděkovat. Máte-li jakékoli náměty či připomínky
ke stránce www.dablice.cz, prosíme vás o spolupráci.

-red-
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a užitkové vody, ornice jako vzácnost, na které
zavisí náš život, u domů stromy a pestré záhony
místo bazénů použitelných několik týdnů v roce,
atp. – to jsou všechno moudrá opatření, kterým
se určitě můžeme věnovat všichni v Ďáblicích. 
Vedle toho je úkolem naší samosprávy zajistit
pro blízkou budoucnost (ve spolupráci s rozpoč-
tem Prahy a jejími specializovanými odbory)
rozšíření a zkapacitnění kanalizační sítě včetně
volných zadržovacích vodních ploch. To se také
neobejde bez spolupráce a porozumění se sou-
kromými vlastníky pozemků. Mohu vás ujistit,
že vytvořit podmínky pro plnění takových úkolů
je otázkou mnoha let a že se této věci v rámci
možností věnujeme po celou dobu našeho
působení ve vedení obce. Spolu s dalšími kolegy
si myslím, že celková situace je momentálně pro
řešení příznivější, než tomu bylo mnoho let
nazpátek. Je také výborné, že téma žije i na
stránkách zpravodaje a že zájem o něj stoupá.
Všem děkuji.

Ing. Tomáš Dvořák (STAN):
Zaplavování obce, zejména v dolní
části Ďáblic a „Blat“, je jistě velkým
a ne snadno vyřešitelným problé-
mem a určitě jej velmi silně vnímají především
ti, kterých se bezprostředně týká. Nepochybuji
o tom, že je třeba pokusit se o jeho vyřešení
nebo alespoň zmírnění jeho dopadů. Hledání
léku je poměrně jednoduché, ale realizace už
méně. Příčinou problému je příliš mnoho spadlé
vody v krátkém čase na jednom místě a její
rychlý odtok do jednoho místa. Lékem je tedy
vodu na místě spadu zadržet, upotřebit, nebo
vodu alespoň pozdržet, aby její odtok trval déle
a nedosahovalo se takových přívalových „špi-
ček“. Je pak otázkou, co kdo může, chce a je
ochoten (třeba i v zájmu ostatních spoluob-
čanů) pro to udělat a za čí peníze. Za určitých
podmínek tedy může svým dílem přispět každý
vlastník místní nemovitosti a pochopitelně
i městská část, resp. hlavní město Praha, které
by měly hledat a koordinovat optimální řešení
a financovat ta opatření a úpravy, které nejsou
v silách běžných jednotlivců (inženýrské sítě,
větší retenční nádrže).

Martin Lonek (Volba2010):
Zaplavování je závažný problém,
který netrápí pouze lokalitu Na
Štamberku. V minulosti byly opako-
vaně zaplaveny při přívalových deštích i řadové
domy v ulici K Náměstí. Nynější vedení obce
tehdy materiální pomoc nenabídlo, díky štědré
ochotě majitele jednoho z dotčených pozemků
však došlo k realizaci valu. Na našem pozemku
byl potom realizován systém vsakování a 3 m3

retenční nádrž, která sbírá vodu z celé střechy
a jižní strany pozemku. Mohu potvrdit, že při
přívalových deštích opravdu funguje naplno.
Zachycená voda nám pak slouží k zavlažování
a šetří náklady na vodné a stočné.
Dle analýzy Radima Rexy z našeho sdružení
a KVI by záplavovým územím nejvíce pomohlo,
kdyby domácnosti akumulovaly dešťovou vodu
právě tímto způsobem. Zadržíme-li vodu již
v počátku – na pozemcích, dolů na Štamberk

přiteče cca pouze třetina jejího dnešního množ-
ství. Občané budou mít brzy ideální příležitost
využít pro tyto úpravy dotace. Taková nabídka
se musí využít. Více se dozvíte již 19. 4. na
besedě s odborníky v naší tradiční sokolovně,
kam všechny srdečně zveme.

Ing. Pavel Niebauer 
(Pro Ďáblice): Vnímám tento prob-
lém, byť zpovzdálí. Jsem rád, že mezi
námi je člověk jako pan Rexa, který
se aktivně zapojuje do řešení mnohých prob-
lémů Ďáblic, mimo jiné i problematiky naklá-
dání s vodami. Sám jsem před 12 lety, kdy jsme
stavěli náš rodinný dům, byl nepřímo stavebním
úřadem „donucen“ likvidovat dešťové vody na
svém pozemku a dnes jsem rád, že mám dešťo-
vou podzemní akumulační nádrž, díky níž
šetříme náklady za zálivku zahrady. Obdobně
postupuje většina stavebníků novostaveb RD.
Problém vnímám u starších domů v zahuštěné
zástavbě centra obce. Zde je třeba si nechat
poradit od odborníků, a to je prostor pro vedení
obce – uspořádat veřejné besedy a přiblížit
občanům možné způsoby řešení.

Mgr. Barbara Tranová (STAN):
O problémech se zaplavováním
Ďáblic jsem se dozvěděla teprve
nedávno díky iniciativě pana Radima
Rexy a velmi oceňuji, že s kolegy z komise
výstavby a investic se tomuto náročnému
tématu věnuje. Záplavy v době přívalových
dešťů ztrpčují životy mnoha místních občanů
a ohrožují historické stavby v památkové zóně
v ulici U Parkánu. Sama odborným řešením
odvodnění Ďáblic nerozumím, proto podpořím
takové návrhy, které budou prověřené a dopo-
ručené odborníky. Vítám také kroky, které smě-
řují k šetrnému nakládání s dešťovou vodou na
pozemcích majitelů nemovitostí. Voda je čím dál
vzácnější a je na čase, abychom začali měnit
způsob, jak s ní nakládáme.

Ing. Mgr. Martin Tumpach
(ČSSD): Voda jako jeden ze živlů je
podobně jako oheň dobrý sluha, ale
zlý pán. Na jednu stranu by bez vody
nebylo života, na druhou nám dokáže způsobit
nemalé problémy. (Nejen) obyvatelé ulic U Par-
kánu a Na Štamberku mi jistě dají za pravdu.
Moderní technologie si v dnešní době do jisté
míry dovedou se živly poradit. Naším cílem by
mělo být pokusit se najít vhodná a účinná tech-
nická opatření a neméně důležitá je i finanční
stránka jejich realizace. Společně s odborníky
z různých oborů se nám podařilo najít možné
řešení odvodu dešťových vod ze západní části
Ďáblic, na jehož základě žádáme vedení hl. m.
Prahy o realizaci.

Na 19. 4. 2017 od 17 hodin je ohlášena beseda
k výhodám, dotacím a řešení hospodaření
s dešťovou vodou.

Může dle Vás hospodaření se srážkami
v místě jejich spadu pomoci k odvodnění
Ďáblic a k úsporám na straně majitelů
ďáblických nemovitostí?

Ing. Miloš Růžička (STAN): Určitě pomůže
správnému fungování kanalizační sítě Prahy,
pokud někteří vlastníci (a není jich málo),
dokonce i nově postavených domů, nebudou
čekat na zbytečné spory a dobrovolně přesta-
nou porušovat zákaz odvádět dešťové vody ze
svých střech a pozemků do splaškové kanali-
zace. Ušetříme i vyděláme na tom všichni.
Určitě pomůže, pokud si vody vážíme, snažíme
se ji co nejvíce využít a pokud tu nezničenou co
nejvíce vracíme zpět do půdy a podzemních
pramenů tam, kde spadla. 
Finanční úspory? Ceny už dávno nevyjadřují
skutečnou hodnotu věcí, zvláště těch pro život
opravdu důležitých. Pokud to snad není
finančně atraktivní pro naše peněženky v těchto
dnech, pak je to ale životně důležité pro
budoucnost, bez ohledu na momentální ceny
věcí kolem nás. Kolik stojí odpovědnost za spo-
lečnou budoucnost? Za kolik se dá koupit? Jak
se dá finančně vyjádřit, a je to vůbec potřeba?

Ing. Tomáš Dvořák (STAN): Ano, jak jsem
uvedl výše, myslím, že do jisté míry může při-
spět každý vlastník nemovitosti, už třeba jen
tím, že si shromažďuje dešťovou vodu pro
vlastní užívání, či že kontroluje, že přebytečná
voda odtéká tam, kam má, nebo si pořídí třeba
zelenou či plochou střechu s kačírkem, která
výrazně zpomaluje rychlost odtoku.

Ing. Pavel Niebauer (Pro Ďáblice): Beze-
sporu ano, jak již jsem uvedl v odpovědi na
předchozí dotaz. Proč zalévat zahradu pitnou
vodou, což je luxus, když nám dešťová voda bez
užitku odtéká pryč a navíc ještě způsobuje
škody?

Ing. Mgr. Martin Tumpach (ČSSD): Účinná
opatření vyžadují i aktivní spolupráci všech oby-
vatel Ďáblic, kteří ze svých střech a pozemků
odvádí dešťovou vodu. Prvním krokem může být
nadcházející beseda s odborníky o nakládání
s dešťovou vodou. Je mnoho způsobů, jak lze
dešťovou nebo „šedou“ vodu využít ještě před
tím, než ji kanalizačním potrubím natrvalo
pošleme mimo Ďáblice. Takové využití je nejen
úsporné, ale i šetrné k životnímu prostředí.
Mimo jiné toto využití šetří cennou pitnou vodu.
Nehledě na fakt, že životnímu prostředí napříč
kontinenty prospívá, když se dešťová voda
pozdrží v místě spadu a následně je jen
pozvolna uvolňována do krajiny.

Existuje několik způsobů nakládání se srážko-
vými vodami (akumulace+splachování+zálivka,
akumulace+zálivka, vsakování, retence a regu-
lované odvádění, neregulované odvádění na
ulici/do dešťové kanalizace, ...).

Co z toho byste jako zastupitel/ka 
podpořil/a z rozpočtu obce?

Ing. Miloš Růžička (STAN): Již delší dobu
rozpočet Ďáblic myslí na hospodaření se srážko-
vými vodami a na ochranu spodních vod a její
kvalitu (monitoring vod u skládky a pramenišť).
Jsme jedna z nejzelenějších částí Prahy. Připra-
vujeme podmínky i pro nová opatření. 

>>>
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Osobně se jako starosta i jako pražský zastupi-
tel snažím pomáhat, aby i příslušné organizace
Prahy, které mají vodu, veřejnou zeleň a kanali-
zace ve správě, vnímaly hospodaření se srážko-
vými vodami jako vážné a aktuální téma.
Považuji to za velmi důležité, protože řadu vel-
kých a technických opatření nemůžou vykonat
Ďáblice, ale právě tyto specializované organi-
zace založené a řízené Prahou.

Ing. Tomáš Dvořák (STAN): Jsem připraven
podpořit v adekvátní míře každý smysluplný
návrh řešení, který by napomohl snížení nárazo-
vého množství srážkových vod. Za zásadní však
považuji, i z důvodů vývoje hydrologické situace
v našich krajích, zejména zadržování a zpoma-
lování odtoku srážek v místě jejich spadu, aku-
mulaci a snahu zamezit snižování hladiny
podzemních vod. Rychlé odvedení srážek
v tomto případě není správné řešení. Vyschlá
půda s mizením podzemních vod se může stát
daleko větším problémem.
Závěrem si dovolím upozornit, že i v rámci
Ďáblic není možno všude použít univerzální
řešení a ne každý se z různých objektivních
důvodů může zapojit. Kdo má malý pozemek
s domkem na uliční čáře, těžko bez větších
nákladů a rizik zadrží srážkové vody, koho
nemovitost se nachází v místě sprašových půd
či vysokou přirozenou hladinou spodní vody,
těžko zde zadrží výrazné množství srážek vsako-
váním.
Hlavně, prosím, pamatujme, že veškerou vodu
zadržovanou a využívanou je třeba mít vždy
pod kontrolou. Její bezhlavé a neodborné vsa-
kování poblíž špatně izolovaných objektů
a v blízkostech základů svých či sousedů může
přinášet velké problémy. I od přetékajících sudů
pod okapy jsem viděl staticky narušené
objekty. Snaha vsakovat do zeminy, která to
neumožní, může také skončit velkými prob-
lémy. A pamatujme, že každá nádrž velmi prav-
děpodobně za určitých podmínek jednou
přeteče.

Ing. Pavel Niebauer (Pro Ďáblice): Jakéko-
liv řešení, které efektivně pomůže vyřešit stáva-
jící situaci, podpořím. Co se týká finanční
podpory z rozpočtu městské části, vidím zde
ekvivalent s příspěvkem, který před nedávnem
(2–3 roky zpětně) městská část vyplácela maji-
telům nemovitostí, kteří změnili zdroj vytápění
(z tuhých paliv na ekologičtější variantu).
Závěrem mi dovolte apelovat na občany, že
doby, kdy věci za nás „někdo“ vyřešil, jsou už
dávno pryč, a tak je nezbytné, aby se každý
aktivně zajímal o možnosti zlepšení stavu u své
nemovitosti, a tím přispěl ke zlepšení celkového
stavu.

Ing. Mgr. Martin Tumpach (ČSSD): Z roz-
počtu obce bych podpořil především projekt
s trvale udržitelným řešením nakládání s dešťo-
vou nebo „šedou“ vodou, s finanční participací
domácností. K takovému rozhodnutí by byla
nutná analýza efektivity řešení a jeho dopadů
na domácnosti i na technické infrastruktury
a veřejný prostor Ďáblic.

Goodman rok poté...
Před rokem se v obci Zdiby začala řešit kauza
„Haly Goodman“. Jednalo se o záměr výstavby
obrovských logistických hal o zastavěné ploše
76 245 m² na celkové ploše pozemku 15,3 ha.
Jen pro představu, je to stavba o velikosti téměř
dvou Václavských náměstí s výškou pětipodlaž -
ního domu. To vše na pozemku, na který by se
dalo pohodlně umístit 37 fotbalových hřišť.
V našem případě však nepůjde o krásný zelený
trávník, ale o převážně vyasfaltovaný, vybetono-
vaný či vydlážděný povrch. Celý areál je navíc
doslova vecpán mezi stěžejní komunikace
a bytovou zástavbu.
Za posledních 6 let jen na dálnici D8 stoupl
provoz o 25%. Právě tato dálnice obklopuje
zamýšlený areál. V dopravní špičce celou
dopravní situaci umocňuje dlouhá kolona na
ulici Pražská, která zahlcuje i Dolní Chabry.
Nový areál má navíc přivést ať již na dálnici
nebo na tuto silnici dalších 1600 jízd vozidel
denně. Vzhledem k tomu, že se jedná o logis-
tický areál, lze si snadno domyslet, o jaký druh
vozidel se převážně bude jednat! Celkové
dopravní přetížení má pochopitelně negativní

vliv i na další okolní urbanizovaná území,
včetně Městské části Praha-Ďáblice. V současné
době probíhá druhé kolo zjišťování a posuzo-
vání vlivů tohoto záměru na životní prostředí
EIA u Krajského úřadu Středočeského kraje. Ten
v prvním kole akceptoval mnohé připomínky
veřejnosti a samosprávných celků, které vyjádřili
jednoznačný nesouhlas s touto výstavbou
v takovém rozsahu. Nyní běží lhůta na další
vyjádření, a to do 19. dubna 2017. Budeme
doufat, že Krajský úřad rozhodne v dané věci
z hlediska zájmu většiny občanů citlivě.
Je totiž přinejmenším k zamyšlení, komu ve sku-
tečnosti prospěje umístění takového stavebního
záměru do bezprostřední blízkosti urbanizova-
ného území a vůbec do bezprostřední blízkosti
hlavního města Prahy. Budou to obyvatelé, pro
které se tím zlepší kvalita již nyní imisně zatíže-
ného ovzduší? Nebo taková stavba oživí 
krajinný ráz v původní zástavbě?
Přáli bychom si, aby se k investičním činnostem
přistupovalo opravdu s respektem k přírodě,
k obytným územím a zájmům jeho ochrany tak,
jak nám bylo z mnoha stran slibováno!

Občanská iniciativa 
STOP HALY GOODMAN ZDIBY

Čísla, která zachraňují životy
Život nás občas zavede do krizové situace, kdy je potřeba rychle zareagovat, neboť někdy
i minuty rozhodují o životě a smrti, o malé nebo velké škodě. Pro tyto případy je dobré mít po
ruce čísla na tísňové linky, hlášení poruch a další. Ty nejdůležitější vám přinášíme v následující
tabulce, kterou si můžete vystřihnout a dát na viditelné místo ve vaší domácnosti.

telefonní číslo služba
Tísňové volání – jednotné evropské číslo 112 nonstop
Hasičský záchranný sbor ČR 150 nonstop
Zdravotnická záchranná služba 155 nonstop
Policie ČR 158 nonstop
Městská policie 156 nonstop
Hlášení poruch plynu 1239 nonstop
Hlášení poruch dodávek vody 840 111 112 nonstop
Hláčení poruch kanalizace 840 111 112 nonstop
Hlášení poruch elektr. proudu 1236 nonstop
Ohrožení života elektr. proudem 224 919 473 nonstop
Hlášení poruch veřejného osvětlení – Eltodo 800 101 109 nonstop
Další důležitá čísla v Ďáblicích
MČ Ďáblice 293 910 723-724
MUDr. Kateřina Auzká – lékařka pro dospělé 283 910 418
MUDr. Romana Benešová – dětská lékařka 774 820 600
Pharm.Dr. Jana Bártová-lékárna Ďáblice 283 910 426
Pošta Ďáblice 293 910 747
ZŠ Ďáblice – sekretariát 283 911 049
MŠ Ďáblice 283 910 399
Hasiči Ďáblice 725 016 508 nonstop

-red-
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Ples fotbalistů – překonali 
jsme nepřekonatelné
Vyprodáno, vyprodáno a vyprodáno... celkem 300 platících
návštěvníků. A tak jsme museli využít i prostory navazující
restaurace. Minulý rok na plese vystoupil jako host Richard
Krajčo, letos se nám podařilo domluvit vystoupení Vlasty
Horvátha. Plesová kapela dostala od návštěvníků opět hodnocení „profi
plus“. Soutěžilo se o více jak stovku hodnotných cen a ještě jsme na ples
napojili aktivity Spolku Parkán, který pomáhá naší ďáblické škole a školce.
Končili jsme opět nad ránem!
Vždy po skončení plesu říkám už NIKDY. A to samé jsem říkal i po minu-
lém plese. Ale nakonec jsme se pustili i do osmého ročníku, a tak to
v pátek 17. 3. v 19.30 vše vypuklo. A protože nechci popisovat jen udá-
lost jako takovou, vypůjčím si několik zajímavých ohlasů:
• Jsem Ďábličák a na vašem plese jsem potkal lidi, se kterými jsem se
nepotkal deset i více let. Ze své třídy ďáblické základní školy jsem na
plese potkal více spolužáků, než nás bylo na srazu třídy, děkuji moc.
• Kapela Horváth Band, která hrála na plese, to jsou doopravdy hudební
profíci. • Na ples mě „vytáhla“ žena a známí, já nechtěl, ale nakonec
jsme si to moc užili. • Byla jsem zvědavá, jaký bude ten letošní ples,
neboť jsem si myslela, že překonat ten minulý není možné. Ale vy jste
opět zvedli laťku nahoru, ples měl dynamiku, část tomboly byla online,
promítání z činnosti oddílu bylo zajímavé a Vlasta Horváth perfektně
zapadl do atmosféry plesu.
Děkujeme všem, kteří dorazili a tím nás podpořili. Moc si toho vážíme
a samozřejmě poděkování patří všem sponzorům: Porsche Praha-Prosek,
které již čtvrtým rokem poskytuje hlavní cenu – zapůjčení automobilu na
víkend. Děkujeme Czech Sport Travel za zájezd na semifinále německého
poháru, také společnostem Just, FCC (dříve .A.S.A.), Zepter, Cukrárně
Buchalovi, firmě Start Production, která nám pomohla s osvětlením sálu
a s vylepšením zvukové akustiky, dlouholetým dárcům do tomboly 
Zlatnictví Němeček a všem dalším. Děkuji i Kulturní komisi
MČ, která nám letos na ples přispěla, a tak pomohla tomu, že
ples se vůbec konal v Ďáblicích, a ne v KD Ládví, který by pro
nás z hlediska práce a financí byl výrazně výhodnější.
Osobně bych rád poděkoval týmu, který ples pod vedením
Lenky Mihálikové celý pátek připravoval a pak hned v sobotu od
rána po plese uklízel, protože jsme sál museli již do 13 hodiny
předat zpět. Ale příprava plesu probíhala už několik měsíců pře-
dem, a tak snad práce vložená do této akce přinesla výsledky –
správnou zábavu, a také to, že jsme si ples všichni užili.

Na víceúčelovou halu SK Ďáblice 
zatím dotaci nedostalo
Ve stínu VELKÝCH událostí SK Ďáblice obdržel informaci, že jsme od
Magistrátu hl. m. Prahy nedostali dotaci na připravovanou víceúčelovou
halu lehké konstrukce, která by měla stát za travnatým hřištěm. Zdůvod-
nění je logické: neměli jsme všechny podklady včetně projektu, a tak při-
dělená částka je nulová. Finance získaly projekty, které měly lepší
připravenost. Samozřejmě o dotaci je možné zažádat v dalším grantovém
řízení, které se ale blíží a bude v listopadu 2017! Do tohoto termínu musí
být připravena projektová dokumentace, kterou s ohledem na finance ale
nejsme schopni zainvestovat ze svých zdrojů. I když hala je velmi zají-
mavá pro oddíl SK, tak v této akci „kopeme“ i za školu, která po
dostavbě určitě narazí na kapacitu stávající tělocvičny, a také za Ďáblice
jako obec, neboť studie uvažuje o povrchu sportovní plochy, který je
vhodný pro velké množství sportovních aktivit. Proto prosím, abychom
této akci věnovali pozornost.

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice, foto Aleš Sládek

Na hřišti SK Ďáblice budou opět probíhat letní kempy
Míčový kemp v termínech 17. – 21. 7. a 24. – 28. 7. 2017
Více informací včetně přihlášky na: www.veselemicezdablic.cz
Fotbalový kemp v termínech 10. – 14. 7. a 31. 7. – 4. 8. 2017
Více informací včetně přihlášky na: www.ifschool.cz/kempy
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Novinky z Vlny
V minulém čísle Zpravodaje jsme slíbili,
že vám představíme nové provozovatele
Komunitního centra Vlna Ďáblice.
Tak tohle je nová Vlna. Partička lidí různých pro-
fesí, která se rozhodla, že bude spravovat celé
komunitní centrum Vlna nejen po stránce kavá-
renské, ale i kulturní a sociální. Ve spolupráci
s MČ Ďáblice pro vás chceme vybudovat místo,
kde se budou konat nejrůznější zajímavé akce,
kurzy, představení a přednášky pro všechny
věkové kategorie tak, aby si každý z vás mohl
najít něco, co ho zaujme. Proto budeme vděční
za vaše připomínky i nápady a pokusíme se je
realizovat. Jen vás poprosíme o trošku shovíva-
vosti a trpělivosti po dobu našeho přechodného
fungování v centru.  
Rádi bychom udrželi kvalitu a zároveň rozšířili
sortiment v kavárně, a to i ve spolupráci s před-
chozí provozovatelkou Petrou Pekárkovou, které
tímto děkujeme za skvělý rozjezd a ochotu
s námi nadále spolupracovat.
Chcete nás poznat a vyzkoušet, co pro vás chys-
táme? 
Srdečně vás všechny zveme na slav-
nostní otevření 30. dubna od 13 hodin
po celé odpoledne. Tento den se
můžete seznámit s novými plány akcí
a pro každého z vás přichystáme malé
občerstvení zdarma. Čarodějnice ze
všech světa stran vítány!

Konalo se:

Dámský klub
Workshop aromaterapie
V pátek 3. března jsme se sešly v prostorách
komunitního centra Vlna na základním aroma-
terapeutickém kurzu spojeném s workshopem.

Večerem nás provázely zkušené aromatera-
peutky Jana Fridrichová a Jana Hlavonková,
které nám nejdříve vysvětlily základní principy
aromaterapie a následně představily jednotlivé
éterické oleje a jejich metody využití v běžném
životě, například i při zdravotních potížích nebo
psychickém rozladění.
V druhé části večera jsme si mohly samy namí-
chat tělový olej a parfém „šitý přímo na tělo”.

Nejoblíbenější kombinací byly citrusy a jehlič-
nany a pak samozřejmě růže damašská, která
podporuje ženu v každém období jejího života.
Domů jsme si odnášely nové zkušenosti s aro-
materapií, ale hlavně pocit vnitřní harmonie,
hezkého naladění i úsměv z krásně prožitého
večera.
Janě Fridrichové a Janě Hlavonkové patří velký
dík za tento skvěle připravený kurz a ještě při-
pojuji poděkování Simoně Dvořákové, která jako
vždy akci skvěle zajistila. V červnu pro vás obě
Jany chystají pokračování tohoto kurzu (kdo jste
základní kurz neabsolvoval, nebojte se přijít
také). Pokud byste s aromaterapií chtěli začít už
nyní, doplnit zásoby éterických olejů nebo se
jen poradit, můžete navštívit v pasáži nad
metrem Ládví obchod Biodomov, kde vám obě
Jany rády poradí.

Za Kulturní komisi Veronika Růžičková

Sobotní dopoledne pro děti
Workshop šifrování
V sobotu 11. března dopoledne se ve Vlně sešlo
16 děvčat a chlapců, aby se dozvěděli něco
o starodávném umění šifrování. Poznali Řeckou

šifru (kolík a pruh kůže), Caesarovu šifru 
(tzv. transpoziční šifru s posunem o tři písmena
vpřed), átbáš (židovská šifra postavená na pře-
půlené abecedě), Veginérovu, jinak také 
zrcadlovou šifru, mobilní šifru, morseovku, Play-
fairovu šifru, Enigmu, čínskou šifru 
a Zednářskou šifru alias Malý polský kříž 
a Velký polský kříž.
Zda dávali dobrý pozor, si mohou vyzkoušet 
na těchto třech šifrách, které pro ně Dominik
připravil a najdete je níže na stránce.
Na ty, kteří šifry vyluští správně, bude ve Vlně
čekat malá odměna.
Svá řešení zasílejte na: dvorak.sim@seznam.cz

Zveme na:
Večer s přednáškou či besedou
Pondělí 24. dubna od 19 hodin 
Ochrana mořských želv nejen v Indonésii
s Hankou Svobodovou
Želvy obdivuje od svých šesti let, tehdy dostala
první – suchozemskou. S první mořskou želvou
se setkala v osmnácti – jela do Mexika pracovat
jako dobrovolník v projektu zaměřeném právě
na ochranu mořských želv. Od té doby se snaží

MK TG BT BN VF XM MD XN JI GO FS BR MK ZS FX
CM HF TB UM MV UP MC MK AM VU DM VT YA ST
MD TZ GI GK MJ NU YO OL XI RP BT UE MR JZ

SRNXG GRNDC HVSUH FLVWW HQWRW HAWMH
RGPHQ DWHPH UWYRM HCEBY DWLMH VWHMH
GQDSR VOHGQ LVLIU DDCIM

Nápovědy: 1. Playfair (bez Q), 2. 3, 3. Nápověda není nutná
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těmto plazům pocházejícím z dob dinosaurů
pomoci, jak se dá. Mořskými želvami a příči-
nami jejich ohrožení se zabývala na katedře
Ekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze
a kvůli nim studovala i indonézštinu na univer-
zitě v Padangu na Sumatře. V Indonésii se totiž
snaží vytvořit vzorové centrum na ochranu
těchto kriticky ohrožených plazů.
Podíváme se společně na krásné i smutné foto-
grafie z volné přírody i chovu v zajetí, shléd-
neme i videa, dozvíte se, kolik druhů mořských
želv vlastně existuje, co je ohrožuje a jak jim my
všichni můžeme pomoci.

Nedělní dopoledne 
pro tatínky s dětmi
Neděle 14. května od 10 do 12 hodin
Den matek
Přijďte vyrobit a upéct pro maminku nějaké 
překvapení ke Dni matek.

Sobotní dopoledne pro děti
Sobota 20. května dopoledne 
LEGOrobotika
Máte rádi LEGO a chtěli byste z něj postavit
robota, který udělá přesně to, co mu řeknete?
Pak vás zveme na workshop LEGOrobotiky,
který se bude tentokrát konat na katedře řídicí
techniky FEL ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13.
Prohlédnete si zde již sestavené roboty, poznáte
LEGO Mindstorms a vysvětlí vám, jak funguje
„mozek“ robota. Nakonec v malých týmech
sestavíte vlastního robota a za pomoci instruk-
tora naprogramujete tak, aby fungoval.
Čas odchodu od Vlny a návratu zpět k Vlně
bude ještě upřesněn.
Workshop je určen pro děti od 10 let.
Kapacita workshopu je omezená, prosím, hlaste
se na: dvorak.sim@seznam.cz

Miniklub
Úterý 18. 4., 2. 5., 16. 5. 
od 10 do 12 hodin
Prvních 30-40 minut je pro děti připravena
řízená aktivita – cvičení, zpívání, básničky

a výtvarné tvoření. Poté následuje „volná
zábava“, kdy si děti mohou pohrát a maminky
popovídat.

Pub Quiz
Úterý 16. května od 19 hodin
Společně se spolkem Zvedni zadek z.s. jsme pro
vás připravili večer plný zábavy.
Zvedni Zadek a zamysli se je večer pro sou-
těživé typy, kteří si s přáteli chtějí otestovat své
znalosti nejen ze sportu a kultury, ale i z nároč-
nějších témat. Jak bude akce vypadat? Večerem
vás budou provázet moderátoři, kteří na
začátku vysvětlí pravidla a budou vás provádět
jednotlivými koly. Máme připraveno 5 tematic-
kých bloků po 10 otázkách, po každém zodpo-
vězeném bloku bude krátká pauza na osvěžení
těla i ducha. Závěrem sečteme body a určíme
vítěze! 
Účastníci budou rozděleni do malých týmů,
každý tým si ze soutěže odnese památeční
fotku s umístěním.
Počet účastníků je omezen. Je nutné se předem
přihlásit na: dvorak.sim@seznam.cz. Přihlašovat

se mohou jednotlivé osoby nebo celé týmy.
Zvedni Zadek z.s. boří zažitou produkční praxi
a snaží se svým akcím dát něco navíc. Chce
měnit českou společnost k lepšímu – informa-
cemi, pobídkami k cestování, alternativní hud-
bou, poradenskou činností zdarma, kampaněmi
na vyšší aktivitu lidí nebo jen netradičními kul-
turními zážitky.

Dětská letní divadelní dílna ve Vlně
Pro všechny děti od 6 let jsme v KC Vlna připra-
vili ještě jeden příměstský tábor, tentokrát s dra-
matickým zaměřením.
Termín 21. – 25. 8. 2017, každý den od 9 do
16 hodin, v pátek závěrečné představení
pro rodiče!
Podrobné informace přihlášky:
vlnadablice@gmail.com nebo osobně 
přímo v komunitním centru Vlna.

Termíny a časy jednotlivých aktivit se
mohou měnit, sledujte proto webové
stránky Vlny: http://vlna.dablice.cz/

Simona Dvořáková, Kulturní komise
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Stavíte, rekonstruujete? 
Řekněte si o dotaci
z programu 
Nová zelená úsporám
Program Nová zelená úsporám patří k nejúspěš-
nějším dotačním programům na tuzemském
trhu, který podporuje nízkoenergetická opatření
jak u rodinných, tak bytových domů. „Záleží na

každém, zda má zájem
stavět chytře a část
nákladů si nechat
zaplatit z dotace,“ říká
ředitel Státního fondu
životního prostředí ČR
Petr Valdman.  

V programu aktuálně běží takzvané kontinuální
výzvy, které majitelům rodinných, ale i bytových
domů nabízí dotace na celou řadu energeticky
úsporných opatření. Kontinuální výzva značí, že
o dotaci můžete žádat, kdykoli se to hodí vám.
Nejste omezeni časovými termíny, jako je zahá-
jení příjmu žádostí, anebo ukončení příjmu
žádostí o dotaci. Žádat o dotaci můžete prů-
běžně až do konce roku 2021.
„Dotace nám velmi pomohla. Příjemně nás pře-
kvapila i její výše. Vnímáme ji jako vyjádření
podpory naší iniciativě nejen spořit energie, ale
i finance,“ říká Hynek Sládeček, který získal
dotaci z NZÚ na zateplení budovy, výměnu oken
a dveří a systém nuceného větrání s rekuperací.
S pomocí dotace od základu zrekonstruoval
dům postavený v padesátých letech. 

Dotace může pokrýt až 50 procent 
způsobilých výdajů 
Výše přiznané dotace se odvíjí od výše dosaže-
ných energetických úspor. „Obecně platí, že čím
větší úspory energie opatřením dosáhnete, tím
vyšší získáte dotaci. Průměrná výše dotace
poskytovaná domácnostem se pohybuje okolo
215 tisíc korun,“ upřesňuje Petr Valdman
a dodává: 
„V programu lze získat dotaci jak na komplexní
rekonstrukce, tak dílčí práce – jako je třeba
výměna oken nebo zateplení půdy. Záleží čistě
na majiteli nemovitosti, pro co se rozhodne.“
O dotaci můžete žádat před zahájením,
v průběhu i po dokončení prací. Škála
podporovaných opatření v programu
Nová zelená úsporám je opravdu široká.
S dotací můžete například vyměnit okna
a dveře, zateplit obvodové stěny, střechu
nebo instalovat fotovoltaické či fototer-
mické panely. Dotace se ale vztahují i na
výstavbu nových rodinných domů s velmi
nízkou energetickou náročností a od
letošního roku nově i na výstavbu zele-
ných střech a využívání tepla z odpadní
vody. Kompletní přehled podporovaných 
opatření uvádí schémátko >>>

Nevíte si rady?
Žádosti o dotace se podávají elektronicky, pro-
střednictvím formuláře, který je dostupný na
webových stránkách programu. Následně je

třeba dodat na Státní fond životního prostředí
ČR žádost v listinné podobě spolu s ostatními
povinnými přílohami. Pokud vám není cokoli
jasné, můžete se obrátit na pracovníky SFŽP ČR,
kteří jsou vám osobně k dispozici na všech kraj-
ských pracovištích. Se svými dotazy se rovněž
můžete obracet na bezplatnou zelenou linku na
čísle 800 260 500. 

Dotační program Dešťovka  
Vedle dotací na energetické úspory se
brzy rozeběhne zcela nový dotační pro-
gram „dešťovka“. Jeho cílem je motivo-
vat vlastníky a stavebníky rodinných
a bytových domů k udržitelnému a efek-
tivnímu hospodaření s vodou v domác-
nostech. 
„Program bude zaměřený na využívání dešťové
vody na zálivku nebo splachování, podporovat
budeme ale i využití přečištěné odpadní vody
pro splachování toalet či zálivku a také odpo-
jení srážkové vody od kanalizace,“ přibližuje
nabídku dotací ředitel Státního fondu životního
prostředí ČR Petr Valdman a dodává: „Pilotní
výzvu bychom chtěli vyhlásit koncem dubna
letošního roku. Na lepší hospodaření s vodou
v ní bude pro žadatele připraveno celkem 
100 milionů korun. Žádosti by mohli zájemci
o dotace začít elektronicky podávat už
v květnu.“

Kolik můžete získat?
Například na zachytávání srážkové vody pro
zalévání zahrady můžete získat až 20 tisíc
korun jako fixní dotaci a k tomu ještě 3 500
korun za každý metr krychlový nádrže. Tyto sys-
témy ale budou podporovány jen v oblastech
výrazně postižených suchem. V případě akumu-
lace srážkové vody pro splachování WC nebo
zálivku je připraveno až 30 tisíc korun jako fixní

dotace a 3 500 korun za každý metr krychlový
nádrže. Využití přečištěné odpadní vody, napří-
klad ze sprch nebo umyvadel, pro splachování
WC bude podporováno dotací až 60 tisíc korun
fixní částky, pokud bude domácnost zároveň
využívat i srážkovou vodu. Domy, které mají
srážkové vody svedeny přímo do kanalizace
a chtějí se odpojit, mohou dostat fixní dotaci až
15 tisíc korun a k tomu ještě 3 500 korun za
každý metr krychlový retenční nádrže. Ta může
mít podobu i zahradního jezírka nebo rybníčku.

Ing. Lucie Früblingová, 
Státní fond životního prostředí ČR

Pozvání na besedu 
Odvodnění Ďáblic 
a hospodaření 
s dešťovou vodou
Byla to stížnost ďáblického Ekocentra v ulici
Kokořínská na zaplavování jeho objektu v době
návalových dešťů, která vedla Komisi výstavby
a investic (KVI) ke zmapování stávajícího stavu
zaplavování Ďáblic. 
KVI došla k závěru, že kromě řešení obecní deš-
ťové kanalizace za desítky až stovky milionů Kč,
lze zaplavování zmírnit i důsledným vypořádá-
ním se se srážkami v místě jejich spadu, tedy na
soukromých pozemcích občanů. Proto se KVI
zabývala také státními dotacemi Dešťovka, resp.
Nová zelená úsporám, určenými pro fyzické
osoby – vlastníky nemovitostí. Pomocí těchto
dotací by vlastníci ďáblických nemovitostí mohli
snížit spotřebu pitné vody, a tím ušetřit vlastní
výdaje za vodné, a současně přispět ke zmírnění
zaplavování památkové zóny Staré Ďáblice.
KVI za podpory vedení obce připravila
pro své sousedy besedu s těmi nejkom-
petentnějšími osobami, které mají co říct

Na co dáváme dotaci



Zp
rá

vy
 z

 Ď
áb

lic

11

k aktuálnímu stavu řešení odvodnění
Ďáblic, ale i k výhodám, podmínkám,
možnostem a dotační podpoře hospoda-
ření s dešťovou vodou. 
Několikaletému úsilí dobrovolníků z řad KVI
i besedě dá smysl a patřičnou váhu pouze
hojná účast občanů Ďáblic na této besedě.
Z organizačních důvodů přivítáme, když se co
nejdříve zaregistrujete k účasti přes kontaktní
formulář na http://dablice.cz/stavebni-akce,
v lékárně v ulici Ke Kinu 7, v Obecní knihovně
Osinalická 30 anebo v obchodě Stavl 
Na Štamberku 1. 

Na výše uvedené webové stránce budou
postupně zveřejňovány příspěvky hostů/part-
nerů, kteří uvedou jednotlivá témata besedy.
Vyzýváme občany, aby své dotazy
k tématům, fotodokumentaci, resp. popis
zkušeností se záplavami v Ďáblicích zasí-
lali na Radim.Rexa@dablice.cz. Vaše
pomoc a zájem napomohou posunout řešení
zaplavování Ďáblic správným směrem. 
Beseda se koná ve středu 19. dubna 
v 17 hodin v Centru stolního tenisu (soko-
lovna), Kokořínská 28. Podrobnosti naleznete
v letáku vloženém do zpravodaje nebo na
stránkách obce.

Radimír Rexa, KVI, foto Miloš Růžička

Redakce Zpravodaje přivítá příspěvky
občanů o praktických zkušenostech
s hospodárným nakládáním 
s dešťovou vodou.

Ďáblický uličník – 
8. část
Kučerové
„Karla Kučerová, zřejmě místní občanka (její
osobní data a profesi se nepodařilo dotazem
u místního úřadu ani kronikáře zjistit), která se
za 2. světové války ujímala opuštěných dětí
a pečovala o ně. Ulice pojmenovaná roku 1945
předtím existovala jako bezejmenná. Obecně
k úpravě názvu v r. 1971 viz Byškovická.“
Takto stručně popisuje Pražský uličník ďáblickou
ulici Kučerové. Z matrik zveřejněných Archivem
hl. m. Prahy, ze zápisů rady a zastupitelstva
obce Ďáblice z let 1932 – 1948 a z pozemko-
vých knih se podařilo zjistit o Karle Kučerové
více údajů. Narodila se 12. dubna 1887 ve Vel-
kých Čakovicích jako Karolina Hirschová, její
otec, dělník, pocházel z Ďáblic. Z matričních
zápisů je zřejmé, že se 28. září 1908 provdala
za soustružníka Karla Kučeru z Ďáblic, č. p. 9.
V té době pracovala jako zemědělská dělnice.
V roce 1910 se jim narodila dcera Blažena, poz-
ději syn Josef. Manželé Kučerovi bydleli
původně v domě č. p. 74, v době hospodář-
ského růstu si postavili domek v ulici Školní
(dnes Kučerové), č. p. 173. Oba ve 20. letech
vystoupili z církve a vstoupili do KSČ. Když
v r. 1932 vyhrála KSČ místní volby (získala 10
mandátů ze 30), stala se Karla Kučerová zastu-
pitelkou a členkou sociální komise. V roce 1933
zemřel její manžel Karel, v obci byla vysoká
nezaměstnanost. Ze zápisů ze schůzí obecního
zastupitelstva vyplývá, že se v r. 1938 Karla

Kučerová, vdova, hlásila za obecního metaře
i na vypsané místo obecního cestáře. Ke konci
II. světové války začátkem března 1945 byla
v obci ustanovena ilegální buňka KSČ a Karla
Kučerová byla vyzvána, aby agitovala mezi
ženami. 13. května se konala ustavující schůze
KSČ, do jejíhož výboru byla zvolena „za ženy“
a stala se II. místopředsedkyní. 19. května 1945
byla znovu zvolena do 30 členného národního
výboru, pracovala v zemědělské komisi. Prosa-
zovala vybudování jeslí a zřízení obecní prá-
delny. Karla Kučerová zemřela 21. dubna 1948
v nemocnici na Bulovce. Na plenární schůzi
MNV konané 28. dubna 1948 byla uctěna její
památka 2minutovým tichem a bylo přijato
usnesení, že na její počest daruje obec 10.000
Kčs na rekreaci školní mládeže a ulici Školní
přejmenuje na ulici Karly Kučerové. 2. 9. 1948
se u příležitosti slavnostního přejmenování
konal v ulici pietní akt a po něm byl položen
věnec na hřbitově.
Poznámka pro pamětníky: V ulici Školní
č. p. 120 žila ve stejné době ještě jedna Karla
(Karolina) Kučerová, švagrová výše uvedené
zastupitelky. Jmenovala se za svobodna Vorlíč-
ková a narodila se 10. 9. 1892 v Ďáblicích,
č. p. 49. Její Členský list KSČ se zachoval
v Národním archivu. Byla členkou strany od
r. 1926, před válkou pracovala jako tkalcovka
v továrně na kožené a voskové plátno M. Grába
a synů v Libni, po válce jako kuchařka v Avii
Letňany. Zemřela v 70. letech minulého století.

Jana Rexová
Celý článek s odkazy najdete na

http://dablice.cz/ulicnik/22051-kucerove
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Návštěva dětí z mateřské
školy v místní knihovně
Již tradičně v měsíci březnu navštívila třída Slů-
ňat místní knihovnu. Paní knihovnice nás vřele
přivítala a seznámila děti s pravidly, které musí
každý návštěvník dodržovat, dále jim hravou
formou přiblížila „Desatero čtenáře knihovny“.
Děti se aktivně zapojily a nadšeně si prohlížely
zdejší největší knihu a naopak tu nejmenší.
Návštěvu nám všem zpříjemnila i poutavá

pohádka z úst paní knihovnice o skřítkovi žijí-
cím v ďáblické knihovně, kterého si děti mohly
vybarvit. Děti měly dovoleno si knihy v dětském
oddělení na chvíli půjčit, prohlédnout a zase
vrátit zpět na své místo.
Návštěva byla poučná a všem se velmi líbila.
Poděkování patří paní knihovnici a děti ze třídy
Slůňat se již těší na další spolupráci.

Za ďáblickou školu Ilona Šindlerová, 
učitelka MŠ – třída Slůňat

Masopust u Broučků
Masopustní období si děti ve třídě Broučků
velice užívaly. Tvořily, malovaly a vyráběly
výzdobu z krepového a barevného papíru. Zpí-
valy a hrály různé hry. Nejvíce se ale těšily na
úterý 28. 2. To se ve třídě Broučků konal „Maš-
karní karneval“. Během promenády každý před-
vedl svou krásnou masku a byl náležitě
odměněn potleskem a medailí z papíru. Pak se
Broučci pustili do tance a do různých soutěží.
Svým tančením a zpěvem v karnevalových kos-
týmech oslavovaly konec Masopustu a vyháněly
zimu pryč. Předškolní věk je obdobím víl, prince-
zen, strašidýlek a hastrmánků, proto dětem tyto
oslavy přinášejí velkou radost a jsou tímto způ-
sobem seznamovány s lidovými tradicemi.
Musíme poděkovat i těm rodičům, kteří svým
dětem připravili kouzelné masky.

Za ďáblickou školu Lenka Burianová, 
učitelka MŠ – třída Broučků

Výlet za poznáním 
Noemovy archy
Krásným zážitkem v měsíci březnu se pro třídu
Koťátka stal výlet do nové expozice Národního
muzea pod názvem Noemova Archa.
Výlet začal cestou do muzea. Museli jsme pře-
konat městskou hromadnou dopravu, což jsme
úspěšně zvládli. Již při příchodu jsme žasli a děti
se nemohly dočkat na samotné zahájení pro-
hlídky.
Po netrpělivém čekání jsme se dočkali a pro-
hlídka mohla začít. Při prohlídce jsme mohli
vidět obřího losa, gorilu, dinosaura, mořské
živočichy, ale také i motýly a drobný hmyz.
V expozici byli také shromážděni živočichové
z různých koutů naší planety, jako jsou obyva-
telé afrických savan, evropských lesů i moř-
ského dna. Všechna tato zvířata jsme si
prohlédli velmi zblízka a měli jsme k tomu
krásný příběh, který nám zajistil průvodce. 
Příběh souvisel s Noemovou Archou, která chce
tato zvířata zachránit.

Děti si také kromě expozice mohly vyzkoušet
hmatem poznat různé druhy zvířat. Po krásném
zážitku jsme se vydali na cestu zpět. Děti si
výlet užily a těší se na další krásný zážitek, který
paní učitelky naplánují.

Za ďáblickou školu Jana Mráčková Grimová,
učitelka MŠ – třída Koťat

Cyklus výtvarných dílen
pořádaných Spolkem 
Parkán ve Vlně ukončen
Po zářijové akci Malované lavičky organizované
v rámci „Zažít město jinak“ (viz ĎZ říjen 2016),
při níž děti i rodiče malovali lavičky pro naši
školu, se Spolek Parkán s nadšením pustil do
dalších akcí naplánovaných v rámci projektu
Společně pro děti a obec podpořeného v gran-
tové výzvě společnosti T-Mobile Mluvme spolu.
Od listopadu 2016 do února 2017 proběhl
cyklus výtvarných dílen. Dvě lekce byly vedeny
externí agenturou Serafín, během nich jsme

kreslili jablka přítlakovou kresbou a odpočívali
při relaxační technice Zentangle. Ostatní hodiny
vedla Monika Píchová, která dokázala děti nad-
chnout rozmanitými tématy a výtvarnými tech-
nikami. Pro velký zájem musely být kurzy záhy
rozděleny na dvě skupiny, přičemž obě byly
naprosto plné. Jednu dílnu jsme realizovali také

v rámci Adventního tvoření ve škole. Místo plá-
novaných 10 dílen tak celkem proběhlo dílen
16! Dle našich propočtů se na nich vystřídalo
přes 50 dětí, ale také rodičů, seniorů a dalších
příznivců ďáblické školy. Vám všem účastníkům
patří náš velký dík za krásnou tvůrčí atmosféru,
neboť bez vás by to prostě nešlo. Děkujeme.
S krásnými výtvory z výtvarných dílen jste se
mohli seznámit dne 1. 3. 2017 na vernisáži
v sokolovně, o té píšeme v samostatném 
příspěvku.

Dražba tentokrát nadvakrát
Letos jsme dražili výrobky tříd ZŠ hned dvakrát.
Poprvé v rámci vernisáže pořádané Spolkem
Parkán ve středu 1. 3. a podruhé na Plese fot-
balistů v pátek 17. 3.
Tématem letošní dražby byla „Cesta za pozná-
ním“. Opět nás velmi potěšilo, že se dražby
zúčastnilo všech 19 tříd ZŠ a děti vytvořily nád-
herná díla. Obrazy znázorňovaly vesmír, planetu
Země, mapu České republiky i celého světa,
dopravní prostředky, čtvero ročních období,
stromy, zvířata, města... Prohlédnout si je
můžete na našich webových stránkách.
Na vernisáži probíhala standardní hlasitá
dražba jednotlivých třídních výtvorů. Podařilo se
nám, díky ochotným rodičům zejména žáků
prvního stupně, vydražit 13 třídních výrobků.
Šest výtvorů žáků vyšších tříd jsme nabídli do
tiché dražby během plesu a tam se nám
povedlo získat další prostředky pro vyšší třídy
na jejich „Cestu za poznáním“.
Na plese jste rovněž mohli podpořit mateřskou
školu přispěním do sbírky na malovanou
lavičku. Přitom bylo možné se na lavičce vyfotit
s různými komickými rekvizitami. Teď již nemá
své malované lavičky jen ZŠ, ale také MŠ.
Celková částka z tiché a hlasité dražby třídních
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výtvorů činí 43 450 Kč. Další prostředky byly
získány prodejem třídních výkresů, výkresů
z výtvarných dílen a díky dalším darům, celkem
v hodnotě 9 726 Kč. Výtěžek z focení na lavičce
činí 2 824 Kč. Celkem rodiče a další příznivci tří-
dám a škole přispěli částkou 56 000 Kč. Výtě-
žek z loňské dražby tak byl překonán, za což
vám děkujeme.
Stejně jako loni každá třída dostane polovinu
vydražené částky, tentokrát ještě navýšenou
o částku z prodeje třídních výkresů. Letos je
využití výtěžku tříd určeno pro jejich „Cestu za
poznáním“. Již brzy se můžete těšit na reportáže
z cest. Druhou polovinu Spolek Parkán po
dohodě s vedením školy poskytne na společné
aktivity a potřeby pro celou školu. O použití
finančních prostředků vás pravidelně informu-
jeme na našich webových stránkách. Sledujte je.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří
nám s organizací dražby pomohli. Celá akce by
se nemohla konat nebýt dvou pánů – Michala
Mošničky a Vladimíra Michka -, kteří akci pod-
porují nejen vlastním zapojením, jakožto nepo-
stradatelní licitátoři dražby, ale i finančně. Velmi
děkujeme také paní Lence Mihálikové, která nás
dokázala zařadit do nabitého programu plesu
a vyjít nám ve všem vstříc. Fotbalisté, plesy
umíte opravdu fantasticky a díky za zábavu,
kterou pro nás Ďábličáky pořádáte! Děkujeme
také dětem, které výrobky připravily, i všem uči-
telům, kteří svým třídám pomáhali. Především
ale děkujeme vám, kdo jste se dražby zúčastnili
a pomohli jste nám ocenit práci dětí a získat
prostředky na akce tříd i pro celou školu.
Přehled dražených třídních výrobků naleznete
zde: http://www.spolekparkan.cz/drazba-2017/

Za Spolek Parkán Olga Kocúrková, 
Patrícia Martinková a Karolína Šťastná

Vernisáž dětských obrázků
v sokolovně
První březnový den se v ďáblické sokolovně
konala velká kulturní událost! Byla to vernisáž
výtvarných děl žáčků a žáků naší mateřské
a základní školy, jakož i dětí, které navštěvovaly
výtvarné kurzy pořádané Spolkem Parkán
v komunitním centru Vlna. To vše bylo doplněno
vystoupeními školního dramatického souboru
a ďáblických slavíčků.
Během vernisáže rozhodně bylo na co se dívat!
Některé školní třídy vybraly ta nejlepší díla
z hodin výtvarné výchovy, jiné děti tvořily
dokonce speciálně pro tuto příležitost. Všechny
třídy také připravily společné třídní výrobky,
které nabídly do dražby. Ani školkové děti
nezůstaly pozadu. Některé dodaly krásné
osobní výkresy, jindy dodaly společné výtvory
celé třídy. Děti ze školky navíc připravily spo-
lečně malovanou lavičku.
Na vernisáži jste také mohli vidět vystoupení
školního dramatického souboru s představením
Šípková Růženka a bylo opravdu senzační,
dětem se to moc povedlo! Také si svá vystou-
pení vyzkoušeli vítězové Ďáblického Slavíčka
před velkým publikem dříve, než šli na Jarní
Petrklíč. Děti zpívaly a hrály výtečně.

Rádi bychom tímto poděkovali paní učitelce
Martině Kostrůnkové, která v rámci školy koor-
dinovala tvorbu a výběr děl pro vernisáž, za
výbornou komunikaci a spolupráci. Za vedení
malby lavičky v mateřské škole děkujeme paní
učitelce Monice Píchové. Také bychom tímto
rádi poděkovali paní vychovatelce Markétě Ska-
lové ze školní družiny, která se úžasně věnuje
dětem z dramatického souboru, inspiruje a pod-
poruje je. Moc díky za vše! Rovněž velice děku-
jeme skvělým licitátorům panu Michalu
Mošničkovi a Vladimíru Michkovi, kteří, stejně
jako loni, udělali z dražby zábavnou šou.
Na závěr patří náš velký dík Karlovi Bezuškovi
a jeho společnosti Start Production s.r.o., kteří
nám zdarma poskytli veškeré technické vyba-
vení (panely, stoly, židle, věšáky, světla, ozvu-
čení) a provedli také veškerou instalaci. Dále
během celé vernisáže zajišťovali ozvučení a rov-
něž vše deinstalovali. Bez vás by to zkrátka
nešlo, díky moc!
Příprava i samotná realizace vernisáže byla
náročná, a to především proto, že se nám sešlo
obrovské množství překrásných děl. V sokolovně
jsme tak byli od 10 do 22 hodin a bylo stále co
dělat. Nakonec vše zdárně proběhlo a věříme,
že jste si celou akci společně s námi užili. Také
věříme, že děti si z akce odnesly krásnou zkuše-

nost – komu se v tak útlém věku podaří své
výtvarné výtvory vystavit na opravdové 
vernisáži!
Více informací o vernisáži najdete zde:
http://www.spolekparkan.cz/vernisaz/

Přidejte se do Spolku 
Parkán a pomozte nám 
rozvíjet naši školu
Spolek Parkán je spolek rodičů a přátel ďáblické
školy. V letošním školním roce jsme uspořádali
již několik akcí, o nichž bychom si přáli, aby
přerostly v každoroční tradici. O některých se
můžete dočíst na stránkách tohoto čísla Ďáblic-
kého zpravodaje. Naším cílem je propojení akti-
vit školy s obecním životem. Snažíme se také
o to, aby si děti zkusily něco nového, aby si
zažily pocit výjimečnosti (např. v rámci vernisáže
nebo vystoupení), ale aby také vnímaly zodpo-
vědnost a soužití s naší místní komunitou.
V rámci některých akcí se nám podařilo získat
výtěžek, který pak v součinnosti s vedením školy
celý putuje na podporu vybraných oblastí ve
škole. Abychom mohli v naší práci pokračovat,
a dále naši činnost rozšiřovat, POTŘEBUJEME
VÁS.
Pomoci můžete jako dobrovolníci či jako čle-
nové spolku, kteří navíc mají hlasovací právo.
Podpořit nás můžete také finančně, hmotně či
vlastní prací, odbornou pomocí. Aktivně můžete
pomoci např.:
• s některou z námi organizovaných akcí;
• s přípravou letáků, fotografií, webových 
stránek;
• se sháněním dalších dobrovolníků;
• tím, že budete naším kontaktem pro třídu
vašich dětí, aj.
Napište nám na info@spolekparkan.cz.
Těšíme se na vás.

Váš Spolek Parkán
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Vítejte v Ďáblicích
Přestože se program 17. veřejného zasedání
zastupitelstva dne 1. 3. 2017 sestával převážně
ze schvalování několika rozpočtových opatření,
schválení odpisu nedobytných pohledávek, nové
výše odměn pro neuvolněné zastupitele a dal-
ších spíše administrativních bodů, jeden z bodů
jednání vyvolal zajímavou diskuzi mezi zastupi-
teli. Jednalo se o schválení Usnesení o prodeji
části pozemku č. 180 v k. ú. Ďáblice o velikosti
17 m2, ležícího pod novostavbou domu na kři-
žovatce ulic Na terase a Ďáblická. Noví majitelé
koupili pozemek se starou budovou s vědomím,

že malou část pozemku, kterou původní vlast -
ník užíval desítky let jako součást uceleného
pozemku, budou muset od naší městské části
odkoupit. Kdyby původní vlastník před prode-
jem požádal o vydržení pozemku z důvodu
dlouholetého užívání v dobré víře, pravděpo-
dobně by u soudu uspěl, současní majitelé však
tuto výhodu ztratili. V připraveném usnesení
obec nabídla odkup pozemku za hodnotu dle
platné cenové mapy, tj. 4 520 Kč za metr čtve-
reční, tedy za nejnižší částku, za kterou smí
obce prodávat obecní majetek dle platných
předpisů. To se však některým zastupitelům
nelíbilo. Zatímco Ing. Niebauer navrhnul uplat-

nění zpětného tříletého pronájmu tohoto
malého pozemku, Mgr. Bouzková, posílena
zaklínací formulí o dobrém hospodáři, šla ještě
dál a požadovala prodej za tržní cenu okolo
8 000 Kč za metr. A tak si říkám, jak by asi bylo
mně, kdybych při stěhování do obce, kde bych
chtěla najít nový domov, dostala na uvítanou
takový „dáreček“. Tento návrh naštěstí podpo-
řili jen čtyři zastupitelé a prodej části pozemku
byl schválen v původní navržené výši. A tak
můžeme našim budoucím novým spoluobča-
nům říct s upřímností „Vítejte v Ďáblicích“.

Jana Ouředníčková

Přijďte v dubnu na Den Země
Přijměte pozvání na další akci, kterou Spolek Par-
kán pořádá společně s kulturní komisí MČ Praha-
Ďáblice a s ďáblickou školou pro naše školní
a školkové děti. V sobotu 22. 4. se od 14 hodin
v zahradě MŠ v ulici Kučerové uskuteční další
komunitní akce – Den Země. Přijďte se podílet na
obecním životě a pomoci nám uklidit školkovou
zahradu, vyrobit hmyzí domeček, pohrát si a poučit
se s dětmi při environmentálním programu nebo se
podívat na divadlo. Více naleznete v letáku v tomto
čísle Ďáblického zpravodaje, nebo na našich webo-
vých stránkách www.spolekparkan.cz.

Koncept snídaně
Myšlenka „Férové snídaně NaZemi“ je velmi pro-
stá. Současně s tisíci dalších lidí na celém světě, po
boku svých blízkých a přátel, posnídat fairtradové
a lokální produkty a dát tak najevo svůj zájem
o téma spravedlivého obchodu a zodpovědné spo-
třeby. Mnoho českých prodejců nevěří, že etické
výrobky mají své místo na jejich regálech.
Nechceme se spoléhat na to, že tito prodejci sami
od sebe porozumí jasným trendům běžným
v západní Evropě. Férovou snídaní prodejcům jasně
říkáme: chceme kupovat fair trade a máme zájem
o výrobky vyrobené v důstojných podmínkách!
Loni snídalo na 161 místech 6500 lidí. A kde se
bude snídat letos? Podívejte se na mapu na hlavní
stránce, kde uvidíte i kontakty na jednotlivé organi-
zátory.
Koordinátorem tohoto celorepublikového happe-
ningu je NaZemi (www.nazemi.cz). Jsme brněnská
nevládní nezisková organizace a hájíme důstojné
pracovní podmínky ve světě. Usilujeme o to, aby se
lidé v tzv. rozvojových zemích mohli uživit vlastní
prací. Prosazujeme globální rozvojové vzdělávání
do škol, zasazujeme se o zodpovědnost firem
v oblasti jejich dodavatelského řetězce a propagu-
jeme fair trade jako účinnou podporu chudých pěs-
titelů a řemeslníků ze zemí globálního Jihu.
V Ďáblicích se bude konat Férová snídaně již
podruhé s podporou Komunitního centra Vlna
v prostorách před centrem. Přijďte společně posní-
dat, jste srdečně zváni mezi 9.30–12 hodinou
v sobotu 13. května 2017. Bude možnost
zakoupit fairtradové potraviny a jako doprovodný
program bude instalována výstava Pod slupkou
tma (o pěstování banánů a ananasů).

Zpracovala Renata Wesleyová



Jóga
V našich Ďáblicích bydlím téměř 50 let. Jsem
nesmírně ráda, kolik zajímavých akcí se tu
v současné době pořádá. Jako příklad bych
uvedla cestopisné přednášky pana Martina
Tumpacha, které mají velký úspěch, pro nás
starší jen věkem „Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby
zdraví vydrželo“. A není zapomenuto na spor-
tovní vyžití občanů Ďáblic všech věkových sku-
pin. Tady bych se ráda zmínila o cvičení jógy pro
nás seniory, které vede naše radní a zastupi-
telka, velice aktivní paní Táňa Dohnalová, která
se podílí i na jiných akcích a činnostech. Táňa
s námi cvičí již více než 5 let. Některé cviky jsou
náročnější, ale všichni víme, že pro naše tělo
jsou velmi potřebné. Také je nám jasné, že
s jógou je spojena správná výživa, a i v této
otázce nám Táňa dokáže poradit a pomoci.
Táňa nás poučí o správné výživě, což také k józe
patří. Toto cvičení je krásným uvolněním těla
i duše. Za toto všechno ti, Táňo, velmi děku-
jeme!

Tvoje cvičenky jógy

Potravinová pomoc 
je skutečnou pomocí
Na podzim minulého roku jsem byla oslovena
ředitelkou Diakonie – Střediska křesťanské
pomoci Českobratrské církve evangelické
s otázkou, zda může sociální komise v Ďáblicích
pomoci předat lidem v obtížné sociální situaci
potravinové balíky. Jsou financované z peněz
EU a distribuované prostřednictvím neziskových
organizací po celé republice. Obsahem přibližně

desetikilového
balíku jsou
základní trvan-
livé potraviny
vhodné jak pro
rodiny s dětmi,
tak pro seniory.
Rádi jsme
nabídku spolu-
práce s Diakonií
SKP přijali
a v průběhu loň-
ského podzimu
potřebným obča-

nům v Ďáblicích rozdali 24 krabic s potravi-
nami. V návaznosti na tento projekt
pokračujeme v letošním roce v rozdělování další
potravinové pomoci již z vlastní iniciativy. Letos
se potravinová pomoc, kterou přivážíme ze

skladu ve Zdibech, dostala opakovaně 
k 46 spoluobčanům (počítáni jsou všichni 
členové rodiny).
Díky této možnosti jsme zjistili, že v Ďáblicích
žije řada lidí, pro které je tato pomoc velmi
významná. Jsou zde lidé, jejichž celková životní
situace je velice náročná, řeší řadu problémů
spojených často s nedostatkem příjmů. Jsou
mezi nimi zejména matky samoživitelky, kterým
otcové dětí neplatí výživné, a senioři. Důvodů,
proč se člověk dostane do situace, kdy každá
nabízená pomoc je vítaná, je většinou více, 
přesto je hranice mezi relativně dobrým finanč-
ním zajištěním a sociální nouzí velice křehká.
Nabídka pomoci uvnitř komunity v rámci obce

je něco, co přinese užitek člověku v konkrétní
situaci, a navíc se nabízí možnost navázat
osobní vztah a projevit lidský zájem jeden
o druhého. Dobrý pocit se pak dostaví na obou
stranách. I když je projekt EU časově omezen,
věříme, že nabídku konkrétní pomoci využijeme
ještě vícekrát.

Lydie Veselá, sociální komise

Zmente.to – aplikace, 
která pomůže lidem 
vylepšit Prahu
Hlavní město připravuje pilotní projekt jednot-
ného místa, kde budou lidé mít možnost posílat
návrhy, stížnosti i pochvaly pracovníkům magi-
strátu a jeho podřízeným organizacím v oblasti
dopravy. V první fázi se do projektu zapojí
především Technická správa komunikací, ROPID
a Dopravní podnik hl. m. Prahy. Více na
https://zmente.to/.

Setkání ďáblických
patriotů 
„Sliby se maj plnit nejen o Vánocích“...
a proto zveme ďáblické seniory, pamětníky
i přátele Ďáblického zpravodaje na předveli-
konoční setkání, které se uskuteční 
v úterý 11. 4. 2017 v místní knihovně 
od 16.30 hodin. Blížící se Velikonoce vám
zpříjemníme malým pohoštěním.
Vážení senioři, vzpomínejte, otvírejte alba
s fotografiemi. V neformální atmosféře si
budeme povídat o historii, životě, zpravo-
daji... Společně si minulé doby připomeneme
i s pomocí ďáblických kronik a možná, že
i nějaké informace uvedeme na pravou míru.
Jsou zváni nejen všichni rodáci-senioři, ale
též všichni, které dějiny i současnost Ďáblic
zajímají.

Redakce ĎZ

Srdečně zveme 
ďáblické seniory 
na Jarní posezení 
se zpěvem a muzikou
v pátek 21. dubna 
od 15 do 17 hodin v jídelně
základní školy U Parkánu 17.

Můžete se těšit na hudební 
vystoupení dětí ze školy, zpěv písní 
v doprovodu Tria Rosti Tvrdíka a malé
občerstvení. Budeme rádi, 
když svou účast předem potvrdíte 
v podatelně úřadu naší MČ
na tel. č. 283 910 724.

Na setkání s Vámi se těší 
členky sociální komise

Zveme rodiče dětí narozených 
v roce 2016 a 2017 na 
SLAVNOSTNÍ 

PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH
OBČÁNKŮ ĎÁBLIC

které se uskuteční 
24. května v 15:30 hodin
v Obecním domě v ulici Ke Kinu 7.

Přihlásit se můžete do 28. dubna
e-mailem na adrese socialni.komise@dablice.cz 

nebo osobně v podatelně úřadu MČ. 
Do přihlášky, prosíme, uveďte 

jméno dítěte, datum narození, adresu trvalého 
bydliště dítěte a kontakt na rodiče. 
Podmínkou účasti na této slavnosti 

je trvalé bydliště dítěte na území Ďáblic. 
Těšíme se na setkání s Vámi! 

Sociální komise MČ Praha Ďáblice. Zp
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Bioodpad ze zahrádky
Konečně přišlo jaro a začíná sezóna zahradních
prací a radovánek. Každý zahrádkář ví, že právě
na jaře vzniká velké množství bioodpadu. 
Jak s ním správně naložit? Poradíme v tomto
článku.

Kompost
Máte-li velkou zahrádku, určitě si založte
domácí kompost. Snížíte tím množství odpadu
a navíc získáte výborné hnojivo na zahrádku.
Kompost by měl být vždy vlhký, nikdy ne příliš
mokrý ani suchý. Čerstvou trávu je lepší nechat
zavadnout nebo ji smíchat např. s hoblinami
nebo pilinami, jinak zahnívá. Do kompostu patří
veškeré zbytky ovoce a zeleniny z kuchyně, ale
i sáčky s čajem i kávová sedlina (lógr), rostlinné
zbytky ze zahrádky – posekaná tráva, tenké
větvičky, plevel (nejlépe bez zralých semen),
opadané listí apod. Větší kusy zeleného
odpadu, například staré větve křoví, je možné
zpracovat na drtiči, tzv. štěpkovači a dřevní drť
také do kompostu přidat. Pro správné kompos-
tování je ideální míchat vždy materiály zelené
s hnědým (tj. dusíkaté s uhlíkatým), mícháme
vždy vlhké se suchým, porézní s hutným.
Sběrný dvůr, velkoobjemové kontejnery
V případě, že si nechcete pořizovat drtič odpadu
a nevíte, jakým způsobem naložit s většími kusy
bioodpadu ze zahrádky, můžete jej odvézt
zdarma na sběrný dvůr v areálu ďáblické
skládky (otvírací doba pondělí až pátek
8.30–17, sobota 8.30–15 hodin) nebo uložit
do pravidelně přistavovaných velkoobjemových
kontejnerů na bioodpad, rozmísťovaných v uli-
cích (aktuální rozpis termínu a místa přistavení
kontejnerů naleznete na webu MČ).

Jak je to s pálením odpadu?
Zákon o ochraně ovzduší říká, že je povinností
nás všech omezovat znečišťování ovzduší. Dále
podle zákona o odpadech je pálení odpadů
zakázáno. Zabezpečené pálení listí, klestí
a suché trávy na jedné hromadě je sice možné,
ale často se neobejde bez zápachu a stížností
lidí z okolí. Mělo by vždy jít o zcela vyschlý
materiál, kterým rozhodně není právě shrabané
listí ze zahrady, které je vlhké a při hoření by
doutnalo.

Nikdy ne do popelnice!
Závěrem je třeba dodat, že bioodpad rozhodně
nepatří do šedivé popelnice. Uložení bioodpadu

na skládku totiž způsobuje zvýšenou produkci
skládkových plynů a toxických výluhů.
Významně se tak podílí na znečišťování život-
ního prostředí. Tou jedinou správnou cestou
v případě bioodpadu je jeho kompostování, pře-
měna na kvalitní organickou hmotu, které na
našich polích výrazným způsobem ubývá.

Proč je výhodné bioodpad třídit?
Úspora energie
Průměrná roční produkce bioodpadu z domác-
ností činí na jednoho obyvatele cca 50 kg (bez
zahradního odpadu). Toto množství bioodpadu
představuje přibližně 10 kWh elektrické ener-
gie. Z jedné tuny bioodpadu je totiž možné
vyrobit na bioplynové stanici až 100 m3 bio-
plynu, ze kterého se v kogeneračních jednot-
kách může vyrobit 198 kWh elektrické energie
a 348 kWh tepla. Pro srovnání: pokud máte
doma novější (úspornější) televizi, můžete se za
svoji roční produkci bioodpadu cca 1/2 roku
dívat na zprávy (30 minut denně).

Návrat organické hmoty do půdy
Bioodpad je velmi cennou surovinou především
díky celosvětovému úbytku organické hmoty
z půdy. Pokud se bioodpad kompostuje a kom-
post ukládá do půdy, dochází k uložení váza-
ného uhlíku do půdy ve formě kvalitních
humusových látek a organominerálních kom-
plexů. Z jedné tuny bioodpadu může být vyro-
beno cca 0,4 tuny kompostu.

Snížení produkce
skleníkových plynů
a skládkových
výluhů
Bioodpad, který se
ponechá na skládce
společně s ostatním
komunálním odpadem,
nemá dostatek kyslíku,
dochází k rozkladu bez
přístupu vzduchu a organická hmota umírá
a hnije. Při tom se tvoří skládkový plyn, který
nejen že nepříjemně zapáchá, může ale také
ohrožovat zdraví obyvatel v okolí skládek a je
významným skleníkovým plynem. Z odpadu,
který ve skládce hnije, dále vznikají výluhy orga-
nických kyselin, což může vést ke kontaminaci
spodních vod.
Třídění odpadů je také ekonomické
Omezit počet odpadu končícího na skládkách
a zároveň motivovat lidi k lepšímu třídění
odpadu, takový je cíl zákona Ministerstva život-
ního prostředí. Do roku 2023 se bude městům
postupně zvyšovat poplatek za ukládání
odpadu na skládkách ze současných 500 korun
za tunu až trojnásobně. Obce budou postupně
najíždět na různé systémy platby podle sku-
tečné produkce zbytkového nevytříděného
odpadu. Naučit se kvalitně třídit odpad je tedy
nejen ekologické, ale v brzké době také ekono-
mické.

Alžběta Škodová, Ekocentrum Koniklec

Třídím BIOmateriál
Na přednášku pořádanou společností Ekodo-
mov ve spolupráci s MČ Ďáblice jsem se v úterý
7. 3. 2017 vydala s jistými pochybnostmi, zda
není zbytečné třídit víc, než jsme zvyklí (papír,
sklo, plasty). I přes uložení těchto odpadů do
určených sběrných nádob bývá naše popelnice
před týdenním vyvážením většinou plná. Po
přednášce jsem však na některé zažité zvyklosti
změnila názor. Většina odpadu ze zpracování
potravin rostlinného původu končí v koši, tato

hmota tvoří až 40% z celkového objemu uklá-
daného na skládkách. Vzhledem k tomu, že se
jedná o miliardový byznys, ti, co jsou spojeni
s likvidací komunálního odpadu, zatím kompos-
tování příliš velkou reklamu nedělají. Přitom
tento rostlinný materiál bychom měli vracet
zpátky do půdy, a tím zlepšit její vlastnosti
i kvalitu. Ne proto, že ušetříme pár stokorun za
pořízení několika pytlů zeminy na výsadbu kvě-
tin nebo zeleniny, ale proto, že kvalitní půdy
všude kolem nás rapidně ubývá. Díky nešetrným
způsobům obdělávání půdy, většinou zcela

odkloněných od původních tradic, se v dlouho-
dobém pohledu mění její struktura a ztrácí své
schopnosti absorbovat vlhkost. Proto se stále
častěji stává, že při silnějších deštích dochází
místo vsakování do půdy k záplavám. Naproti
tomu v období sucha půda vysychá rychleji. Jed-
ním z průvodních znaků těchto postupných
změn k horšímu je, že z našich zahrad v letních
měsících téměř zmizela ranní rosa. Zvrátit tento
neblahý trend můžeme správným přístupem
k využívání bioodpadu my všichni. Zkusíme to?

Jana Ouředníčková

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

6. ďáblickou burzu 
semen a rostlin
která se uskuteční

v sobotu 13. května 2017 
od 10 do 13 hodin
před KC Vlna, v ulici Osinalická.

Lze přinést a nabídnout své sazeničky, 
semínka i rostlinky, okrasné i zeleninu, bylinky i koření 
a naopak si také odnést něco domů, vše funguje 
jako vzájemná sousedská výpomoc. 
Účast na burze a odběr rostlin nejsou 
podmíněny přinesením vlastních výpěstků. 
Obaly na odnos rostlin jsou vítány.
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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 2017
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. Velikonoční prázdniny čtvrtek
13. dubna 10-12, 13.30-15.30; neděle 16. a pondělí 17. 4.  zavřeno.
Květen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 21.30–23, čtvrtek 13.30–
15,30, 21.30–23, neděle 14–16 hodin. Pondělí 1. a 8. května zavřeno.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin:
3. 4. Den Země (pásmo přírodopisných filmů).
22. 5. Slunce a stíny.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
10. 4. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů 2016.
24. 4. Mgr. Karel Drábek: Lomy trochu jinak pohledem geologa.
15. 5. RNDr. Vladimír Wagner, CSc.: Je kosmologie mytologií?
29. 5. Ing. Karel Dohnal: S cessnou světem.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Duben: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20.30–22.30,
neděle 14–16 hodin. V pondělí 3. 4. 20-21 za jasného počasí. Přístupné
bez objednání.
Květen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 21.30–23, 
neděle 14–16 hodin za jasného počasí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce).
Noční obloha: Měsíc – od 1. do 12. 4., nejlépe okolo 3. 4.; 
od 1. do 11. 5., nejlépe okolo 3. 5. a od 27. do 31. 5. Jupiter – po celé
měsíce, 7. 4. opozice se Sluncem. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – 
po oba měsíce. Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů po oba
měsíce.
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
V dubnu vždy ve středu a ve čtvrtek 19.30 – 20.30, v květnu ve středu
16 – 17 mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěv-
níků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program: pozoro-
vání oblohy, Slunce, 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.

POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 23. 4. v 10.15 hodin – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Neděle 21. 5. v 10.15 hodin – O spanilé Jitřence 
a tajuplné Večernici.
Za jasného počasí 11–12 pozorování Slunce.

Velikonoční prázdniny čtvrtek 13. dubna 10–12, 13.30-–15.30.
10.15 hodin – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka)
11-12, 13.30–15.30 hodin – pozorování Slunce, příp. Venuše.

VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
40 Kč, filmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři
(od 65 let) 50 Kč.
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Sokolovna v dubnu
Stále probíhá nábor do oddílů TTC Praha – do oddílů žáků a mlá-
deže i do rekreačního oddílu. Oddíl žáků a mládeže přijímá žáky všech
ročníků. Máme i přípravku pro ročníky 2007 a mladší, kteří trénují na
ministolech. Tréninky přípravky jsou ve čtvrtek od 15 do 16 hodin, 
ostatní tréninky jsou v pondělí od 15.30 do 17.00 
a ve středu a čtvrtek od 16.00 do 17.30 hodin.

Příměstské tábory zaměřené na stolní tenis
24. až 28. 7. 2017 a 21. až 25. 8. 2017. Cena: 2.500 Kč
Program: 2x 90 minut trénink stolního tenisu pod vedením trenéra licence
C (vždy od 8.15 a od 15.15 hod). Mezi tréninky jiný program – hry, 
soutěže, výlety, návštěvy muzeí, včetně oběda.

Letní soustředění stolního tenisu
Termíny: 14. až 18. 8. 2017 a 28. 8. až 1. 9. 2017. Cena: 1.500 Kč
Program: 2x 120 minut trénink stolního tenisu pod vedením trenéra
licence C: 1. trénink: 10 až 12 hodin, 2. trénink: 15 až 17 hodin.

Rekreační oddíl TTC Praha hraje každé pondělí od září do června.
Vhodné pro hráče bez rozdílu úrovně hry, věku i pohlaví. 
Hrajete-li rádi stolní tenis a nemáte s kým, přijďte mezi nás.

Další akce:
Sobota 8. 4. 2017 od 9.00 hodin Střelecké závody pro děti ze
vzduchovky. Střílí se vzduchovkami pořadatele, takže nemusíte mít
vlastní vzduchovku. Startovné 100 Kč.

Sobota 8. 4. 2017 od 18.00 hodin Aprílová diskotéka napříč
generacemi s hudbou 80. a 90. let k tanci i poslechu. Vstupné 80 Kč
v předprodeji (100 Kč na místě). Studenti a důchodci: 60 Kč v předprodeji
(na místě 80 Kč).

Sobota 22. 4. 2017 od 9.00 Jarní turnaj ve stolním tenisu pro
děti a mládež. Kategorie nejmladšího žactva, staršího žactva a dorostu
jsou od 9.00 hodin (prezence končí v 8.45) a kategorie mladšího žactva
od 14.00 hodin. Startovné 100 Kč. Turnaj je vhodný pro rekreační hráče,
začínající hráče a hráče okresní úrovně.

Pronajímáme sál 300 m2 s pódiem 50 m2 na kulturní akce a oslavy.
Centrum stolního tenisu Ďáblice je otevřeno i pro veřejnost – možnost
hodinového pronájmu stolu přes on line rezervační systém. Volno pro
veřejnost zejména ve středu a v neděli odpoledne. Možnost pronájmu
herny stolního tenisu na podnikové turnaje.

Kontakt: Ing. Miloslav Fuček – 727 834 421 (www.centrumdablice.cz, 
www.centrumstolnihotenisu.cz, www.mladez.ttcpraha.cz,
www.ttcpraha.cz, www.pinecvpraze.cz – turnaje pro děti a mládež)

Kalendář akcí
8. dubna od 9 hodin – Střelecké závody pro děti ze vzduchovky –
Centrum Ďáblice – sokolovna

8. dubna od 18 hodin – Aprílová diskotéka napříč generacemi
s hudbou 80. a 90. let k tanci i poslechu – Centrum Ďáblice – 
sokolovna

10. dubna od 19.30 hodin – cestopisná přednáška O Vietnamu
dalekém i blízkém s Martinem Smrčkem – KC Vlna

11. dubna od 16.30 hodin – Předvelikonoční setkání nejen
s pamětníky – knihovna MČ

18. dubna, 2. a 16. května 10–12 hodin – Miniklub – KC Vlna

19. dubna od 17 hodin – beseda Odvodnění Ďáblic a hospodárné
nakládání s dešťovou vodou – Centrum Ďáblice – sokolovna

21. dubna od 15 hodin – Jarní posezení se zpěvem a muzikou –
jídelna ZŠ U Parkánu

22. dubna od 14 hodin – Den země – zahrada MŠ, ul. Kučerové

22. dubna od 9 hodin – Jarní turnaj ve stolním tenisu pro děti
a mládež – Centrum Ďáblice – sokolovna

24. dubna od 19 hodin – Ochrana mořských želv nejen 
v Indonésii – KC Vlna

30. dubna od 13 hodin – slavnostní znovuotevření Vlny
a Slavnostní otevření kavárny s malým občerstvením zdarma –
KC Vlna

30. dubna od 17 hodin – Čarodějnice + ohňostroj –
louka pod zastávkou Květnová

13. května od 9.30 hodin – Férová snídaně 
s domácím koláčkem zdarma – před KC Vlna 

13. května od 10 hodin – Burza rostlin – před KC Vlna 

14. května od 10 do 12 hodin – Den matek 
(nedělní dopoledne pro tatínky s dětmi) – KC Vlna

16. května od 19 hodin – Pub Quiz – KC Vlna

20. května – LEGOrobotika – workshop – FEL ČVUT, 
Karlovo nám. 13, Praha 2 – společný odchod od KC Vlna bude upřesněn
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Renault doporučuje

Renault MEGANE
Technologií k úspěchu

Nový

Nabídka platí od 20. 2. 2017 do 31. 3. 2017. Uvedená cena platí pro Nový MEGANE v provedení 5dveřový hatchback při využití bonusu za výkup starého vozu. Smluvní záruka Renault 5 let / 100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními 
podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nový Renault MEGANE: spotřeba 3,4–8,7 (l/100 km), emise CO2 95–144 (g/km); Nový MEGANE Grandtour: spotřeba 3,4–8,7 (l/100 km), emise CO2 95–144 (g/km); Nový MEGANE GrandCoupé: spotřeba 
3,4–8,7 (l/100 km), emise CO2 95–144 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

renault.cz

Od 

319 900 Kč
5 let záruka

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. 120/16/ZMČ z 12. 10. 2016 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).



Nová ŠKODA OCTAVIA. Na první pohled více možností pro Vaši rodinu.

Promlouvá k Vám důvěrně známými pojmy, jako prostor, elegance a bezpečí. K tomu Vás ale dokáže  překvapit

mimořádně chytrou technikou. Nová OCTAVIA ví, kdy a jak neoslňovat protijedoucí řidiče. 

Upozorní Vás, že Vám do jízdní dráhy může vběhnout roztržitý chodec. Díky online službám budete vědět, 

kde jste ji zaparkovali, a pokud budete chtít, rovnou se sama objedná do servisu na výměnu oleje. 

Nová ŠKODA OCTAVIA je zkrátka rodinná třída sama pro sebe.

skoda-octavia.cz

 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA OCTAVIA: 3,9–6,6 l/100 km, 98–153 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00  Praha 8
Tel.: 286 001 770
www.porsche-prosek.cz

TŘÍDA SAMA
PRO SEBE


