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PODĚKOVÁNÍ 
 

 

  O přispění do kroniky jsem požádal předsedy komisí a výborů MČ 

Praha-Ďáblice, ředitelku školy, předsedy občanských sdružení, farářku Církve 

československé husitské, vedoucí knihovny a starostu hasičů. Je mojí milou 

povinností všem poděkovat, konkrétně: 

- paní Mgr. Barbaře Tranové, předsedkyni sociální komise 

- paní Zdence Fišmistrové, místostarostce (zpráva komise výstavby) 

- paní Mgr. Simoně Dvořákové, předsedkyni školské a kulturní komise a 

 předsedkyni Občanského sdružení Mateřské centrum 

- paní Caroline Kovtun, předsedkyni Občanského sdružení pro Ďáblice 

- paní Ing. Lence Stroblové, předsedkyni komise životního prostředí 

- paní Mgr. Miladě Bulirschové, ředitelce školy 

- paní Renatě Wesleyové, farářce Církve československé husitské 

- paní Ivaně Midlochové, knihovnici 

- panu Robertovi Eichlerovi, starostovi SDH Ďáblice  

 Dále děkuji všem těm, z jejichž materiálů jsem do kroniky čerpal.  

 
 

Ing. Zdeněk Sobotka, Dr.Sc. 
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Beseda: V jakých Ďáblicích chceme žít?  

 Na besedu 27. 4. 2011 „V jakých Ďáblicích chceme žít?“ občany 

pozval do Obecního domu starosta Ďáblic Ing. Miloš Růžička. Tato beseda 

se uskutečnila v rámci série besed „Hovory o naší Praze“. Besedy se 

zúčastnilo asi 35 občanů. 

 Besedu zahájil a řídil starosta obce Ing. Miloš Růžička. Hlavními body 

byly: 

- Obnova a rozvoj přírodních lokalit se zaměřením na revitalizaci okolí 

hvězdárny a obnovení biokoridorů. Byly diskutovány různé varianty 

„silnice“ k hvězdárně. 

- Představení řešitelů koncepce rozvoje Ďáblic. 

- Ďáblické rezidence. Informace o připravované zástavbě severního okraje 

Ďáblic, tj. mezi statkem „Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou“ a 

skládkou, tj. v okolí prameniště Mratínského potoka. V této lokalitě by mělo 

najít bydliště asi 900 občanů.  

 Základní koncepci rozvoje Ďáblic předložili Ing. arch. Petr Hlaváček 

(ČVUT, fakulta architektury, ústav urbanismu, proděkan pro rozvoj) a Ing. 

arch. Anna Háblová (arch. ateliér HEADHAND, držitelka ceny rektora za 

projekt vize pro Prahu). Téma jejího doktorantského studia na ČVUT je 

Proměna měst globalizací. 

 Diskuze byla vedena na velmi dobré odborné úrovni. Paní arch. 

Háblová diskutovala o problémech biokoridorů, kde nejsou problémem 

jenom finanční otázky, ale také vlastnické vztahy. Rozsáhlá diskuze byla 

vedena v souvislosti se severní výstavbou „ďáblické rezidence“. Bylo 

konstatováno, že není dostatečně prozkoumán vliv staveb na prameniště 

Mratínského potoka. 

                 Jan Havrda 

 

Prezentace: Budoucnost Ďáblic 

 28. listopadu 2011 se z iniciativy starosty naší MČ uskutečnila 

prezentace nazvaná „Budoucnost Ďáblic – územní rozvoj, urbanismus 

a regulace v naší obci, koncepce centra obce“. Na setkání v sále základní 

školy, jehož součástí byla též diskuse s autory prezentace, architekty 
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Ing. arch. Petrem Hlaváčkem a Ing. arch. Annou Háblovou ze studia 

HEADHAND, byli pozváni zastupitelé, členové komisí a výborů rady MČ 

a redakční rada Ďáblického zpravodaje. 

 Účastníci setkání byli úvodem informováni o urbanistickém vývoji 

obce od první poloviny 19. století až do současnosti. Následná informace 

o výsledcích urbanistického průzkumu obce byla doplněna o seznámení 

s aktuálním stavem schvalování změn územního plánu, které se dotýkají 

území Ďáblic. Součástí úvodní části prezentace byly též poznatky a podněty 

k rozvoji, regulaci a ochraně obce jako vyváženého urbanistického celku.  

Ústředním tématem prezentace byly možnosti urbanistického ztvárnění 

budoucího ďáblického náměstí. Prostor, který se pro tento účel jeví jako 

nejvhodnější, vymezují ulice Kučerové, Mannerova, Ke kinu a Prácheňská. 

Architekt Hlaváček předložil rámcovou vizi budoucí proměny takto 

vymezeného prostoru ve čtyřech etapách. Velký důraz přitom kladl na 

posloupnost jednotlivých kroků. Právě postupné vytváření podoby náměstí 

je dle architektů studia HEADHAND předpokladem vzniku plně funkčního, 

do obytné zástavby smysluplně začleněného a esteticky kvalitního 

veřejného prostoru. Debata, která následovala po prezentaci doplněné 

projekcí četných fotografií, map a nákresů, se točila především kolem 

možných podob budoucího náměstí. Diskutovány byly například funkce 

uvažovaných budov, dopravní obslužnost či finanční náročnost realizace 

jednotlivých etap záměru. 

 Je zřejmé, že tak významný zásah do podoby Ďáblic, jako je vznik 

náměstí, které by se mělo stát přirozeným centrem obce, by měl být 

důkladně rozmyšlen. V neposlední řadě i proto, že realizace náměstí bude 

z podstatné části financována z veřejných peněz, především z rozpočtu naší 

městské části. Není třeba připomínat, že každý urbanistický projekt má 

svoje klady i zápory. Proto by měla být zvážena i možná negativa budoucího 

náměstí. Jediné diskusní setkání s omezeným počtem účastníků 

k prodiskutování těchto a dalších otázek přirozeně nemohlo poskytnout 

potřebný prostor. 

 Za jednu z důležitých otázek, která zůstala stranou pozornosti 

diskutujících, je nutno považovat budoucí stavební rozvoj při okrajích 

stávající zástavby Ďáblic. Platný územní plán umožňuje rozsáhlou obytnou 

výstavbu hned v několika lokalitách. Akutní problém v této souvislosti 

představuje plán developerské firmy Ďáblické rezidence, jehož realizace by 
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mimo jiné znamenala přinejmenším zdvojnásobení počtu obyvatel naší 

obce. Je nasnadě, že takový vývoj by zásadně proměnil charakter Ďáblic. 

Budoucí podoba obce je tedy problémem komplexním, jehož uspokojivé 

vyřešení nebude v žádném případě snadné. Bude vyžadovat od vedení naší 

MČ velké nasazení, otevřenost a v neposlední řadě též odvahu. 

 Přejme si, aby našim zastupitelům, ale také nám, ďáblickým 

občanům, nic z uvedeného nescházelo. 

Zpracoval Dušan Andrš 

 

Počasí v průběhu roku 

Po výrazném odtávání sněhu v lednu již na jaře nebylo příliš sněhu ani na 

horách, jaro přišlo hodně brzo, padaly teplotní rekordy - letní dny se 

objevily již před koncem března, počátkem dubna bylo až 26°C, poměrně 

sucho. Teplé počasí s malými přestávkami vládlo po celý duben, srážek 

spadlo málo. Objevily se první jarní slabé bouřky. Květen přinesl i občasné 

silnější bouřky, teploty spíše do 25°C, občas dosáhly i hodnot kolem 28°C. 

Poté se spíše oteplování zbrzdilo a teploty přes 30°C v červnu moc nebyly, 

přibylo bouřek. Červenec přinesl chladné počasí, téměř žádné léto a také 

menší povodně. Léto přišlo poslední týden v srpnu, teploty stoupaly k 35°C 

a odstartovalo sušší období. Koncem září přišlo krásné slunné „babí léto“. 

Říjen přinesl více mlh, i mrznoucích. V listopadu byla jen inverze, mlhy a 

smog - celý měsíc trvalo suché a stabilní počasí. Prosinec byl extrémně 

teplý, zima přišla pozdě - ale jen do hor.            -hm- 

 

Sčítání lidu, domů a bytů 

 Ve dnech 25. a 26. března 2011 jsme opět po deseti letech vyplňovali 

formuláře Sčítání lidu, domů a bytů. Poprvé v historii se sčítají všechny 

země EU v jeden společný rok. 

 Sčítání ukázalo, že v Ďáblicích stojí 735 obydlených domů, v kterých 

je celkem 1084 bytů. V obci žije 3 393 obyvatel, z toho je 657 dětí do 14 let 
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a 482 seniorů nad 65 let. Při srovnání s počtem obyvatel zjištěným při 

sčítání v roce 2001, kdy bylo v naší městské části evidováno 2 196 lidí, došlo 

k výraznému nárůstu o více než jednu třetinu. Zvýšení vynikne při srovnání 

s rokem 1991, kdy měly Ďáblice pouze 2113 trvale přihlášených obyvatel. 

             Jan Havrda dle podkladů ČSÚ 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Ďáblice 

Ing. Miloš Růžička – starosta (Starostové a nezávislí) 

Zdeňka Fišmistrová – zástupce starosty (Ďáblice občanům) 

Tatjana Dohnalová – radní (Volba 2010) 

Ing. Tomáš Dvořák – radní (Starostové a nezávislí) 

PhDr. Vladimír Novotný – radní (ODS) 

PharmDr. Jana Bártová – zastupitelka (Vaše volba – Ďáblice!) 

Mgr. Markéta Bouzková – zastupitelka (Ďáblice pro nás všechny) 

Bc. Marcel Janek – zastupitel (ČSSD) 

Ing. Martin Křížek – zastupitel (Ďáblice občanům) 

MUDr. Martin Lukeš – zastupitel (ODS) 

Ing. Slavomír Procházka – zastupitel (Starostové a nezávislí) 

RNDr. Martin Smrček – zastupitel (Volba 2010) 

MUDr. Jana Soukupová – zastupitelka (Ďáblice pro nás všechny) 

Ing. Lenka Stroblová – zastupitelka (Starostové a nezávislí) 

Danuše Ševčíková – zastupitelka (Ďáblice pro nás všechny) 

 

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní 

 Paní PharmDr. Jana Bártová dne 3. 6. 2011 rezignovala na funkci 

zastupitele. Jedná se již o druhou zastupitelku, po MUDr. Janě Soukupové, 

která nadále nemá zájem pracovat v zastupitelstvu. Paní Jana Bártová 

kandidovala za uskupení nezávislých kandidátů „Vaše volba - Ďáblice“. 

Podle volebních výsledků, kterých dosáhlo toto sdružení, tak měla na 
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uvolněné místo nastoupit Mgr. Milada Bulirschová, která však funkci 

zastupitele odmítla. Dalším v pořadí byl lídr kandidátky JUDr. Tomáš Engel, 

který odmítl funkci zastupitele. Nakonec prázdné místo v zastupitelstvu 

obsadil další člen z této kandidátky, kterým je Ing. Pavel Niebauer. 

             PhDr. Vladimír Novotný 

 

Zpráva o činnosti Komise výstavby a investic v Ďáblicích za rok 2011 

 Po volbách nového vedení městské části na podzim roku 2010 bylo 

do této komise nominováno 7 členů - Zdeňka Fišmistrová, PhDr. Veronika 

Kostová, Věra Prokešová, Ing. Jiří Marušiak, Ing. Tomáš Dvořák, Ing. Jan 

Täubel a dále Ing. Arch. Karel Kučera, který na práci v komisi z časových 

důvodů rezignoval a nabídl své zkušenosti ad hoc, v případě potřeby.  

Komise se schází pravidelně 1x měsíčně. Zpočátku se řešila více méně 

jen podání občanů a po seznámení s problematikou a situací v obci se 

komise zabývá i přípravou námětů pro stavební a investiční aktivity obce 

samotné.  

 Ve spolupráci s komisí dopravy a životního prostředí byl zpracován 

návrh dopravních opatření, která by měla zklidnit dopravní ruch v obci a 

zajistit větší bezpečnost, hlavně chodců. Tyto návrhy budou sloužit 

k přípravě projektů jednotlivých řešení a k sestavení budoucích rozpočtů 

obce tak, aby mohla být postupně realizována. 

Značné úsilí je věnováno dokončení dvou staveb v oblasti Na Blatech 

a U Červeného mlýnku, tedy ve východní části katastru Ďáblice, která 

sousedí s katastrem Čakovic. Jedná se o následující akce: 

a) Dokončení a kolaudaci tlakové splaškové kanalizace, která slouží 

k odkanalizování území, včetně odkanalizování čerpací stanice ÖMV a v ní 

umístěné provozovny McDonald. Zde je třeba dobudovat kompresorovou 

stanici, sloužící k pravidelnému čištění sběrného řadu, zpracovat 

dokumentaci skutečného stavu, stavbu zkolaudovat a předat 

autorizovanému provozovateli. Sběrný řad odvádí splašky do hlavní čerpací 

stanice v prostoru areálu Globus, kde se soustřeďují splašky z části Čakovic, 

Letňan, Globusu a Blat, které pak jsou dále společně přečerpávány 

mohutným potrubím, vedoucím mimo jiné i pod ulicí U Červeného mlýnku, 
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do oblasti Kobylis do gravitační stoky a odtud dále do centrální čističky 

odpadních vod v Troji. 

b) Rekonstrukce a zokruhování ulic Na Blatech a U Červeného mlýnku: 

- První etapa je rozestavěna, práce by měly být obnoveny, jakmile to počasí 

dovolí a měla by být dokončena v letošním roce.  

- Druhá etapa je ve fázi předprojektové přípravy, inženýrská organizace 

Zavos zajišťuje vyjádření v rámci územního řízení. Snad se podaří letos 

absolvovat stavební řízení a zajistit peníze na realizaci v roce 2013. 

Dále se komise bude průběžně zabývat vytipováním problémových 

investičních záležitostí, tedy budoucích investic tam, kde to bude výhledově 

třeba - opravy chodníků či komunikací, inženýrských sítí a infrastruktury a 

jejich posílení. 

V neposlední řadě se komise opakovaně zabývala a bude zabývat 

uvažovanými velkými projekty na území obce, jako je například urbanistická 

studie dlouhodobého rozvoje oblasti Ďáblic, snaha o vytvoření nového, 

přirozeného centra obce, nebo diskuse nad projektem „Ďáblické rezidence“ 

na severozápadní straně obce. Snahou komise bude optimalizovat rozsahy 

těchto uvažovaných staveb tak, aby byly v rovnováze s posilováním 

technické i sociální infrastruktury obce a zlepšovaly ve svém důsledku 

komfort života jejím obyvatelům. 

                            Za komisi výstavby a investic - Ing. Jan Täubel 

                  ve spolupráci s paní Zdeňkou Fišmistrovou, místostarostkou 

 

Činnost sociální komise v roce 2011 

 Po volbách do místního zastupitelstva v říjnu 2010 došlo ke změně 

složení sociální komise. Od ledna 2011 má tyto členy: Barbara Tranová 

(předsedkyně), Lydie Veselá, Pavla Výborná, Josefa Tomková, Jana 

Kacovská, Vlaďka Němcová, Petra Sládková, Jan Němec (v říjnu 2011 

ukončil členství), Marcela Mašínová (od listopadu 2011). 

 Sociální komise se schází jednou měsíčně, v případě potřeby i častěji. 

 Nová sociální komise navázala na činnost komise z předchozích let v 

těchto aktivitách: 

- gratulace jubilantům  
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- výlety seniorů  

- vítání nových občánků Ďáblic  

- adventní posezení seniorů  

- bytová politika 

Od podzimu 2011 začala komise nově organizovat tyto aktivity pro seniory: 

- plavání 

- zdravotní cvičení 

- kurz angličtiny  

- kurz práce na počítači  

- čtvrteční setkání v klubu seniorů 

 Plavat se jezdí do bazénu v Neratovicích (12 lidí), zdravotní cvičení 

pod vedením MUDr. Petry Sládkové v sále Obecního domu navštěvuje 7 

lidí, angličtinu vyučuje Mgr. Karolina Kovtun v Obecní knihovně (6 lidí), práci 

na počítači v Obecní knihovně učí ing. Ladislav Mašika (10 lidí).  Všichni 

návštěvníci kurzů přispívají částkou 20 Kč za každou lekci a z obecní 

pokladny se hradí odměny pro lektory a příspěvek na plavání. 

Gratulace jubilantům 

 Seniory, kteří se dožívají významného životního jubilea (75, 80, 85, 90 

a více let) členky sociální komise navštíví a přinesou blahopřání, květinu a 

poukázku v hodnotě 500 Kč na nákup zboží v nákupním centru Globus. 

Blahopřání k těmto účelům vytvořili bez nároku na honorář tři ďábličtí 

občané - fotograf Pavel Veselý, aranžérka květin Zdeňka Filipová a grafik Jan 

Bouček. 

Jednodenní výlety seniorů 

- Dne 24. května jarní výlet na zámek Dobříš a zámek Mníšek pod Brdy. 

- Dne 22. září podzimní výlet na zámek Duchcov a zámek Jezeří.  

Oproti předchozím letům nejsou výlety zcela zdarma. Vybírá se 50 Kč jako 

příspěvek na zaplacení dopravy autobusem a vstupného, které jsou hrazeny 

z pokladny obecního úřadu. Výletníky doprovází zpravidla jedna až dvě 

členky sociální komise, které zajišťují organizaci výletu. 

Bytová politika 

 Členky sociální komise se podílely na přípravě dokumentu „Bytová 

politika MČ Praha-Ďáblice“ (přijatého ZMČ dne 21. 9. 2011), který slouží 

jako právní podklad pro přidělování obecních bytů. 
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 Členky sociální komise provedly 11 sociálních šetření u žadatelů o byt 

a připravily podklady pro radu MČ, aby mohla vybrat nové nájemníky do 

dvou uvolněných bytů. 

Další aktivity sociální komise 

- organizace koncertu dvou chlapeckých pěveckých sborů v jídelně školy 

 dne 1. 4.  

- poskytnutí finančního příspěvku sociálně slabší rodině 

- 4 ďáblické seniorky napekly koláče na Svatomartinský lampionový průvod, 

 který pořádala školská a kulturní komise 

- dotazníková akce (str. 40) 

       Zpracovala Mgr. Barbora Tranová, předsedkyně komise 

 

Činnost Komise životního prostředí a dopravy v roce 2011 

 Komise životního prostředí a dopravy byla ustanovena na podzim 

roku 2010 v souvislosti s uskutečněnými komunálními volbami v naší 

městské části. Jejím posláním bylo navázat na činnost komise životního 

prostředí v předcházejících letech a plnit funkci poradního orgánu Rady MČ 

v otázkách životního prostředí a dopravy. Komise první pololetí roku 2011 

fungovala ve složení: Lenka Stroblová, Tatjana Dohnalová, Dušan Andrš, 

Marcel Janek, Peter Morée a v červenci byl přizván ke spolupráci Martin 

Tumpach.  

 Komise se během svého ročního fungování vyjadřovala k otázkám 

stavu veřejné zeleně a její údržby, k čistotě v obci, k plánovanému rozvoji 

výstavby a územnímu plánování obecně, k dopravní obslužnosti Ďáblic 

veřejnou dopravou a o své činnosti krátce informovala veřejnost 

v Ďáblickém zpravodaji. Z témat, kterými se zabývala počátkem roku, 

jmenujme např. problematiku správy veřejné zeleně a s tím související 

výběrové řízení na zahradnické práce a sledování stavu obslužnosti Ďáblic 

veřejnou dopravou. Předmětem činnosti bylo zejména zahájení diskusí o 

zajištění lepší obslužnosti pro nově vzniklý obytný soubor mezi Akcízem a 

ďáblickým hřbitovem. V této souvislosti komise navrhla přesun zastávek 

veřejné autobusové dopravy směrem blíže k určenému obytnému souboru 

a koncem roku provedla anketární šetření mezi obyvateli širšího okolí 
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autobusových zastávek. Členové komise se dále vyjadřovali k navržené 

trase příjezdové komunikace k hvězdárně Ďáblice směrem od ulice 

Květnová a ve svém stanovisku Radě nedoporučili schválit realizaci této 

stavby a navrhli alternativní řešení. Prostorem v okolí ďáblické hvězdárny se 

komise zabývala i v souvislosti s přípravou žádosti o grant Nadace Proměny 

s názvem „Ďáblický drak“ na revitalizaci zeleně a zatraktivnění tohoto 

prostoru. 

 V otázce prostupnosti území pro pěší iniciovali členové jednání 

s představiteli MČ Dolní Chabry v souvislosti s obnovou propojení obou 

městských částí v trase původní polní cesty, která byla z důvodu realizace 

skládky komunálního odpadu na k. ú. Dolní Chabry zrušena. Komise na 

svých jednáních řešila i problematiku automobilové dopravy, a s ní 

související bezpečnost obyvatel. Ve spolupráci s Komisí výstavby a investic 

navrhla umístění různých typů zpomalovacích staveb a vytipovala místa pro 

novou lokalizaci přechodů pro chodce. S dopravou souvisela ještě jedna 

rozsáhlá problematika, a to řešení protihlukové a protiprachové ochrany 

zastavěného území z rychlostní silnice Cínovecká. Komise vedení MČ 

navrhla varianty možných opatření s tím, že konkrétní dopady a účinnost 

takovýchto opatření musí potvrdit odborně zpracovaná hluková studie. 

Komise se na základě zadání Rady MČ zabývala rozvojem veřejné zeleně. Za 

tímto účelem zorganizovala obchůzky zastavěného území Ďáblic a 

zpracovala mapový podklad doplněný vysvětlujícím komentářem. 

V souvislosti s veřejnou zelení se komise záporně vyjádřila k žádosti              

o změnu územního plánu v prostoru Na Blatech, kde vlastník pozemku 

požadoval převedení plochy funkčního využití zeleň městská a krajinná na 

plochy čistě obytné. Komise svým stanoviskem podpořila snahu Referátu 

životního prostředí o zpracování pasportu zeleně a technických prvků ve 

správě městské části. V průběhu roku se komise vícekrát vyjadřovala 

k plánům na novou zástavbu v okrajových částech Ďáblic, a zejména 

s ohledem na ochranu kvalitního půdního fondu, pramenné oblasti 

Červenomlýnského potoka a rázu sídla jako takového nedoporučila Radě 

MČ schválení předložených záměrů (Ďáblické rezidence, Central Group - 

lokalita Šenovská).  

 Na podzim roku 2011 zorganizovali členové komise v Obecním domě 

pracovně-diskusní setkání s občany, při kterém bylo uklizeno širší okolí 

Obecního domu a na krátkém posezení diskutován stav životního prostředí 
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městské části a nejpalčivější aktuální otázky v této oblasti. Mimo uvedenou 

činnost měla komise v plánu navázat spolupráci s místní ZŠ v otázkách 

osvěty a vzdělávání v oblasti životního prostředí. 

Zpracovala Lenka Stroblová 

 

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru pro kontrolu skládky v k. ú. Ďáblice 
za období leden-srpen 2011  
 Členové kontrolního výboru připravili podklady pro jednání a 
zúčastnili se osobně projednávání záměru výstavby překladiště Uhy v areálu 
skládky - územní řízení, stavební řízení. Podařilo se prosadit dopravní trasu 
vedoucí pouze při severním okraji skládky tak, aby negativní dopad záměru 
na životní prostředí směrem k MČ Ďáblice byl minimalizován. V rámci 
projednávání a povolování záměru je dohlíženo, aby byly dodrženy všechny 
podmínky stanovené v rámci zjišťovacího řízení a územního rozhodnutí. 
Jedná se zejména o podmínky týkající se monitorování podzemních vod a 
ovzduší v okolí překladiště. 
 Členové kontrolního výboru spolupracovali se starostou při přípravě a 
jednání v rámci řešení problémů spojených s žalobou společnosti A.S.A., 
spol. s r.o. o zaplacení pohledávky částky ve výši 6.173.650 Kč vzniklé           
z důvodu údajného bezdůvodného obohacení vzniklého v důsledku 
pronájmu pozemků, k němuž MČ Ďáblice neměla od roku 2007 právní 
důvod. 
 Členové kontrolního výboru připravili podklady a spolupracovali při 
přípravě a provádění nezávislého monitoringu podzemních vod                     
v sousedství skládky Ďáblice. 
 Členové kontrolního výboru spolupracovali se starostou a radou při 
přípravě podkladů a při jednáních týkajících se konceptu územního plánu, 
resp. změny ÚP probíhající ve zvláštním režimu - CVZ 2156. Předseda KV se 
účastnil jednání s náměstkem primátora hl. m. Prahy ohledně konceptu 
územního plánu, který uvažuje o dalším rozšiřování skládky. 
 Členové výboru se postupně seznámili, zejména v průběhu pokusu o 
osobní kontrolu skládky za účasti zástupkyně Referátu životního prostředí 
MČ Ďáblice a v rámci navazujících jednání a konzultací, s tím, že jejich 
pravomoci ke kontrole sládky stanovené v rámci smluv mezi hl. m. Prahou a 
MČ Ďáblice a MČ Březiněves nemají pravděpodobně oporu v současné 
legislativě a faktická kontrola není možná bez respektování závazků 
vyplývajících ze smlouvy mezi hl. m. Prahou a MČ Ďáblice a MČ Březiněves 
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a bez náležité vstřícnosti kontrolovaného subjektu, a tudíž není možno 
naplňovat všechny body jednacího řádu, které se týkají přímé kontroly 
skládky, resp. dodržování jejího provozního řádu. 
 Členové výboru upozorňují na nenaplňování řady bodů, podmínek a 
závazků vyplývajících ze smlouvy mezi hl. m. Prahou a MČ Ďáblice a MČ 
Březiněves z roku 1993. 
 Předseda KV osobně požádal magistrátní Odbor ochrany ovzduší o 
poskytnutí výsledků monitoringu podzemních vod a ovzduší za roky 
2009+2010 poté, co mu jejich vydání bylo Referátem životního prostředí 
MČ Ďáblice odmítnuto, stejně jako bylo odmítnuto sdělit výsledky kontrol 
provedených za účasti Referátu na skládce, stejně jako bylo odmítnuto 
předložení stávajícího platného provozního řádu skládky. Monitoring 
podzemních vod byl ze zákona poskytnut, k poskytnutí monitoringu ovzduší 
údajně není zákonný důvod ani dobrá vůle. 
 Předseda KV reagoval na stížnost z 29. 8. 2011 občana Březiněvsi na 
zápach ze skládky vysvětlujícím dopisem 1. 9. 2011. 
                                                  Zpracoval: Ing. Tomáš Dvořák, předseda výboru 
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Rozpočet obce pro rok 2011 
Příloha č.1k usnesení č. 020/11/ZMČ 

 Městská část Praha - Ďáblice 
 

  ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 
 DAŇOVÉ 
 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 000 

Místní poplatky z vybraných činností a služeb 433 000 
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 150 000 
Správní poplatky 400 000 
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 984 000 
    

Daň z nemovitosti 3 200 000 
Majetkové daně 3 200 000 
    

NEDAŇOVÉ 
 Příjmy z poskytování služeb 10 000 

Výnosy z finančního majetku 40 000 
Příjmy z vlastních činností 50 000 
Přijaté sankční platby 0 
    
Přijaté neinvestiční dary 0 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 250 000 
Ostatní příjmy 0 
Ostatní nedaňové příjmy 1 250 000 
Finanční vypořádání 0 
    

PŘIJATÉ TRANSFERY   

Neinvestiční transfery od SR 759 000 

Neinvestiční transfery od HMP 20 513 400 
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 0 
Neinvestiční přijaté transfery 21 272 400 
    
Investiční transfery od HMP 0 
Investiční přijaté transfery 0 
    

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 26 756 400 

  

  ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 

 BĚŽNÉ   

Kapitola 2 Městská infrastruktura   
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 600 000 

Komise životního prostředí 5 000 
Ostatní péče o životní prostředí 810 000 
Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO) 900 000 
CELKEM Městská infrastruktura 3 315 000 
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Kapitola 3 Doprava   
Silnice 752 000 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 600 000 
CELKEM Doprava 1 352 000 
    
Kapitola 4 Školství a mládež   
Předškolní zařízení 111 000 
Základní škola 4 235 000 

v tom:                                               příspěvek ZŠ + MŠ 4 000 000 
Školská a kulturní komise 120 000 
Neinvestiční transfery  60 000 
Školy v přírodě 1 600 000 
Dětská hřiště a klub 608 000 
CELKEM Školství a mládež 6 734 000 
    
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast   
Příspěvky na zájmovou činnost a rekreace 100 000 
Sociální komise 100 000 

CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost 200 000 
    
Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch   
Činnosti knihovnické 445 000 
Ostatní záležitosti kultury - kronika 26 000 
Ostatní záležitosti kultury - akce MČ 55 000 
Neinvestiční transfery  400 000 
Sportovní komise 30 000 
CELKEM Kultura sport a cestovní ruch 956 000 
    
Kapitola 7 Bezpečnost   
Požární ochrana - dobrovolná část 400 000 
CELKEM Bezpečnost 400 000 
    
Kapitola 8 Hospodářství   
Pořízení neinvestičního majetku (byty,nebyty) 50 000 
CELKEM Hospodářství 50 000 
  
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva   
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 1 971 000 
Nákup služeb 215 000 
Ostatní nákupy 70 000 
Dary obyvatelstvu 250 000 
Celkem samospráva 2 506 000 
    
Ostatní správa (sčítání lidu) 0 
    
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2 932 500 
Nákup materiálu 500 000 
Nákup vody, paliv a energie 340 000 
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Nákup služeb 1 470 000 
Ostatní nákupy 235 000 
Daně a poplatky SR 10 000 
Ostatní neinvestiční transfery 200 000 
Celkem vnitřní správa 5 687 500 
CELKEM vnitřní správa a samospráva 8 193 500 
    
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa   
Nespecifikované rezervy 500 000 
CELKEM Všeobecná pokladní správa 500 000 
  

CELKEM Běžné výdaje 21 700 500 

  KAPITÁLOVÉ   

Kapitola 1 Rozvoj obce   
Pozemky 0 

  Kapitola 2 Městská infrastruktura   
Připojení parcel 1229/1 k NN 70 000 
  

 
Kapitola 4 Školství a mládež 0  
  

 
Kapitola 6 Kultura a sport   
Sportovní zařízení 45 100 

  Kapitola 8 Hospodářství   
Bytové hospodářství (smlouva Bussmark) 51 000 
Bytové hospodářství (půdní vestavby – spl. 2011) 310 000 

  Kapitola 9 Vnitřní správa   
Stroje, přístroje zařízení 50 000 
Výpočetní technika 50 000 

CELKEM Kapitálové výdaje 576 100 

  
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 22 276 600 

  Převod sociálnímu fondu 200 000 

  
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 26 756 400 

  Převody z vlastních fondů (SF) 200 000 
  

    

PŘEBYTEK 4 479 800 
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Na restauraci U krále Holce nám již zbývají jen vzpomínky  

 V roce 1991 byla z bývalého pionýrského domu vytvořena hospoda U 

krále Holce. Ta byla provozována rodinou pana Jaroslava Holce plných 17 

let, do roku 2008, s výbornou kuchyní a dobrým pivem. Následoval jiný 

nájemce. V dubnu t.r. již hostinec nebyl v provozu.  

 Městská část Praha-Ďáblice oznámila: ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o 

hl. m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb. v platném znění) záměr pronajmout od     

1. 10. 2011, na dobu cca 2 roky, v Praze Ďáblicích, Osinalická ul. č. p. 766, 

nebytové prostory o celkové výměře 280,5.              -zs- 

 

Sotva chodí, ale pod vodou řádí 

 V Ďáblicích,  Legionářů 514, byl otevřen Rehaklub, který je především 

určen pro plavání kojenců, batolat a předškoláků. Nabízí plavání dětí od 6 

měsíců, cvičení pro nejmenší, pohybové a výtvarné hrátky pro děti od 3 let, 

cvičení pro maminky a pro těhotné ženy, saunování, aqua aerobik, aqua 

zumba, zumba pro děti i dospělé, fyzioterapie - zdravá záda. 

 První pokus s plaváním dělají už tříměsíční kojenci - ti však jen doma 

ve vaně. O čtvrt roku později už je možné se s dětmi zapsat do kurzů ve 

speciálních dětských bazénech. Plavání je aktivita, která je vhodná snad pro 

každé dítě. Je to zdravý pohyb, který podporuje správný rozvoj miminek.  

I když se lekcím říká plavání kojenců a batolat, ve skutečnosti to žádné 

plavání není. Jsou však schopny vydržet deset až patnáct vteřin pod vodou 

a doplavat pomocí kopání nožiček samy ke břehu.  

 Mnozí malí jsou vyneseni z auta do Rehaklubu, mnohdy je však vidět 

skupinka dětí z naší školky, jak pod vedením paní učitelky kráčí na plavání.   

 

Školská rada  

 V souladu s § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb., školský zákon 

v platném znění, byla ke dni 7. 2. 2006 při nadepsané škole zřízena školská 

rada.  
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 Školská rada má 3 členy. Pedagogický sbor zastupuje paní učitelka 

Franková, která je také předsedkyní rady. Za rodiče byla zvolena paní 

Vladařová a za zastupitele MČ Praha-Ďáblice pan Procházka. 

 Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady 

svolává její předseda. Ředitelka školy nebo jím pověřený zástupce je 

povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.  

Školská rada - pravomoce a povinnosti: 

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich 

 následnému uskutečňování, 

- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

- schvaluje školní řád, případně navrhuje jeho změny, 

- projednává návrh rozpočtu na další rok,  

- projednává inspekční zprávy České školní inspekce,  

- podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům 

 vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

                                                                                                                           -web- 

 

Zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010 /2011 

1. Název právnické osoby, sídlo, adresa pro dálkový přístup, údaje o vedení    

 školy 

přesný název:  Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, 

    U Parkánu 17 

ředitelka:   Mgr. Milada Bulirschová 

zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Chmátalová 

e-mail:   zsuparkanu@volny.cz     

web:    www.skoladablice.cz 

kapacita ZŠ:   436 

kapacita ŠD:  155 

kapacita ŠK:   24  

2. Zásadní změny v síti škol (počet a důvody) 

Navýšení kapacity základní školy na 436 od 1. 9. 2010 a navýšení kapacity 

školní družiny na 155 žáků od 1. 10. 2010.  



21 

 

 

3. Další údaje o základní škole 

Charakteristika základní školy  

Zřizovatelem Základní školy a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U 

Parkánu 17 (dále jen školy) je Městská část Praha-Ďáblice. Do spádové 

oblasti školy patří rovněž městská část Březiněves. Škola je v právní 

subjektivitě od 1. 9. 2001 a sdružuje základní školu, školní družinu, školní 

klub, mateřskou školu a školní jídelnu při MŠ. Školní jídelnu při ZŠ v budově 

školy provozuje firma Sodexo. 

Základní škola je úplná s I. i II. stupněm a ve školním roce 2010 – 

2011 ji navštěvovalo 295 žáků (stav k 30. 9. 2010), z toho 210 žáků I. stupeň 

(10 tříd) a 85 žáků II. stupeň (4 třídy). Průměrná naplněnost tříd byla 21,1 

žáků. Dalších 12 žáků navštěvovalo ZŠ v souladu s § 38, tedy v zahraniční 

škole. Celkem bylo k 30. 9. 2010 ve škole zapsáno 307 žáků. Během 

školního roku přistoupilo do ZŠ 7 žáků, 1 žák návštěvu školy podle § 38 

ukončil.  K 30. 6. 2011 navštěvovalo ZŠ 302 žáků (1. stupeň 218 žáků, 2. 

stupeň 84 žáků) a 11 žáků podle § 38, celkem tedy 313 žáků.  

Ve škole je zajištěna činnost výchovné poradkyně, školního metodika 

prevence i speciální pedagožky.  

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zpracovány 

individuální vzdělávací plány. Pro žáky I. stupně se specifickými poruchami 

čtení je ve škole vytvořen program zaměřený na nápravu těchto poruch. Do 

programu (2 skupiny) bylo ve školním roce 2010 - 2011 zařazeno 11 žáků 2. 

– 3. třídy a 10 žáků 4. – 5. třídy. Vyučování bylo zaměřeno především na 

zdokonalování a zpřesňování čtenářských dovedností a pomocí 

grafomotorických cviků i na zohlednění a správnost projevu písemného. 

Nedílnou součástí práce v těchto hodinách bylo i zaměření na zlepšení 

schopnosti porozumět obsahu čteného textu a rozšiřování slovní zásoby, 

vyjadřovacích i komunikativních dovedností. Ve školním roce 2010 – 2011 

probíhala ve škole také výuka náboženství, a to na I. stupni formou 

nepovinného předmětu. 

 Ve škole pracovalo 5 oddělení školní družiny a 1 oddělení školního 

klubu, které celkově navštěvovalo 126 žáků školy, z toho 113 školní družinu 

a 13 školní klub. 
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Ve škole pracoval Klub mladých diváků a Klub mladých čtenářů, 

knihovna pro žáky školy, dále 11 školních kroužků zajišťovaných učiteli školy 

a 5 kroužků pro školní žáky, jejichž činnost zajišťoval DDM nebo komerční 

agentury. Škola rovněž pronajímala 5 učeben ZUŠ, takže učitelé ze ZUŠ 

dojížděli za žáky přímo do školy. 

Stravování žáků bylo zajištěno ve školní jídelně ZŠ firmou SODEXO. 

Průměrně se stravovalo 198 žáků školy. 

Provoz školy zajišťovalo 30 pracovníků (28,57 přepočtených). Z toho 

19 učitelů včetně vedení školy (tj. 18,59 přepočtených), 4 vychovatelky (tj. 

3,65 přepočtených) a 7 THP a provozních pracovníků (tj. 6,33 přepočtených).  

Školská rada 

 Pracovala ve složení Mgr. N. Franková, Mgr. K. Vladařová, ing. S. 

Procházka. 

Prostředí školy 

 Škola je, včetně školní jídelny, nově rekonstruována. Výuka probíhala 

ve 14 kmenových učebnách a dále v odborných učebnách (počítačové, 

hudební výchovy, v kuchyňce a v laboratoři přírodních věd). ZŠ má vlastní 

tělocvičnu, venkovní hřiště, školní knihovnu a multifunkční sál. Převážná 

část učeben, kabinetů a kanceláří je velmi dobře vybavena. Dovybavení 

některých učeben, kanceláří a sboroven probíhá průběžně v závislosti na 

finančních prostředcích školy. 

Studijní výsledky školy a prospěch žáků 

 Ke 30. 6. 2011 navštěvovalo ZŠ 302 žáků, z toho 218 žáků 1. stupeň a 

84 žáků 2. stupeň. Dalších 12 žáků navštěvovalo ZŠ podle § 38, tj. 

navštěvovalo zahraniční školu a v naší ZŠ skládalo komisionální zkoušky. K 

30. 6. 2011 prospělo 301 žáků školy. Jeden žák byl klasifikován ve 2 

předmětech stupněm "nedostatečný". K 31. 8. 2011, po opravných 

zkouškách, prospělo všech 302 žáků školy. Průměrná známka žáků I. stupně 

ve 2. pololetí byla 1,24. Celkový průměr žáků II. stupně činil 1,76. Průměr 

školy byl 1,50. 96 žáků mělo na konci 2. pololetí průměr 1,00 (tj. 31,8%), z 

toho 92 žáků 1 stupně a 4 žáci 2. stupně. S vyznamenáním prospělo celkem 

203 žáků školy (tj. 67,2%), a to 180 žáků I. – V. třídy, tj. 82,6% žáků 1. 

stupně a 23 žáků VI. – IX. třídy, tj. 27,4% žáků 2. stupně. 9 žáků 1. stupně 
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navštěvovalo nepovinný předmět náboženství. Z 11 žáků, kteří navštěvují 

zahraniční školu, prospělo s vyznamenáním 8 žáků, 3 žáci budou 

komisionální zkoušku skládat teprve ve školním roce 2011 - 2012. Za velmi 

dobré studijní výsledky a další aktivity obdrželo 25 žáků pochvalu ředitelky 

školy a dalších 39 žáků pochvalu třídních učitelů. Na druhou stranu za 

nevhodné chování a neplnění školních povinností byl jeden žák klasifikován 

2. stupněm z chování, 11 žáků obdrželo důtku ředitelky školy a 12 žáků 

důtku třídních učitelů.  

Výsledky přijímacího řízení 

 Na víceletá gymnázia odešlo celkem 10 žáků, z toho 6 žáků z 5. tříd a 

4 žáci ze 7. třídy. Z 9. třídy odešlo 20 žáků, z toho 4 na gymnázium, 11 na 

střední odborné školy a 5 na učební obory. 1 žákyně ukončila povinnou 

školní docházku v 8. třídě a pokračuje v učebním oboru. Celkem na střední 

školy odešlo 31 žáků. 

Integrace žáků 

 Ve škole bylo vedeno 36 žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami. Pro tyto žáky byly vypracovány individuální vzdělávací plány. 

 Individuální vzdělávací plány byly sestaveny třídními učiteli na základě 

spolupráce s PPP, výchovnou poradkyní, ostatními učiteli a rodiči žáků. 

Účast žáků v soutěžích  

Soutěže vyhlašované MŠMT: 

- VĚDOMOSTNÍ 

Matematická olympiáda            

Školní kolo    8 žáků 

Obvodní kolo   4 žáci 

Olympiáda v českém jazyce    

Školní kolo    22 žáků 

Obvodní kolo   2 žáci 

Krajské kolo    1 žákyně 

Pythagoriáda                           

Školní kolo    41 žáků 
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Obvodní kolo   9 žáků 

Soutěž v AJ 

Školní kolo    19 žáků 

Obvodní kolo   2 žáci 

Biologická olympiáda               

Školní kolo    6 žáků 

Obvodní kolo   1 žák 

Matematický klokan               

Školní kolo    213 žáků 

Celorepublikové vítězství v kategorii Cvrček - 1 žák ze 2. třídy 

Přírodovědný klokan               

Školní kolo    39 žáků 

- SPORTOVNÍ 

Minifotbal-McDonald´s cup     

Obvodní kolo 1.-3. třída  12 žáků 

Obvodní kolo 4.-5. třída  8 žáků 

Vybíjená Preventan Cup                                 

Obvodní kolo 4.-5. třída  11 mix 

Florbal Orion Cup 

Obvodní kolo 6.-7. třída  9 chlapců 

Obvodní kolo 8.-9. třída  8 chlapců 

Basketbal 

Obvodní kolo   9 chlapců 

- UMĚLECKÉ 

Pražské poetické setkání        

Školní kolo    26 žáků 

Hodnocení soutěží:  

 V průběhu školního roku se žáci školy se zúčastnili různých programů 

a sportovních i kulturních akcí – sportovní soutěže, olympiády, programy se 



25 

 

zaměřením na protidrogovou prevenci či ekologii, navštěvovali divadla, 

koncerty, výstavy, účastnili se LVZ, školy v přírodě, testů KALIBRO a 

podobně. Mezi významné akce pořádané školou patří rovněž „Vánoční 

besídka“, „Vánoční trhy“, „Poetické odpoledne“, „Velikonoční dílny“, 

podpora studia chlapce z Keni v programu „Adopce na dálku“, výstavy prací 

žáků školy a další. Ve škole pracuje Klub mladých diváků a Klub mladých 

čtenářů. Některé akce probíhají přímo ve školním sále – vystoupení umělců, 

besídky, koncerty žáků ZUŠ a další.  Podrobný rozpis v příloze „Akce školy“. 

 Účast ve vědomostních, sportovních i kulturních soutěžích 

vyhlášených MŠMT, DDM Prahy 8 a školami Prahy 8 byla v některých 

případech velmi dobrá, kdy se žáci školy v obvodním kole umístili na 

medailových pozicích. Velmi významného úspěchu dosáhl žák 2. třídy, který 

se v Matematickém klokanovi, kategorie Cvrček, umístil celorepublikově na 

1. místě. V některých sportovních soutěžích byla naše účast spíše 

symbolická, neboť družstva byla sestavována jak ze žáků specializujících se 

na daný sport, tak především ze žáků, kteří se sportovním aktivitám 

nevěnují aktivně. 

Mimoškolní aktivity 

Účast na akcích pořádaných školou (KMD, KMČ, koncerty žáků ap.), 

zapojení a pomoc při některých akcích MŠ (Mikuláš, Čarodějnice, sběr ap.), 

spolupráce s komisemi zřízenými při MČ Praha-Ďáblice (ŠKK, sportovní, 

sociální) i Diakonií Ďáblice při pořádání akcí (vystoupení pěvecké sboru, 

recitace, organizace ap.). 

 

4. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

 Třídní schůzky, informační dny, konzultační hodiny, informace dle 

potřeby i denně, dny otevřených dveří, spolupráce s Radou rodičů při ZŠ a 

Školskou radou. Dobrá spolupráce probíhala i s Městskou částí Praha-

Ďáblice a komisemi zřízenými při ÚMČ Praha-Ďáblice (školskou a kulturní, 

sportovní a sociální). Rovněž spolupráci s PPP, s OŠ Praha 8 i s MŠ a dalšími 

organizacemi v Ďáblicích - Diakonie, hasiči, městská policie - lze hodnotit 

jako velice dobrou.  

 Mezi nejvýznamnější mimoškolní aktivity patří účast na akcích 

pořádaných školou (KMD, KMČ, koncerty žáků ap.), zapojení a pomoc při 
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některých akcích MŠ (Mikuláš, Čarodějnice, sběr ap.), spolupráce 

s komisemi zřízenými při MČ Praha-Ďáblice (ŠKK, sportovní, sociální) i 

Diakonií Ďáblice při pořádání akcí (vystoupení pěveckého sboru, recitace, 

organizace ap.).  

 

5. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky) 

 Polytechnická výuka je zařazena především do předmětu Pracovní 

výchova, ale i do dalších předmětů, včetně předmětů volitelných, do 

školních i mimoškolních aktivit (výtvarné, keramické a další dílny, činnost 

kroužků) i do činnosti školní družiny. Žáci si osvojují technologické postupy 

v jednotlivých oblastech úměrně svému věku při práci s různými materiály, 

seznamují se se základy bezpečnosti práce, vytvářejí si pocit úcty k 

manuální práci i k práci jiných a také úctu k hodnotám vytvořeným 

předchozími generacemi.  

 Ve školním roce 2010 - 2011 žáci 2. stupně navštěvovali 5 volitelných 

předmětů, a to Seminář z matematiky, Kulturně - historický seminář, 

Konverzaci v AJ, Informatiku a Seminář z přírodních věd.  

 Ve škole pracovalo také 16 kroužků. Jejich činnost lze hodnotit jako 

velice dobrou. Navštěvovali je převážně žáci z 1. stupně ZŠ.  

 

6. Vzdělávání cizinců, počet dětí cizinců  

státy EU počet žáků 

Polsko 1 

Bulharsko 1 

 

ostatní evropské státy  počet žáků 

Rusko 1 

Ukrajinská republika 3 

 

ostatní státy světa Počet žáků 

Arménie 1 

Čína 1 
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7. Multikulturní výchova 

 Multikulturní výchova i aktivity probíhají nenásilnou formou po celý 

rok. Do výuky jsou zařazována témata o českoněmeckých vztazích, 

komplexní informace o holocaustu Židů a Romů, poznávání kultur, jazyka a 

každodenního života národností a etnik žijících v ČR se zaměřením na 

životní styl menšin navštěvujících naši školu. Žáci jsou rovněž vhodnou 

formou úměrnou jejich věku informováni o současných extremistických 

skupinách mládeže jako je antisemitismus, islamofobie, neonacismus, 

pravicový a levicový extremismus. Ve výchově žáků je akcentována 

prevence směřující k tolerantní a bezkonfliktní komunikaci se žáky 

národnostních menšin, rasová nesnášenlivost a intolerance k národnostním 

menšinám nebyla ve škole zaznamenána. Multikulturní výchova je v ZŠ 

podporována i vhodnými, tématicky zaměřenými programy, kdy žáci 

diskutují s aktéry, kteří aktivně žáky do programu zapojují. Zároveň již 

několik let škola v rámci programu „Adopce na dálku“ podporuje studium 

Samuela, nyní již studenta vysoké školy v Kongu. 

 

8. Prevence rizikového chování 

 Ve škole pracuje učitel pověřený funkcí školní metodik prevence. Ve 

spolupráci s KPPP, Pernerova, Praha 8 je zajištěn velmi kvalitní preventivní 

program. Tato spolupráce trvá již 8 let. Dále jsou zajištěny další preventivní 

programy ve škole i mimo školu (Kino Blaník), je zajištěna spolupráce 

s Městskou policí včetně preventivních programů (dopravní výchova, 

šikana, drogy, právní odpovědnost a podobně). Rovněž je zajištěn 

preventivní program na vztahy ve třídě i komunikaci ve spolupráci s 

Centrem sociálních služeb Praha „Triangl“, DDM Krynická a dalšími 

subjekty.  

                 Vypracovala Mgr. Milada Bulirschová, ředitelka školy 
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Zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2010/2011 

1. Údaje o škole 

přesný název:   Základní škola a mateřská škola, Praha 8 –  

     Ďáblice, U Parkánu 17 

ředitelka:    Mgr. Milada Bulirschová 

zástupkyně ředitelky MŠ: Mgr. Martina Buderová 

     Věra Dusová (od 15. 8. 2011) 

kapacita MŠ:   196  

 

2. Zásadní změny v síti škol (počet a důvody) 

Navýšení kapacity mateřské školy a školní jídelny mateřské školy ze 168 

dětí, resp. jídel na 196, to je o 28 dětí, resp. jídel s účinností od 13. 9. 2010. 

 

3. Další údaje o mateřské škole 

Vlastní charakteristika školy 

 Mateřská škola je součástí Základní školy a mateřské školy, Praha 8 – 

Ďáblice, U Parkánu 17 (dále jen školy), jejímž zřizovatelem je Městská část 

Praha-Ďáblice. Škola je v právní subjektivitě od 1. 9. 2001. Součástí školy je 

rovněž školní jídelna mateřské školy. Mateřská škola i školní jídelna MŠ sídlí 

na odloučeném pracovišti v Praze 8 – Ďáblicích, Kučerové 532/26.  

 Kapacita MŠ ve školním roce 2010 – 2011 byla 196 dětí. Pracovalo 

zde 7 oddělení, z toho dvě oddělení smíšená a pět oddělení pro děti 

stejného věku. Průměrná denní docházka do MŠ byla 141 dětí, to je 20,1 na 

třídu a stejný průměrný počet dětí se ve školní jídelně stravoval. 

   V MŠ probíhala činnost 8 kroužků, jejich činnost byla zajištěna 

agenturami. Činnost kroužků hodnocena rodiči i zástupkyní ředitelky 

pozitivně, s výjimkou Logopedie a Mažoretek. Tyto kroužky byly ukončeny 

předčasně, protože agentury nebyly schopny dodat na druhé pololetí 

kvalifikované lektory.  

 Provoz v MŠ zajišťovala 1 zástupkyně ředitelky a 14 učitelek (tj. 14,50 

přepočtených) a 5 provozních pracovníků (tj. 4,25 přepočtených). Provoz 
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školní jídelny MŠ zajišťovala 1 THP (tj. 0,5 přepočtených) a 4 provozní 

pracovnice (tj. 4,00 přepočtené). 

Vzdělávací programy a specifika školy 

 Školní vzdělávací program s tematickým zaměřením „Barevné 

kamínky“, je v souladu s RVP PV, vychází z tohoto programu a je 

přizpůsoben a upraven na podmínky MŠ. Záměrem je snaha o harmonický 

psychický i fyzický rozvoj dítěte, snaha poskytovat dítěti odbornou péči, 

položit základy pro další vzdělávání dítěte a doplňovat rodinnou výchovu. 

Učitelky ve své výchovně vzdělávací práci využívají formu her a 

prožitkového učení s důrazem na individuální možnosti a schopnosti dítěte. 

Cílem programu je zdravý rozvoj tělesné i duševní stránky dětí a 

prohlubování sociálních vztahů. 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2011/2012 

 Do MŠ byly přijaty pouze děti s trvalým bydlištěm v obci Praha - 

Ďáblice. Z obce Praha - Březiněves byly do MŠ přijaty pouze děti 

předškolního věku. Celkem bylo ke dni 30. 6. 2011 přijato 48 dětí, které 

k 31. 8. 2011 dosáhly věku 3 let. 9 dětí s trvalým bydlištěm v obci Praha - 

Ďáblice, které k 31. 8. 2011 nedosáhly věku 3 let, přijato nebylo. Dále 

nebylo přijato 6 dětí, které nedosáhly věku 3 let ani k 31. 12. 2011. Nebylo 

přijato rovněž 19 dětí, které neměly trvalé bydliště v obci Praha - Ďáblice. 

Rodiče 14 dětí se proti nepřijetí do MŠ odvolaly, MHMP potvrdil správnost 

rozhodnutí ředitelky školy.  

 Během měsíce srpna a začátku září 2011 se v MŠ uvolnilo dalších 11 

míst, na která bylo přijato dalších 11 nepřijatých dětí z obce Praha – 

Ďáblice. K 30. 9. 2011 bylo tedy do MŠ přijato 59 dětí. 

Zápis do I. tříd 

 Do prvních tříd základních škol bylo zapsáno 54 dětí z MŠ, rodiče 10 

dětí požádali na základě doporučení PPP a odborného lékaře o odklad 

z důvodu nezralosti dítěte. Všechny odklady školní docházky byly vyřízeny 

kladně.   
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Akce školy 

 Veškeré akce lze hodnotit jako zdařilé až velmi dobré. Mezi 

nejvýznamnější lze počítat především účast 44 dětí ve škole v přírodě, 

organizaci plaveckého výcviku pro předškolní děti, návštěvu kurzu pro 

předškoláky v ZŠ, účast na kulturních akcích (karneval, pohádky, vítání 

občánků, zahájení výstav), organizování besídek, výletů, Dne matek, Dne 

dětí a rozloučení s předškoláky. 

 

4. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

a) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

 Třídní schůzky, informace dle potřeby i denně (v době 12 - 13 h., kdy 

jsou ve třídách dvě učitelky, jedna podává informace a druhá se věnuje 

dětem). Každoročně před zápisem nových dětí do MŠ se koná Den 

otevřených dveří. Dále spolupráce se ZŠ, s ÚMČ Praha-Ďáblice, se Školskou 

a kulturní komisí, Sociální komisí a Sportovní komisí při ÚMČ Praha-Ďáblice, 

spolupráce s Radou rodičů (schůzky 2 - 3x ročně nebo dle potřeby), 

spolupráce s Diakonií Praha - Ďáblice - vše na velmi dobré úrovni. 

b) Mimoškolní aktivity 

 Účast na akcích pořádaných MŠ, ZŠ, Školskou a kulturní komisí, 

Sociální komisí a Sportovní komisí při ÚMČ Praha-Ďáblice, spolupráce 

s Diakonií Ďáblice, s hasiči, Policií ČR, DDM Krynická Praha 8.  

 

5. Zkušenosti s jazykovou výchovou v rámci vzdělávacího programu školy 

 Výuka anglického jazyka formou zájmového kroužku v MŠ, 

zajišťováno agenturou Wattsenglish (rodilí mluvčí). Spolupráce s agenturou 

na výborné úrovni.  

 

 

 



31 

 

6. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců  

EU státy počet žáků 

Slovensko 2 

ostatní evropské státy počet žáků 

Rusko 1 

Turecko 1 

Ukrajinská republika 5 

Integrace až na 1 výjimku bez problému, neboť děti rozuměly a mluvily 

plynně česky. Češtinu běžně používaly, zapojovaly se do her a dobře 

komunikovaly s ostatními dětmi. Velmi dobrá spolupráce rovněž s jejich 

rodiči. Pouze 1 dítě mělo na začátku jazykové problémy, neboť v rodině se 

český jazyk nepoužívá. Po jednání s rodiči, třídními učitelkami a vedením 

školy došlo k částečnému zlepšení situace. Rodiče projevili velkou snahu 

daný problém řešit. Integrace stran třídního kolektivu bez problémů.  

 

7. Environmentální výchova 

 Využití velmi dobrých podmínek v okolí MŠ, Ďáblického háje, parků 

v okolí, návštěva ZOO Praha, výlety MŠ (malá ZOO v Bohnicích), škola 

v přírodě. Začleňování do akcí pořádaných jinými subjekty. 

 

8. Multikulturní výchova 

 Multikulturní výchova či aktivity probíhají nenásilnou formou po celý 

rok. Cílem multikulturní výchovy v MŠ je položit základy k vypěstování 

vstřícného postoje k sociokulturním odlišnostem. Výchova v MŠ probíhá 

formou her, básniček, písniček i pohádek podporujících multikulturní 

výchovu. Do MŠ dochází děti z Ruska, ze Slovenska, z Turecka, z Ukrajiny a z 

Vietnamu. V třídním kolektivu se u dětí nikdy neprojevily žádné náznaky 

rasové nesnášenlivosti, třídní učitelky se této problematice věnují na velmi 

dobré úrovni. Vedení MŠ zajišťuje každoročně několik tematicky 

zaměřených programů, např. Kolem světa, do kterých se děti aktivně 

zapojují.  

                                   Vypracovala Mgr. Milada Bulirschová, ředitelka školy 
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Novinky v okolí Mratínského potoka v našem katastru - 2011 

 Mratínský potok, od hlavního pramene v tůňce za areálem bývalého 

statku Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou až po ústí do Labe 

v Kostelci nad Labem, měří pouhých 15 km. Povodí tohoto potoka je natolik 

atraktivní, že byla vydána zajímavá kniha „Povodí Mratínského potoka a 

jeho okolí“.  

 Co se změnilo a asi změní v okolí Mratínského potoka v našem 

katastru? Především byla zbourána hospodářská budova, která stála 

bezprostředně v blízkosti tůňky - pramene. Byla to ruina, která hyzdila 

nejen bezprostřední okolí pramene Mratínského potoka, ale i vjezd do naší 

obce od Březiněvsi již řadu let. Konečně se správce pozemku - stát, přesněji 

Pozemkový fond, rozhoupal k činnosti. Během několika dnů bagr 

zdevastovanou budovu odstranil. Byl to zřejmě několik desítek let 

nepoužívaný kravín, neboť pod celou budovou byla žumpa, při bourání 

ještě plná, s obsahem několika desítek m3 fekálií - likvidace obsahu žumpy 

bylo „velmi málo“ ekologické jak k bezprostřednímu okolí, tak k 

Mratínskému potoku.  

 Bylo by vhodné, aby Pozemkový fond, jako správce, pokračoval ve své 

aktivitě tím, že opraví kdysi krásnou, nyní polozbořenou zeď ohraničující 

pozemky Křižovníků od silnice.  

 Několik málo set metrů od pramene protíná Mratínský potok silnici 

Březiněves - Ďáblice. Silniční překlenutí potoka bylo již delší dobu 

v havarijním stavu. Na podzim r. 2010 bylo překlenutí potoka plně 

zrekonstruováno. 

 Co nás ještě pravděpodobně čeká v blízkosti Mratínského potoka? 

Probíhá úřední řízení o výstavbě „nového sídliště“ mezi statkem Křižovníků 

a skládkou, přesněji 21. 4. 2011 bylo zahájeno zajišťovací řízení. Akci 

zajišťuje developerská (obchodní) firma Ďáblické rezidence s.r.o. Uvažuje se 

až o 5podlažních domech, z toho 1 podzemní podlaží. 

 Za nejzávažnější však považuji značné ohrožení hlavního pramene 

Mratínského potoka - tůňky. Jsem přesvědčen, že dosud nikdo neví, jak se 

tůňka naplňuje, zda spodním pramenem v tůňce, či pramínky z okolí. A 

podzemní podlaží u domů by mohlo vykonat své. Budeme tak citliví 

k pramenu Mratínského potoka jako několik generací našich předků?      -zs- 
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Kontejner na bio odpad  

Od 16. května 2011 je v prostoru před skládkou A.S.A. umístěn kontejner 

na bio odpad. 

 

Rozšíření skládky v Ďáblicích 

PRO: Rozšíření skládky navrhl starosta Březiněvsi Jiří Haramul 

z ekonomických důvodů, od provozovatele totiž radnice dostává 5,5 mil. Kč.  

Pražané ročně vyprodukují 550 tisíc tun odpadu, přičemž spalovna stihne 

zlikvidovat 310 tis. tun. Zbytek je nutné odložit na skládku. Končí zde také 

nehořlavý odpad, jako jsou např. stavební sutě. 

PROTI: Jednoznačně proti stojí samospráva Ďáblic. „Chceme chránit 

obyvatele  před dalším působením zhoršení životního prostředí vlivem 

prodlužování provozu skládky“, uvedla městská část v materiálu 

předloženém radě. Na území této čtvrti je prý cítit zápach ze skládky a byly 

naměřeny zvýšené hodnoty arzenu a niklu. 

Hospodářské noviny, 6. 9. 2011 

 

Dostavba Pražského okruhu 

PRO: Pražský okruh je jednou z nejdůležitějších dopravních staveb v Praze. 

Jen co silniční prstenec obepne metropoli a propojí všechny dálniční tahy 

vedoucí do města, vedení Prahy chce kamiony navést na okruh. Uleví se tak 

silnicím uvnitř města. 

PROTI: Proti okruhu jsou obce, přes které má vést. Běchovice chtějí, aby 

úsek mezi D1 a jejich obcí vedl nejlépe Středočeským krajem a totéž chce 

Suchdol - jen na jiné straně. “Požadujeme vypustit z územního plánu 

umístění trasy okruhu přes Dolní Chabry,“ píší ve zdůvodnění. Obce ho na 

svém území nechtějí, obávají se hluku a emisí, špatného životního 

prostředí. 

Mladá fronta Dnes, 3. 11. 2011 
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Rozhodnutí o uzavření skládky opět oddáleno 

 V době uzávěrky vydání Zpravodaje probíhalo zasedání Zastupitelstva 

hlavního města Prahy (nejvyšší orgán správy města), na jehož programu byl, 

pro nás ďáblické, zásadní bod - další rozšíření skládky. Ta by měla být i pro 

dalších mnoho let jediným místem v Praze určeným pro skládkování 

odpadu Prahy a Středočeského kraje. Zastupitelstvo mělo rozhodnout 

několik měsíců trvající spor MČ Praha-Ďáblice a Odboru územního plánu, 

který připravuje novou podobu ÚP Prahy a který naplňuje politické zadání 

vedení města: pokračovat ve skládkování v Ďáblicích. 

 Na zasedání zastupitelstva hlavního města vystoupili starosta naší 

městské části, pan Miloš Růžička a předsedkyně Občanského sdružení pro 

Ďáblice, paní Karolina Kovtun. Jejich příspěvky k projednávanému bodu 

jednání byly jediné, návrhový výbor magistrátu nezaznamenal žádné 

připomínky z řad zastupitelů. 48 jich hlasovalo pro přijetí, 2 byli proti, 8 se 

zdrželo. Návrh byl přijat a rozšíření skládky se tak stalo součástí konceptu 

územního plánu hlavního města Prahy. Náměstek primátora Josef Nosek 

jako odůvodnění, proč magistrát hl. m. Prahy schvaluje rozšíření skládky, 

uvedl, že se magistrátu nedaří najít jinou lokalitu pro novou skládku a 

pokračování ďáblické skládky má tudíž obecně prospěšný charakter. 

 Tento argument považují ďáblický starosta i Občanské sdružení za 

nepravdivý. Není žádný důkaz nebo záznam o jednání o nové lokalitě, ani 

žádná záruka, že se ďáblická skládka nebude rozšiřovat znovu a znovu a že 

se na ní bude ukládat pouze komunální odpad Prahy. Proces schvalování 

nového územního plánu hl. m. Prahy v tuto chvíli prošel fází konceptu, což 

ještě neznamená, že se ÚP změní tak, jak bylo nyní schváleno. Ďáblice mají 

stále možnost se bránit a prosazovat, aby se největší skládka v ČR po 

naplnění poslední dosud schválené sekce řádně uzavřela. Magistrát dal ale 

jasně najevo, že má svou vlastní představu o řešení a místo koncepčního 

řešení této části odpadového hospodářství města bude stále prosazovat 

skládkování v naší obci. 

Ďáblický zpravodaj 11/11 

 

 Na svém 10. zasedání 4. listopadu 2011 zastupitelstvo hlavního města 

Prahy schválilo koncept územního plánu umožňující rozšíření ďáblické 

skládky o dalších 9,2 hektarů. Valná většina zastupitelů hlasovala pro 

rozšíření navzdory jasnému nesouhlasu MČ Ďáblice, Občanského sdružení 
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pro Ďáblice a většiny obyvatel Ďáblic. Místo toho, aby hájili zájmy občanů a 

zajistili jim bezpečné a čisté životní prostředí, pražští zastupitelé svým 

hlasováním dali zelenou pokračování v zastaralém a nebezpečném 

skládkování. Obyvatelé Ďáblic budou i nadále vystaveni negativním 

účinkům prachu, plísní, skládkových plynů či zápachu, budou čelit zvýšeným 

hladinám arzenu a niklu a obávat se spodních vod zamořených chloridy. 

 To vše jen proto, že se magistrátu jevilo jako příliš složité vymyslet 

nový způsob ukládání odpadu nebo hledat novou lokalitu mimo obytnou 

zástavbu, kde by mohla vzniknout skládka nová. Při rozhodování o II. etapě 

skládky nám pražští zastupitelé slibovali, že bude poslední. 

 Tentokrát se ani neobtěžovali tím, že by nám cokoli slíbili nebo 

zaručili. Je politováníhodné, že zelenou rozšíření skládky dal výbor pro 

životní prostředí zastupitelstva hlavního města Prahy, aniž by se jakkoli 

zabýval možnými dopady skládkování na zdraví obyvatel, kteří již dlouhá 

léta žijí v jejím stínu. Současné pražské zastupitelstvo bohužel přistupuje k 

zájmům městských částí s naprostým despektem a nevnímá jejich starosty 

jako rovnoprávné kolegy. Neberme si z nich příklad. Nebojme se hájit naše 

zájmy, naše životní prostředí. Pišme jim, choďme za nimi, dejme jim jasně 

najevo, že si jejich chování nenecháme líbit. 

Za OS pro Ďáblice Karolina Kovtun, Ďáblický zpravodaj 11/11 

 

 Považuji za absurdní, když Odbor ochrany prostředí pražského 

magistrátu doporučí rozšíření ďáblické skládky a přitom z vyhodnocení 

jejího vlivu na životní prostředí (v rámci procesu SEA – posuzování vlivu 

koncepcí a územně plánovacích dokumentací na životní prostředí) 

jednoznačně vyplývá, že skládka životnímu prostředí škodí. Za celých 18 let 

se odpovědné orgány nezajímaly o vliv skládky na zdraví obyvatel. Nevíme, 

co vlastně v Ďáblicích dýcháme. Jako občané, ani jako městská část 

nemáme možnost získat výsledky měření znečištění ovzduší. Úředníci, a to 

nejen ti magistrátní, odmítají tyto údaje poskytnout. Zastupitelé hlavního 

města Prahy se nad tímto problémem vůbec nezamýšlejí a jediný důvod 

pro rozšíření skládky je ten, že magistrát - za celé čtyři roky od návrhu MČ-

Březiněves na rozšíření skládky - neudělal jediný krok k jiné alternativě. 

 Náměstek primátora pro územní plán pouze konstatoval, že Praha 

jinde skládkovat nemůže. Pro vás, mladší čtenáře Zpravodaje, mám 

smutnou zprávu. Pokud se nebudeme bránit a hledat další možnosti a 
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způsoby, jak tento pro někoho velice výhodný obchod zastavit, bude 

skládka minimálně dalších pět, ale spíše deset i více let v provozu a hora 

odpadu v Ďáblicích ještě znatelně povyroste. 

Táňa Dohnalová - radní MČ, Ďáblický zpravodaj 11/11 

 

„Ďáblické rezidence“ - rizika a negativa 

 V březnu 2011 odbor ochrany prostředí MHMP na internetu zveřejnil 

informaci o obdržení oznámení k záměru projektu Ďáblické rezidence. 

Následně se o projektu Ďáblické rezidence objevila v médiích krátká zpráva: 

„Rozsáhlý bytový komplex chystá v pražských Ďáblicích seskupení irských, 

izraelských a tuzemských investorů. Projekt Ďáblické rezidence 

stejnojmenné společnosti zahrnuje jedenáct domů s téměř 250 byty se 

čtyřmi nadzemními podlažími a s propojenými podzemními garážemi a 22 

řadových dvojpodlažních domků.“ (http://www.dablicke-rezidence.cz/) 

 Podle dokumentace k posouzení vlivu stavby na životní prostředí je 

projekt situován ve vzdálenosti 600 metrů od ďáblické skládky a 500 metrů 

od frekventované teplické dálnice v prostoru prameniště Mratínského 

potoka. Své připomínky k plánované výstavbě již poslalo Občanské sdružení 

pro Ďáblice a negativní stanovisko k tomuto záměru vydala i MČ Praha-

Ďáblice. V připomínkách je popsána kumulace negativních jevů na životní 

prostředí, které zpracovatel záměru nezvažuje. K záměru mají též výhrady 

četní občané Ďáblic - např. Ďáblický zpravodaj 2011/5. 

Negativa projektu z hlediska budoucích obyvatel: 

blízkost skládky a třídírny odpadu, hluk z dálnice a leteckého koridoru, 

plánovaná obří dálniční křižovatka a tábor pro bezdomovce, neřešená 

doprava, nedostatečná kapacita místní školy i školky. 

Negativa projektu z hlediska životního prostředí: 

ohrožení prameniště Mratínského potoka, narušení hladiny podzemní vody, 

zábor kvalitní půdy, ohrožení stanoviště množství ptačích druhů 

Negativa projektu z hlediska stávajících obyvatel: 

skokové navýšení počtu obyvatel starých Ďáblic, zvýšení dopravní zátěže, 

neřešená infrastruktura, nedostatečná kapacita místní školy i školky, 

narušení stávajícího venkovského poklidného charakteru. 

Jan Havrda 

http://www.dablicke-rezidence.cz/p-95-eia.html?p=95
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/projekt-dablicke-rezidence-zahrne-250-bytu-a-22-domu
http://www.dablicke-rezidence.cz/p-95-eia.html?p=95
http://www.dablicke-rezidence.cz/
http://www.dablicke-rezidence.cz/p-96-stanoviska.html?p=96
http://www.osprodablice.cz/d-381-vyjadreni-obcanskeho-sdruzeni-pro-dablice-k-planovane-vystavbe-dablicke-rezidence.html
http://www.osprodablice.cz/d-381-vyjadreni-obcanskeho-sdruzeni-pro-dablice-k-planovane-vystavbe-dablicke-rezidence.html
http://www.dablicke-rezidence.cz/p-96-stanoviska.html?p=96
http://www.dablice.cz/?view=39,801
http://www.dablice.cz/?view=39,801
http://www.dablice.cz/files/downloads/1304274779_zprav5_11.pdf
http://www.dablicke-rezidence.cz/p-98-rizika-projektu.html?p=98
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Od září 2011 v mateřském centru  

Mateřské centrum Ďáblice, o.s. v polovině září opět zahájí svůj provoz.  

Výtvarná dílna 

 V letošním školním roce jsme byly nuceny omezit provoz VÝTVARNÉ 

DÍLNIČKY na pouze čtyři sobotní setkání. Každé z nich bude opět tématicky 

zaměřené, chystáme širokou nabídku výtvarných technik a moc se těšíme 

na Vaši účast. Jednotlivé dílničky budou opět oznámeny též formou letáčků 

na nástěnkách. 

Termíny výtvarné dílny:  

každou danou sobotu od 9.30 do 14 hodin 

15. října - podzimní dílnička 

3. prosince - vánoční tvoření 

3. března - velikonoční dílna 

19. května - májová dílna 

Miniškolka v Ďáblicích 

 Na jaře tohoto roku, kdy již bylo jasné, že zdaleka ne všechny 

ďáblické děti, které se hlásily do MŠ, byly z kapacitních důvodů přijaty, se 

na nás obrátilo vedení obce s dotazem, zda by Mateřské centrum nechtělo 

za podpory obce rozšířit svůj provoz o miniškolku pro tyto nepřijaté děti. 

Miniškolka by se měla nacházet v přízemí modrého pavilonu MŠ. 

 Po jednáních jsme se s obcí dohodli, že provoz miniškolky bude 

zahájen v říjnu 2011 a bude ze začátku omezen na 2 dopoledne v týdnu 

(pondělí a úterý). Pokud bude o tuto službu zájem, plánujeme postupné 

rozšiřování. Kapacita třídy je maximálně 15 dětí, o které bude pečovat 

téměř kvalifikovaná učitelka MŠ Monika Píchová (dokončuje v letošním 

roce studium předškolní pedagogiky) a jedna hodná teta z řad maminek na 

mateřské dovolené. Nebude se ovšem jednat o pouhou „hlídárnu“, nýbrž o 

skutečnou školku s výukovým programem vypracovaným pedagogem. 

Proto je školka určena pro děti, které ji budou navštěvovat pravidelně oba 

dny v týdnu.  

 Přijímány budou přednostně děti mající trvalé bydliště v Ďáblicích ve 

věku od 2,5 let. Zápis se bude konat v polovině září.  

Simona Dvořáková a Monika Píchová 
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Mateřské centrum v roce 2011 

 Ve třetím roce svého působení Mateřské centrum Ďáblice o.s. dětem 

a maminkám opět nabídlo bohatou nabídku hudebních, výtvarných a 

pohybových hrátek. V prvním pololetí se nám dokonce podařilo otevřít kurz 

pro miminka, o který jsme tak dlouho usilovaly. 

 O sobotách vedla paní Píchová svou hojně navštěvovanou výtvarnou 

dílnu. Děti a rodiče si zde mohli vyzkoušet nejrůznější techniky výtvarného 

tvoření a domů si donést krásné výrobky. 

  Již tradičně se v březnu a říjnu konal sedmý a osmý bazar oblečení a 

potřeb pro děti.  Pro mnohé z nás se bazárek stal mimořádnou 

společenskou událostí, na kterou se těšíme a připravujeme týdny předem. 

Bazárek si totiž našel své příznivkyně z řad místních i přespolních maminek, 

které pravidelně dvakrát do roka přicházejí jak prodávat, tak kupovat. A je 

skutečně z čeho vybírat, neboť sortiment je velmi bohatý. Naleznete zde 

oblečení a obuv pro děti od 0 do zhruba 6 let, nejrůznější hračky a potřeby 

pro kojence a batolata.  

 V září 2011 došlo ve vedení Mateřského centra k personálním 

změnám - paní Dvořáková složila svou funkci předsedkyně a paní Jandová, 

která byla rok mimo Českou republiku, se po svém návratu této funkce 

opět ujala. Místopředsedkyní zůstala paní Píchová.  

 Největším projektem tohoto roku, který nás všechny velmi intenzivně 

zaměstnával, bylo otevření miniškolky v říjnu 2011: 

Na jaře tohoto roku, kdy již bylo jasné, že zdaleka ne všechny Ďáblické děti, 

které se hlásily do MŠ, byly z kapacitních důvodů přijaty, se na nás obrátilo 

vedení obce s dotazem, zda by Mateřské centrum nechtělo za podpory 

obce rozšířit svůj provoz o miniškolku pro tyto nepřijaté děti. Miniškolka by 

se měla nacházet v přízemí modrého pavilonu MŠ. Tuto novou třídu jsme 

nazvaly „Tuleni“. 

 Po jednáních jsme se s obcí dohodli, že provoz miniškolky bude 

zahájen v říjnu 2011 a bude ze začátku omezen na 2 dny v týdnu dopoledne 

(pondělí a úterý). Do Tuleňů se nakonec přihlásilo 12 dětí ve věku cca 2,5 

roku z Ďáblic a okolí. Pod vedením paní učitelky Moniky Píchové a paní 

učitelky Petry Pekárkové se postupně učí vycházet mezi sebou, objevují, 

jaké to je být kamarád, učí se nové dovednosti, písničky, výtvarné aktivity i 

cvičení. 
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 V okamžiku, kdy píšeme tyto řádky, již s jistotou víme, že provoz 

miniškolky bude bohužel ukončen k 31. květnu 2012. Prostory v přízemí 

modrého pavilonu MŠ budou přestavěny a budou v nich umístěny dvě první 

třídy základní školy. 

 A už po druhé, tentokrát ve spolupráci s Kulturní a školskou komisí 

MČ Ďáblice, Mateřské centrum v listopadu zorganizovalo Svatomartinský 

lucerničkový průvod. Tentokrát přijel i Martin na koni, i když tento byl jen 

dřevěný. Protože byla ten den velká mlha, nemohl přijet kůň živý. Ale 

doufáme, že příští rok se konečně Ďáblicemi projede svatý Martin na živém 

koni. A určitě při tom nebude chybět ani vynikající guláš a čaj připravený 

paními kuchařkami ze školní jídelny.  

                            Vypracovala Simona Dvořáková             

 

Přivítání malých občánků 

 12. října 2011 se konalo slavnostní vítání nových občánků Ďáblic. 

Společně s dalšími čtrnácti rodinami jsme se jej s naším nejmladším 

přírůstkem zúčastnili i my. Příjemně nás překvapil slavnostně vyzdobený sál 

Obecního domu v Ďáblicích, dárky, které byly pro děti s velikou péčí 

připraveny, i program přizpůsobený dětem. 

 Úvodní řeč předsedkyně sociální komise Barbary Tranové i přivítání 

občánků starostou ing. Milošem Růžičkou bylo mile neformální a laskavé. 

Poté následoval kulturní program. I nejmenší děti a jejich starší sourozence 

zaujalo vystoupení Alžběty Poláčkové, sólistky opery Národního divadla, za 

klavírního doprovodu její dcery Amálky. Také známé lidové písničky, 

zahrané na akordeony dětmi ze ZUŠ Klapkova pod vedením prof. Ireny 

Kebzové, dokázaly na chvíli utišit již trochu unavená miminka. Občerstvení a 

fotografování sice už některá absolvovala spící, ale díky tomu měli rodiče 

alespoň chvíli času na popovídání s ostatními. 

Z podkladů Martiny Mácové 
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Nové aktivity pro ďáblické seniory od října 2011 

  Od začátku října zahájilo svou činnost několik aktivit určených pro 

ďáblické seniory. Přehled aktivit, které organizuje sociální komise MČ 

Praha-Ďáblice:  

Angličtina pro začátečníky 

Kurz je určen těm, kteří s angličtinou začínají zcela od základu. 

Lektorka: Mgr. Karolína Kovtun. 

Počítačové kurzy 

Náplní kurzu je naučit se používat e-mail a internet, práce s textovým a 

tabulkovým editorem, převedení digitálních fotografií do počítače a jejich 

další zpracování. Obsah kurzu se průběžně přizpůsobuje potřebám 

účastníků. Je možné domluvit si individuální konzultaci s panem lektorem. 

Lektor: Ing. Ladislav Mašika. 

Zdravotní cvičení 

Cvičení je určeno pro seniory s omezeným pohybem. 

Lektorka: MUDr. Petra Sládková. 

Plavání 

Senioři mají možnost získat permanentku na 10 vstupů do bazénu 

v Neratovicích s 50% slevou. 

Klub seniorů 

Klub je místem pro přátelská setkání při čaji a kávě, při které si můžete jen 

tak popovídat nebo si přinést s sebou svoji drobnou práci nebo v případě 

vašeho zájmu je možné po domluvě se naučit něčemu novému. Náplň 

klubu vzniká průběžně, proto jsou vítáni lidé s novými nápady a chutí 

společně něco podnikat.  

Vypracovala Barbora Tranová 
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Vyhodnocení dotazníkové akce sociální komise  
 Pod heslem Podpořme život tam, kde bydlíme, zpracovala sociální 
komise při MČ Praha-Ďáblice, květen 2011. 
 Dotazníky byly vhozeny do schránek ďáblických obyvatel spolu s 
dubnovým Ďáblickým zpravodajem v počtu cca 2200 kusů - do každého 
zpravodaje po dvou kusech. 
 Počet vyplněných a odevzdaných dotazníků: 52, resp. 55 (3 dotazníky 
vyplnily manželské dvojice). 
Průměrný věk respondentů: 67,5 let (3 respondenti věk neuvedli). Počet 
žen: 41. Počet mužů: 14. 
Počet odevzdaných dotazníků podle věku:  
17 - 59 let: (12), 60 - 69 let: (12), 70 - 79 let: (16), 80 - 89 let: (12). 
 
   
Otázka 1: Mám zájem o akce organizované v obci 

a) setkávání seniorů 
pravidelné: 
občasné: 
nevyhraněné: 

  
6  
19 
7 

b) výuka práce na počítači:   17 

c) výuka cizích jazyků:   9 

d) trénink paměti:   16 

e) sport, zdravotní cvičení, stolní tenis:  19 

f) společné tvoření, ruční práce, řemesla:   8 

g) přednášky:   16 

h) kultura - výstavy, divadelní představení, 
hudba: 

 21 

i) tanec - plesy, tancovačky:  4 

 

Tipy na sport: volejbal, badmington, petangue, chůze (nordic 
walking) v Ďáblickém háji, plavání i v hotelu Duo 

Tipy na 
přednášky: 

cestování - cestopisné (4x), vlastivědné, 
přírodopisné, historické, pěstování ovoce a květin, 
zahrada, zdraví (2x), zdravá výživa, zdravá výživa 
pro seniory, Policie pro seniory - jak se zachovat 
při nezvaných návštěvách - ochrana a bezpečnost 
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Tipy koho pozvat 
do Ďáblic: 

zajímavé osobnosti, známé herce a zpěváky (2x), 
N. Urbánková, Z. Žák, J. Štědroň, J. Koubková, V. 
Nerušilová (2x), J. Pavlica, L. Kerndl, J. Suchý, 
skupina Kryštof (R. Krajčo) 

Druh oblíbené 
hudby: 

dechovka (2x), populární hudba (3x), vážná hudba 
(2x) 

Tipy na výlet: hrady a zámky (2x), Klášterec n. Ohří (porcelán), 
Kamenice n. Lipou (dřevěné hračky), Orlík, 
Hluboká, Stráž n. Nežárkou, Mníšek pod Brdy, 
Červená Lhota, Jindřichův Hradec apod. - možno 
dvoudenní výlety, Litoměřice, Lysá n. Labem - 
veletrhy - hobby 

 
 
Otázka 2: Mám zájem o akce organizované mimo obec 

výlety po Praze i mimo Prahu 22 

kultura - výstavy, koncerty, divadla 23 

plavání pro seniory v bazénu Letňany 14 

 
 
Otázka 3: Potřebovala bych pomoci s dopravou na akce: ano - 1  
 
 
Otázka 4: Jsem ochoten/ochotna přispět přiměřeným finančním příspěvkem 
na účast 

ano 31 17-50 let (7), 60-69 let (9), 70-79 let (13), 80-
89 let (2) 

ne 11 17-50 let (2), 60-69 let (2), 70-79 let (3), 80-
89 let (4) 

nevyjádřilo se 13  

 
 
Otázka 5: Mohu pro druhé lidi příležitostně nabídnout (15) 

pomoc s přípravou nebo organizováním akce 6 

výuka práce na počítači 1 

pomoc s výukou anglického jazyka 1 
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ruční práce - vyšívání 2 

sport 1 

populárně koncipované přednášky/besedy na 
téma umění, literatura nebo jazyk (Čína - Dálný 
Východ) 

1 

vzpomínky 2 

fotografie z Ďáblic  1 

pomáhat jiným způsobem 1 

Pozn.: Kontakty na lidi nabízející pomoc má k dispozici sociální komise. 
 
 
Otázka 6: Využívám místní sociální služby (12) 

Pečovatelskou službu Diakonie ČCE 10 

Obvodní pečovatelskou službu 1 

Jiné: Integrovaná doprava Societa 1 

 
 
Otázka 7: K poskytovaným sociálním službám mám tyto připomínky (1): 
Aby byla možnost objednat službu, když se přihodí nenadálý úraz či jiné 
potíže (náhlé). 
 
 
Otázka 8: K bezbariérovosti a schůdnosti Ďáblic (v období sněhu) mám tyto 
připomínky (20) 

 V zimě lepší úklid chodníků a silnic - zajistit schůdnost Ďáblic. 
(7x) 

 V období sněhu a náledí nedostatečná péče o chodníky a 
přechody přes silnici. 

 V zimních měsících se neuklízejí chodníky (pokud si to občan 
neudělá sám) a neprotahují se všechny silnice. 

 MČ se o chodníky téměř nestará, nechá to na majitelích domů. 
 Obec by měla zakoupit stroj na hrabání sněhu i na chodnících a 

plně ho využívat (jinde to již funguje). 
 Otřesné - neprotažené chodníky a boční silnice. 
 Sníh z chodníků i silnic je v ulici Dražetická uklízen minimálně. 
 V zimních měsících jsou špatně udržované chodníky a silnice v 

oblastech nových domů. 
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 Uklízet sníh před objekty patřících místnímu úřadu. 
 Bylo by krásné, kdyby se uklízel chodník při Ďáblické ulici až ke 

hřbitovu. Chodí tam hodně občanů Ďáblic. V zimě se brodí 
sněhem a špínou. 

 V Ďáblicích, myslím, není nikde bezbariérový přístup, jen snad k 
obvodní a dětské lékařce. Pro řadu obchodníků je to větší 
investice. 

 Místní úřad a obchůdky nejsou bezbariérové. 
 Ulice Kučerové od MŠ směrem k Ládví je těžko použitelná pro 

vozíčkáře nebo pro ty, kdo chodí o dvou holích. Na jedné straně 
úzký chodník, který má uprostřed pouliční lampy, na druhé 
straně chodník, jehož součástí jsou velice šikmé nájezdy k 
domovním vratům. 

 Pro člověka na vozíčku je neuklizený sníh a schody do některých 
veřejných objektů značnou překážkou. 

 
 
Otázka 9: Pro spokojený život v Ďáblicích postrádám/navrhuji 

a) samoobsluha s potravinami (13) 

 Zlepšení obchodní sítě - není možnost nákupu v horní části 
obce. 

 Šikovný market - samoobsluha v horní části Ďáblic, třeba někde 
v okolí radnice. 

 Postrádám prodejnu v horní části obce se základním 
sortimentem - pro nemocné a invalidní, kteří nemohou užívat 
MHD a nemají jinou možnost nákupu. 

 Chybí obchod - potraviny. (2x) 
 Pokusit se zajistit lepší zásobování - samoobsluha, supermarket 

apod. 
 Jinou možnost nákupu - supermarket. 
 Nákupní středisko, obchod - potraviny. (3x) 
 Více prodejen, hlavně s potravinami. (2x) 
 Potraviny - nákup zeleniny, větší obchod. 

b) péče o veřejný prostor (13) 

 Zeleň a možnost posezení venku. 
 Údržba zeleně i v ulicích mimo hlavní tahy. 
 Mimo hlavní silnice se neudržuje zeleň. 
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 Úklid veřejných prostranství brigádně - mohou se zapojit i školní 
děti. Vždy tomu tak bylo a ruce nikomu neupadly. Teď si 
bohužel již odmala každý zvyká jen brát, ale nic společnosti 
zdarma dávat. 

 Méně psů nebo ukáznit jejich majitele (úklid chodníků). 
 Omezení pohybu psů bez vodítek a košíků - v nejlepším případě 

vymezení prostoru pro jejich venčení s tím, že majitelé si toto 
místo občas brigádně uklidí. 

 Kontejnery víckrát do roka. (2x) 

 Úprava okolí hvězdárny Ládví. 

 Úprava výkopu vedle Battistovy cihelny. 
 Aby byl upraven výkop zeminy (pro uměleckou školu) - např. 

jako psí louka nebo parkoviště. 

 Aby prostor v centru Ďáblic mezi ulicemi Kučerové a Osinalická 
zůstal nezastavěný - např. veřejný park, hřiště pro děti, 
zalesnění... 

 Mám velké přání - není to sice na území Ďáblic, ale byla by 
krásná rozhledna v Ďáblickém háji. Byla by z ní vidět veliká část 
Čech. Myslím, že by to uvítalo hodně lidí. Třeba by šlo přestavět 
zděnou věž. 

c) vandalismus, veřejný pořádek (8) 

 Zasklení zastávky Květnová. 
 Momentálně postrádám ochotu našich zastupitelů řešit 

vandalismus. Již čtyři měsíce je úplně zničená zastávka MHD 
Květnová. Na otevřeném prostranství, kde jsou jen pole. Je to 
nezájem zastupitelstva a laxnost. Sněží, prší, fouká vítr a my 
mrzneme. Oni asi jezdí auty. 

 Vybudovat stanici autobusu ze silného plechu. 

 Větší ostraha proti vandalismu. 
 Větší pořádek v obci. 
 Častější pochůzky a hlídky policie proti vandalům (pomalované 

domy, zcizení kanálů a svodů domů, zničené branky a ploty 
dětských hřišť, zničené zastávky MHD atd.). 

 Kamery na důležitých místech (škola, dětská hřiště, školka, 
hlavní ulice Ďáblická...). 

 Řešení otázky bezdomovců - podél hřbitovní zdi je stanové 
městečko, nepořádek, pálení kabelů, - na pozemku u dálnice, 
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konec ulice K lomu 

d) sport, kultura, volný čas (6) 

 Možnost většího sportovního vyžití - fitness centrum. 
 Vedle hřišť pro děti vybudovat hřiště se cvičebními prvky pro 

seniory. 

 Knihovnu Ďáblice zařadit do systému Městské knihovny Praha. 

 Více kulturních pořadů. 

 Zájezdy pro seniory. 

 Kavárna s možností poklidného a příjemného posezení. 

e) různé připomínky (6) 

 Nebezpečná křižovatka Kostelecká - Ďáblická (pro pěší i pro 
auta). 

 Autobusy projíždějící ulicí Kokořínskou silně narušují rodinné 
domy - praskají zdi, chvějí se! Dříve tam nejezdily! 

 Jiné zastupitelstvo, zatím nevidím žádné zlepšení, dáváte 
prostor zase sobě. 

 Za 40 let, co zde žijeme, se Ďáblice změnily k nepoznání k 
lepšímu, bohužel ale někteří obyvatelé si toho neváží a záměrně 
věci poškozují. Škoda. 

 Jsem moc ráda, že se v MŠ nebo ZŠ koná cvičení Zumba pro 
ženy - navštěvuji a jsem moc spokojená. Takovéto vyžití pro 
ženy zde moc chybělo. Nyní to chválím. 

 Chválím také "nový" Ďáblický zpravodaj. 

 

 

 

Den otevřených dveří DIAKONIE ČCE v Obecním domě  

 DIAKONIE ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze, Ke kinu 7, 

Praha 8 – Ďáblice pozvala všechny zájemce o informace o PEČOVATELSKÉ 

SLUŽBĚ na Den otevřených dveří 11. října 2011 od 8 do 18 hodin pořádaný 

v rámci Týdne sociálních služeb ČR. 

 Pracovníci Pečovatelské služby Ďáblice zodpověděli Vaše dotazy 

týkající se poskytovaných služeb (komu je služba určena, za jakých 

podmínek může být poskytována apod.). 
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Čerpání kompenzačního příspěvku MČ Praha-Ďáblice pro děti za provoz 

skládky 

  Finanční odbor MČ sdělil, že příspěvek ve výši 2500 Kč/rok může být 

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 15. 9. do 30. 11. kalendářního roku. Tím se rozumí, že např. z 

rozpočtu 2011 je poskytován příspěvek na rok 2011, pokud nebylo čerpání 

provedeno formou účasti dítěte na škole v přírodě v roce 2011. Výjimku 

tvoří děti narozené po 1. 11. do 31. 12. 2011, na které lze podat žádost až 

do 15. 1. 2012 s tím, že příspěvek bude poskytnut do 31. 1. 2012 z rozpočtu 

roku 2012. 

           Ďáblický zpravodaj, 2011, č. 11 

 

Obecní knihovna 

 V současné době má naše knihovna 8066 titulů, z toho 6500 beletrie 

a 1566 naučných knih, letos jich přibylo 146. Naši čtenáři si tento rok 

vypůjčili 6245 knih. 

 Stále zde probíhají počítačové kurzy pro seniory a také naši čtenáři 

mohou využít možnosti, která jim nabízí v rámci registrace internet zdarma. 

 V knihovně je největší zájem o detektivky, romány pro ženy,                

o společensko-politické romány a také o přírodovědecké knihy. 

 V knihovně funguje pro naše občany vidimace a legalizace (ověřování 

podpisů a listin). A také služba Czech POINT. 

 Naše obecní knihovna je již desítky let považována za trvalou součást 

života v Ďáblicích. Knihovna má v současné době důstojné prostory, 

bezbariérový přístup a je uprostřed naší obce.  

           Zpracovala Ivana Midlochová - knihovnice 
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Nezapomínáme na vás  

 Počátkem května vzpomínáme na Pražské povstání a příjezd Rudé 

armády. U této příležitosti pokládají zástupci obce věnce: 

- u památníku U Parkánu (v blízkosti základní školy). Byl vybudován 26. 9. 

1920 Spolkem Žižka a spojenými korporacemi v Ďáblicích na památku 

padlých spoluobčanů v první světové válce 1914 až 1918. Dodatečně byly 

na tento památník osazeny dvě desky: umučeným a padlým za vlast a 

svobodu od 1939 do 1945 s uvedením 25 jmen; hrdinům padlým za vlast a 

svobodu od 5. do 9. 5. 1945 s uvedením 12 jmen. 

- u památníku Rudé armády, který se nachází u hřbitova v Ďáblicích.        -zs- 

    

Občanské sdružení pro Ďáblice v roce 2011 

 Občanské sdružení pro Ďáblice bude slavit v roce 2012 svoje páté 

narozeniny. V roce 2011 odešla z funkce předsedkyně Tatjana Dohnalová, 

která stála u zrodu občanského sdružení a od začátku ho vedla. Členové 

sdružení její předsednictví ohodnotili jako vynikající a drží jí palce v její další 

práci pro obec jako radní městské části Praha-Ďáblice. Na valné hromadě 

v 2011 byla předsedkyní občanského sdružení zvolena Karolina Kovtun. 

 Občanské sdružení nadále hájilo ekologické zájmy Ďáblic. 

Informovalo občany Ďáblic o chystaných změnách v obci nebo v její 

blízkosti. Zejména jde o plány na již třetí rozšíření skládky, na výstavbu 

silničního okruhu s velkokapacitní křižovatkou, na zřízení nového letového 

koridoru nad obcí a plány na předimenzovanou výstavbu převážně 

bytových domů v problematických lokalitách. Občanské sdružení také 

připomínkovalo navrhované změny územního plánu, koncept územního 

plánu a v procesu EIA pomáhalo občanům se zasíláním připomínek a 

námitek tím, že na svém webu zveřejnilo příslušné podklady.  

 V září 2011 občanské sdružení získalo grant od Nadace Via v rámci 

podpor místních iniciativ pro projekt „Ďáblice hledají své náměstí“. Cílem 

grantu je zapojení občanů do procesu navrhování nového náměstí 

v Ďáblicích. Partnery v projektu jsou MČ Praha-Ďáblice, architekti z atelieru 

Headhand a ZŠ U Parkánu. Ústřední myšlenkou projektu je zapojení mladé 

generace a široké veřejnosti. První část projektu usilovala o zapojení 
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školních dětí.  Počátkem školního roku architekti dětem vysvětlili, proč a co 

mají dělat, a děti se s vervou pustily do navrhování náměstí a stavění 

modelů.   

 Současně se jednou měsíčně v prostorách obecní knihovny konala 

setkání organizátorů projektu s občany. Cílem těchto setkání bylo 

odpovídat na otázky občanů a vytvořit prostor pro setkávání a společnou 

diskusi o náměstí. Konkrétní informace mohli občané získat u Karoliny 

Kovtun a starosty Ďáblic ing. Miloše Růžičky. Lidé měli možnost si 

prohlédnout archivní materiály, fotografie i starší architektonické návrhy. 

 26. ledna 2012 se v sále základní školy uskutečnilo setkání dětí, 

rodičů a pedagogů, na němž byly vyhlášeny vítězné žákovské modely, 

výkresy i literární vize budoucího ďáblického náměstí. Velký dík za vydařené 

setkání patří pedagogům a vedení školy, která se zapojila do projektu 

„Ďáblice hledají své náměstí“ tím, že historii Ďáblic a otázku náměstí učinila 

součástí školního vzdělávacího projektu. Děti z prvních až devátých tříd na 

modelech a výkresech náměstí pilně pracovaly celé pololetí, což bylo znát 

na překvapivě vysoké kvalitě finálních návrhů. Odborná porota stanovila 

deset kategorií, podle kterých byly modely hodnoceny a oceňovány. Hledal 

se tak například model nejpromyšlenější, stejně jako návrh nejbarevnější. 

Mnohdy bylo obtížné rozhodnout, které modely vyzdvihnout jako 

nejzdařilejší. Pochvalu a uznání si zasloužili všichni. Na slavnostním 

předávání cen děti a jejich učitelky za velkého zájmu publika představily, jak 

projekty vznikaly a s čím se při vytváření návrhů potýkaly.  

 Na jaře 2012 bude uspořádána beseda s odborníky, která občanům 

přiblíží plány pro náměstí a která poskytne prostor pro diskuzi. Projekt bude 

zakončen setkáním občanů na místě budoucího náměstí, jehož součástí 

bude též kulturní program. Nezbývá než doufat, že budoucí náměstí bude 

přinejmenším tak dobře promyšlené, jako tomu bylo u řady dětských 

modelů a výkresů, a že se bude líbit dětem i dospělým tak, jako se jim líbily 

výtvarné kreace vystavené v prostorách naší školy. 

              Dle příspěvku paní Caroline Kovtun 
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Koncert Pueri gaudentes z Prahy a Severáčku z Liberce 

 Nová sociální komise pořádala, jako svoji první větší akci, koncert 

dětí, který se uskutečnil se 1. dubna 2011. 

 Na koncertu vystoupil sbor Pueri gaudentes ze Základní umělecké 

školy v Praze 7, který je jedním z mála českých chlapeckých sborů. Ve své 

historii, která sahá do roku 1990, navštívil sbor řadu českých a evropských 

měst, získal vysoká ocenění na prestižních festivalech, vystoupil i na 

mezinárodním festivalu Pražské jaro. Pravidelně účinkuje ve Státní opeře 

Praha. 

 Druhé „těleso“, které na koncertu vystoupilo, byli Broučci II 

Severáčku z Liberce. Liberecké děti byly hosty chlapeckého sboru Pueri 

gaudentes, který vede sbormistryně Zdena Součková, se kterou pojí 

Severáček dlouholeté přátelství.  

 První vystoupení Broučků II Severáčku z Liberce na zájezdu do Prahy 

se uskutečnilo v pátek odpoledne v základní škole „U Parkánu”, kde se děti 

následně rozdělily do hostitelských rodin. V sobotu dopoledne pak Broučci 

zazpívali na festivalu Rolničkové svátky písní 2011 v kategorii přípravných 

dětských sborů, kde sklidily velký úspěch.  Broučky II doprovázely, přesněji 

vedly, sbormistryně Mgr. Silvie Pálková a paní Petra Koutecká.  Jim patří 

velké poděkování i obdiv za vystoupení dětského sboru. Severáček je 

špičkový dětský sbor základní umělecké školy bez žánrového omezení, který 

často koncertuje a jezdí po světě.   

 Broučci II Severáčku nám zazpívali národní písně, dvě písně Pozdrav 

do Liberce i dvě  v hebrejštině, které mají připravené na zájezd do Izraele.    

 Sál školy byl dosti zaplněn, především rodiči dětí.  

 Komu poděkovat za velmi příjemný podvečer? Především všem 

účinkujícím dětem, dále sbormistryním, v nemenší míře naší sociální komisi, 

která program vymyslela a pečlivě zajišťovala. Díky patři i panu Janu 

Němcovi ze sociální komise, který byl za akci odpovědný.            -zs- 

  

Pálení čarodějnic  

 Předpověď počasí vyšla: 30. 4. 2011 dopoledne slunečno, odpoledne 

déšť, který navečer přestal. Jistě v rodinách, především u dětí, stoupalo 

napětí, jaké bude počasí na pálení čarodějnic. Vydrží během celého 
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programu? Ano vydrželo, ale organizátoři se připravili i na případný déšť 

několika stany či pergolami.  

 Pálení čarodějnic se uskutečnilo, jako obvykle, v areálu restaurace U 
krále Holce, kde však samotná restaurace je uzavřena.  K poslechu i tanci 
hrála kapela Karavan. 
Pálení čarodějnic je společenský akt pro všechny věkové kategorie v 
Ďáblicích. Všeho bylo dostatek: dětí, mládeže, rodičů, prarodičů, sladkostí, 
masných výrobků, suvenýrů i piva. Ze všech zářila spokojenost.  
 Děkujeme členům školské a kulturní komise, v čele s paní Simonou 

Dvořákovou, za uspořádání úspěšné akce.                -zs-

  

 

Dětský den 

 Městská část Praha-Ďáblice pozvala všechny děti i jejich rodiče na 

Dětský den v sobotu 4. června 2011 na fotbalovém hřišti SK Ďáblice. 

Program: od 13 hodin turnaj fotbalové přípravky, od 14 hodin soutěže, hry 

a plno zábavy pro všechny děti. 

 

Výstava drobného zvířectva  
 ZO ČSCH Praha-Ďáblice uspořádala 2. až 4. září 2011 tradiční výstavu 

drobného zvířectva v areálu statku U Parkánu. 

 

Ďáblické šlapky 2011  

 Sportovní komise MČ Praha-Ďáblice a Sdružení ďáblického míče 

uspořádala 6. ročník cyklovíkendu. 

 Sobota 10. 9. 2011 od 14 hodin, Ďáblický háj, cyklistický  závod pro 
děti i dospělé, hravé zápolení o ceny. 
 Neděle 11. 9. 2011 v 8 hodin, hřiště U Holců, cyklovýlet rodinných 
klanů i samotářů. 
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Koncert v kapli  

 Se uskutečnil 25. září 2011 v 19 hodin. Vystoupil pěvecký sbor 

Královská obora, který má v repertoáru skladby od prvního století až po 

skladby Janáčka, Rachmaninova a dalších. Vstupenky byly za 50 Kč. 

 

Bazárek oblečení pro děti  

 Mateřské centrum Ďáblice o.s. pořádalo Bazárek podzimního a 
zimního oblečení pro děti v sobotu 8. října 2011 od 10 hodin v tělocvičně 
Obecního domu (1. patro). 

 
Královský rytířský turnaj na koních 
 Pravý středověký turnaj se vším všudy byl k vidění v jižní části Ďáblic, 
naproti restauraci Květnová, v sobotu 8. a v neděli 9. 10. 2011. V dočasně 
vytvořeném areálu nám rodina Berouskova předvedla příjemnou 
podívanou na drezuru koní, kterou zasadila do historického prostředí. Bavili 
se mladí i starší. Slovem souboje doprovázel František Berousek senior, 
jezdci byli Berouskové junioři. Tuto atrakci Berouskovi provozují již 12 let. Je 
to známý rod Berousků vlastnící cirkus po pět pokolení.  
 Nechyběly souboje na koních s dřevci, šerm či lukostřelba na cíl. 
Soupeření dvou ctihodných rytířů se dvěma padouchy si diváci v 
královském městě rozhodně užívali. 
 I když mají účinkující vše pečlivě připravené, souboje s meči a dřevci 
si často vyžádají ošetření. „Nějaké škrábance nebo naraženiny, to je skoro 
pořád. S tím počítáme. Máme i náhradníky, ale často se stane, že se kolega 
rytíř ováže a jede dál. Třeba pan vedoucí jezdil i se zlomenou nohou,“ 
vypráví Berousek. 
 Pokud to dovolí počasí, absolvuje rytířské divadlo jedno představení 

denně. Více než desetičlenný ansábl musí bleskově přepravit veškerou 

techniku, zásoby a samozřejmě i koně. „Když ráno začneme skládat, tak 

odpoledne už jsme v jiném městě, tedy pokud je to přesun do padesáti 

kilometrů,“ vysvětluje.                  -zs- 
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Majda z Kouzelné školky  

 Kulturní a školská komise pozvala děti a rodiče na představení Majda 

z Kouzelné školky ve čtvrtek 9. června 2011 v 16.30 hod. v sále ZŠ, cena 

vstupenky 90 Kč. 

 
Drakiáda  

 Školská a kulturní komise uspořádala pro všechny malé i velké další 

ročník ďáblické drakiády, který se konal v sobotu 22. 10. 2011 v 15.30 hodin 

na fotbalovém hřišti TJ Ďáblice. Děti, mnozí s rodiči, předvedly svého draka 

a za odměnu je čekal zajímavý program. 

 

Mikulášský bál   

 Sdružení ďáblického míče ve spolupráci s MČ Praha-Ďáblice 

uspořádalo v sobotu 3. prosince ve 20 hodin v atriu ZŠ Mikulášský bál. 

K příjemnému večeru patřil uvítací přípitek, skvělá zábava, bohatá tombola 

a výborná kapela Bingo Band Josefa Chlupa. 

 

Lampionovo–lucerničková oslava svátku sv. Martina  

        Dne 16. listopadu 2011 v 16.30 hodin jsme přišli pozdravit sv. Martina 

na koni, posvítit mu na cestu lucerničkou či lampiónem, zazpívat si písničky 

a zažít atmosféru večerních Ďáblic.  

Akci pořádala Kulturní a školská komise a Mateřské centrum Ďáblice o.s.  
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Adventní posezení ďáblických seniorů 

 Sociální komise pořádá v posledních letech velmi záslužnou akci – 

Vánoční setkání seniorů. Letos se uskutečnilo v sobotu 26. listopadu. 

Senioři i seniorky se sešli odpoledne v jídelně naší školy, kde je uvítala 

předsedkyně sociální komise paní Barbara Tranová, pod jejímž vedením 

probíhalo celé příjemné odpoledne. Posezení seniorů pozdravil v krátkém 

projevu starosta obce ing. Miloš Růžička. Uvedl některé aktivity v obci, 

které byly vesměs iniciovány občany. Svůj projev prolnul několika 

„kladnými“ vtipy o seniorech.  

 Příjemné posezení a vzájemné popovídání bylo podpořeno dobrým 

pohoštěním. Vánoční punč paní Petříkovové, vedoucí školní jídelny, neměl 

chybu.  

 Adventní posezení seniorů zpestřil přípravný chlapecký sbor Pueri 

gaudentes ze Základní umělecké školy v Praze 7, který je jedním z mála 

českých chlapeckých sborů. Tentokráte se nám představil sedmnáctičlenný 

sbor chlapců z druhé třídy. Za klavírního doprovodu pana Miroslava Růžičky 

nám sbor zazpíval písně Ježek na houbách, Potápěč, a především vánoční 

koledy. Končili písní Beskyde, Beskyde, ke které se připojili mnozí senioři.  

Vystoupení sboru bylo odměněno potleskem a malým dárkem pro každého 

člena souboru.   

 Z téže umělecké školy nám zahrál na lesní roh Vojtěch Svoboda. 

  Příjemné setkání bylo ukončeno dárkem předaným žákyněmi 

ďáblické školy každému účastníkovi - součástí bylo přáníčko, které zhotovily 

děti ze školní družiny. 

 Bylo to milé posezení, při kterém si senioři vzájemně popovídali, 

zavzpomínali i pobavili. Je třeba poděkovat všem, kteří přispěli 

k pohodovému odpoledni sedmdesáti seniorů. Nebylo jednoduché celou 

akci zajistit - od pozvání seniorů, přes zajištění dobrot i kulturního 

vystoupení, následného roznosu kávy, punče, cukroví, chlebíčků a ovoce.   

Znovu je třeba poděkovat členkám sociální komise v čele s paní Barbarou 

Tranovou a všem dalším, kteří přispěli k úspěšné akci.             -zs- 
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Adventní večer 

             Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze a Komunitní 

centrum U Jákobova žebříku nás pozvali na adventní večer ve středu           

7. prosince 2011 v 18 hodin ve středisku Diakonie ČCE v Obecním domě. 

            Zaposlouchali jsme se do skladeb L. van Beethovena, A. Dvořáka, J. S. 

Bacha a S. Saense, které zahrálo klavírní trio studentů AMU Brunetissimo ve 

složení: Ester Kabátová – housle, Kateřina Bláhová – violoncello, Kateřina 

Ochmanová – klavír. 

 Do sváteční atmosféry nás přenesl adventním zamyšlením Miroslav 

Erdinger, farář sboru Českobratrské církve evangelické U Jákobova žebříku 

v Kobylisích.                   -zs- 

 

Adventní koncert v ďáblické kapli 

 Kulturní a školská komise MČ Praha-Ďáblice uspořádala v pátek       

16. prosince 2011 v 19 hodin Adventní koncert v ďáblické kapli, na kterém 

vystoupil soubor ENSEMBLE HIPOCONDRIA s programem barokních 

skladeb. 

 

Putování za šťastnou hvězdou divadla Vysmáto 

 Kulturní a školská komise uspořádala pro všechny děti a rodiče 

představení Putování za šťastnou hvězdou divadla Vysmáto.  Akce se konala 

v sobotu 17. prosince 2011 v 10 hodin v sále ZŠ. 
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Restaurování freskové výmalby v zámecké kapli a půlnoční bohoslužba v 

Ďáblicích  

Již delší dobu, poté, co řád křižovníků dostal zpět kapli v zámku, se 

uvažovalo o nutné záchraně těžce poškozené nástěnné výmalby v interiéru 

kaple. Když se za velkých obtíží podařilo shromáždit peníze, bylo 

přistoupeno k uzavření kaple hned po pouti na slavnost Nejsvětější Trojice 

30. května 2010. Z podnětu našeho řádu se ujala záchrany paní 

restaurátorka Duranová, která s kolegou pracovala na klenbách téměř do 

Vánoc. Bylo zapotřebí celou malbu, provedenou částečně formou fresco, 

částečně secco nejprve zpevnit, poté vyčistit a pochopitelně provést retuší, 

poněvadž část byla již opadána. Celkový náklad činil 800 000 Kč. Řád přispěl 

300 000 Kč, ostatní byly státní či soukromé subvence. Půvabnou fresku, jež 

pokrývá tři pole kleneb, vytvořil jako jednu z posledních Jan Ezechiel 

Vodňanský (1673-1758). Ve dvou polích je tématika Abraháma, kterak 

hostí, dále s třemi anděly a nad kruchtou sv. Václav vykupuje pohanské děti 

a nechává je křtít. Výmalbu i s mobiliářem zřejmě navrhl tehdejší duchovní 

správce P. J. Nepomuk Střecha (1705-1779). Freska nyní září novotou, 

včetně neobarokní výmalby v presbytáři, ta ovšem pochází až z roku 1908. 

Poněkud smutně nyní vyhlíží hlavní oltář, jež by si také žádal restauraci, 

včetně ústředního obrazu. 

Poprvé zde byla bohoslužba o půlnoci 24. prosince 2010. Bylo nutno 

ovšem předtím kapli uklidit a přichystat vánoční výzdobu s betlémem. Toho 

se ochotně ujal zaměstnanec řádu pan Strnad s dalšími obětavými farníky z 

Ďáblic. Kaple byla zaplněna takřka do posledního místa, mše proběhla ve 

velmi milé atmosféře posvátné noci. 

Odborem kultury Úřadu městské části Praha 8, ve spolupráci s 

Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou, budou v dohledné době 

vydány informační letáky o ďáblické kapli. Budou k dispozici i na Úřadu 

městské části Ďáblice. 

                                      Z podkladů PhDr. Marka Pučalíka OCr. 
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Stotisíc Kč sem nebo tam a církevní majetek 

 V blízkosti Ďáblické ulice, za křižovatkou s Kosteleckou, se nachází 

zahrádkářská kolonie sestávající ze sedmi zahrádek. Jedna z nich však již 

několik let silně vybočuje z řady: asi dva roky byla skládkou všeho možného 

ze stavby, jiné roky naprosto neudržovaná, plevelem a keři zarostlá.  

 V létě roku 2011 byla parcela upravována profesionály na zakázku.   

Dozvěděl jsem se, že pozemek spravuje Pozemkový fond, náklady na 

úpravu stály 108 500Kč + náklady na seriózní výběrové řízení, aby se nikdo 

neobohatil. Dle Pozemkového fondu iniciátorem „odstranění nepořádku“ 

byla Městská část Praha-Ďáblice.      

 Pozemek parc. č. 260/1 k.ú. Ďáblice byl původně zapsán v pozemkové 

knize v knihovní vložce č. 434 s právem vlastnickým pro Rytířský řád 

Křižovníků s červenou hvězdou u Pražského mostu. Dle Pozemkového 

fondu za pořádek na parcele odpovídá vlastník pozemku, potažmo 

nájemce. 

 Jeden by si mohl myslet, že problém jedné zahrádky tvoří výjimku 

v hospodaření státu. Jako další příklad v Ďáblicích si uveďme kapli. Kaple 

Nejsvětější Trojice byla vydána po delších tahanicích se „státem“ 

(Pozemkovým fondem) až před několika málo lety Rytířskému řádu 

Křižovníků s červenou hvězdou ve značně zbědovaném stavu. Nyní je kaple 

ve velmi dobrém stavu (po velkém počátečním úklidu, obnově varhan, nové 

elektrické instalaci, obnově historicky cenné náročné stropní malby atd.). 

 V poslední době se řeší restituce církevního majetku. V případě Ďáblic 

je to zabraný majetek Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou. 

Pozemkový fond pronajímá v k.ú. Ďáblice přibližně 130 ha zemědělské 

půdy, což je zřejmě původní zemědělská půda příslušející ke statku řádu.  

Pro srovnání: celý katastr Ďáblice má výměru 738 ha, z čehož zastavěná 

plocha měří 29 ha, lesní pozemek (převážně Ládví) 54 ha, orná půda 525 

ha.  Statek je také pronajat od Pozemkového fondu. Větší opravy financuje 

stát, menší nájemce.  

 Doufám, že vrácení církevního majetku naší obci prospěje a 

nenastane zahušťování obce stavbami. Také si přeji, aby rozšiřování obce 

bylo prováděno s podstatně větším citem než současné plánované rozšíření  

v okolí pramenů Mratínského potoka. Uhlídají to komise při obci, občanská 

sdružení a vedení obce?                  -zs- 
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Oslavy výročí narození Anežky České a její vztah k Ďáblicím 

  Historie naší obce, zvláště v období jejího vzniku, je úzce vázána na 

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou.  Tento řád založila sv. 

Přemyslovna, dcera Přemysla Otakara I (1197 až 1230). Obec se rozvíjela 

v okolí statku, který řád vybudoval a vlastnil. Tento řád je také znám svojí 

péčí o chudé studenty pražské univerzity a církevních liceí.  Za služby ve 

„špitále“ při ďáblickém dvoře studentům poskytovali ubytování a stravu. 

V současné době statek (i příslušné pole) je, jako většina církevního majetku 

v ČR, ve správě státu. Jen kaple, perla naší obce, byla v r. 2007 vrácena 

tomuto řádu.                   -zs- 

 

Církev československá husitská v Praze 8 - Ďáblicích v roce 2011 

 Středem bohoslužebného života naší církve jsou bohoslužby s Večeří 

Páně, které se v našem sboru konají pravidelně každou neděli od 9 hodin. 

 Vykonávají se církevní obřady jako je svátost křtu a příprava k němu, 

biřmování, svátost manželství, pohřební obřady. Vykonáváme také návštěvy 

nemocných a pastorační návštěvy. V uplynulých letech naše farní kancelář 

tvořila zázemí pro vyučování náboženství dětí nebo mládeže, ale bohužel 

v současnosti se nekoná pro malý zájem. 

 Účastníme se ekumenických (za účasti členů ze dvou nebo více církví) 

biblických hodin, které se konají v Čakovicích. 

 V počátku občanského roku (8. ledna) se připojujeme ke slavnostním 

bohoslužbám, které se slouží jako připomínka založení naší církve roku 

1920, v chrámu sv. Mikuláše. 

 V lednu se taktéž připojujeme k ekumenické akci Modlitby za jednotu 

křesťanů. 

 O velikonočních svátcích jsme se tento rok sešli na Velký pátek, kdy 

jsme si čtením pašijí a reprodukovanou hudbou připomněli události 

ukřižování Ježíše. Na Hod Boží velikonoční byla sloužena bohoslužba 

s pokáním. 

 Během měsíce dubna se konalo setkání u příležitosti Světového dne 

modliteb, ke kterému se připojují církve v celé republice a každý rok je 

vybrána jiná země. Výbor žen z dané země připraví program v souladu 
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s tíživými a naléhavými problémy, které se v této zemi vyskytují. Zemi nám 

přiblíží informace o její charakteristice a běžném životě lidí, taktéž poznáme 

i zeměpisné a přírodovědné zajímavosti. Součástí je i ochutnávka typického 

pokrmu pro tuto zemi, poslech hudby či ukázka řemeslné práce. Tento rok 

jsme se modlili za Chile. 

 Poslední květnový den jsme se připojili k celostátní akci Noc kostelů. 

Náš sbor byl zpřístupněn do 19 do 23 hodin. Paní Alena Špačková přednesla 

povídku o Marii a Martě z Čapkovy Knihy apokryfů. Pro návštěvníky byla 

připravena výstavka několika různých výtisků Biblí a reprodukovaná hudba. 

 Každoročně se věřící i duchovní naší církve účastní 6. července 

slavnostní bohoslužby v Betlémské kapli k výročí upálení M. J. Husa. 

Bohoslužby jsou vysílány přímým přenosem v ČT. Také duchovní i členové 

naší NO se připojují k této bohoslužbě. 

 V měsíci říjnu již tradičně sloužíme bohoslužbu Poděkování za úrodu, 

kdy nám vystavené plody a dary země připomínají Boží stvoření. 

 V listopadu si bohoslužbou připomínáme den Památky zemřelých, 

kdy vzpomínáme na naše bližní, kteří již odešli z tohoto časného světa. 

 Tento měsíc náš sbor také navštívila skupina věřících z římsko-

katolické církve z Prahy 3 - Žižkova během prohlídky kostelů a církevních 

objektů v oblasti Prahy 8. 

 V prosinci v době adventu se v našem sboru konal adventní koncert 

hudebního sdružení Ďáblík, který vede p. Michal Sevruk, a na kterém se 

představilo kolem třiceti ďáblických dětí s ukázkami děl různých hudebních 

skladatelů. 

 Během vánočních svátků sloužíme bohoslužbu na Boží hod vánoční a 

pobožnost poslední den roku jako poděkování za rok, který právě končí. 

V minulých letech jsme mívali během Vánoc vystavené betlémy, které nám 

zapůjčoval p. Tymich ze Spolku pražských betlémářů. Minulý rok jsme je 

nevystavovali, ale letos bychom chtěli tuto začínající tradici obnovit.  

                                 Dle příspěvku paní Renaty Wesleyové 
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Aktivity hasičů v roce 2011 

Mladí hasiči v první desítce  

 V sobotu 19. 2. se mladí hasiči ze sboru dobrovolných hasičů Ďáblice 

zúčastnili soutěže „Zimní pohár v uzlování“, pořádaný tentokrát  SDH Kbely.  

V této soutěži musí děti v družstvu navázat na stojanu pět určených uzlů     

v co nejkratším čase a samozřejmě správně. A i když naše družstvo mladších 

nepostoupilo do druhého kola, umístili jsme se na krásném 8. místě              

z celkových 24 družstev, a to s časem 50,47 vteřin.  

 Soutěž byla vypsána i pro čtyři jednotlivce z každého sboru. I zde měli 

soutěžící za úkol uvázat daných pět uzlů v co nejkratším čase a ve správné 

formě. Z našich řad jsme postavili 3 jednotlivce v kategorii mladších, kteří     

z celkových 24 soutěžících skončili na 7. místě s časem 27,19 vteřin (Matěj 

Vondřich), 8. místě s časem 28,04 vteřin (Jan Dorian Kratochvíl) a 16. místě 

s časem 42,78 vteřin (Daniel Tipta). Čtvrtou v pořadí jsme do soutěže 

zapsali jedinou dívku ve sboru a současně jedinou v kategorii starších u SDH 

Ďáblice Nicol Soumarovou, která skončila na hezkém 19. místě z celkových 

34 soutěžících s časem 22,10 vteřin. A i když nikdo z mladých hasičů 

nedosáhl na stupně vítězů, všem patří uznání za výkon a dík za skvělou 

reprezentaci ďáblických hasičů.  

 Tyto děti se daly dohromady v říjnu a za necelých pět měsíců se 

dokázaly nejen naučit základy všeho, co mladí hasiči musí umět a o čem 

doposud nikdy neslyšeli, ale dobře se připravit i na dvě soutěže. O první je 

psáno výše, druhá se odehrála na podzim loňského roku, kdy náš kroužek 

měl za sebou pouze pět týdnů svého působení.  

 Společně jsme se zúčastnili „Orientačního běhu“ v Cholupicích, kde 

bylo úkolem například správně ošetřit a přepravit zraněného, určit správně 

topografické značky nebo přesně střílet ze vzduchovky. A i když jsme měli 

za sebou jen těch pár schůzek, skončily obě naše pětičlenné hlídky mladších 

hasičů na konečném 20. a 16. místě z celkových 29 hlídek. S výsledky jsme 

byli i zde spokojeni a děti dostaly pochvalu nejen ústní, ale také odměnu      

v podobě vánočních dárků od Ježíška. Pod stromečkem na vánoční schůzce 

našly děti vybavení na soutěže, jako např. přilby, teplákové soupravy, trička 

s logem SDH Ďáblice nebo hadice, zkrácené pro děti.  

 V současné době (2011) navštěvuje kroužek mladých hasičů při SDH 

Ďáblice celkem 9 dětí, a z toho je pouze jedna v kategorii starších. Kroužek 
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je otevřen pro všechny děti ve věku od 6 do 15 let z celé Prahy, ovšem 

dostupný je především pro děti z Prahy 8 a okolí Ďáblic.  

 Mladí hasiči se schází každé pondělí od 16 do 18 hodin v hasičárně 

v ulici U Parkánu v Ďáblicích a připravují se nejen na soutěže v požárním 

útoku nebo v uzlování, ale také se učí základy první pomoci, učí se střílet ze 

vzduchovky, poznávat přírodu a správně se v ní chovat. Děti navštěvují 

stanice profesionálních hasičů, účastní se aktivit jiných sborů, jako byl např. 

únorový pochod kolem Písnice, chodí do bazénu nebo do jiných kulturních 

zařízení. V neposlední řadě pojedou děti na konci letních prázdnin na 

dětský tábor.  

Zpracoval Martin Kratina, vedoucí mládeže, SDH Ďáblice 

 

Evakuace MŠ a ZŠ v Ďáblicích 

 Každý rok pořádá sbor dobrovolných hasičů Ďáblice nácvik evakuace 

v mateřské a základní škole v Ďáblicích. Letos (2011) se podařilo před 

všemi, krom obeznámených osob z vedení školky a školy, datum a čas 

evakuace utajit. Měli jsme tak možnost znovu zaznamenat a vyhodnotit 

bezprostřední chování dětí a odpovědných pracovníků v krizové situaci.  

 Jen připomínáme, že evakuace je jeden ze základních způsobů 

ochrany obyvatelstva, je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění 

osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků (strojů, zařízení a 

materiálu) v daném pořadí priority, z ohroženého prostoru na jiné území.  

 Obě evakuace (MŠ i ZŠ) proběhly v jeden den, a to 12. 5. 2011 

dopoledne.  

 Nejprve byla evakuována mateřská školka. Před vyhlášením evakuace 

se děti nacházely ve čtyřech pavilonech mateřské školky (žlutý, zelený, 

červený a modrý). Evakuace byla vyhlášena v 8.51 a po jejím vyhlášení děti 

spořádaně opouštěly, za dozoru učitelů, objekt školky. Při opouštění budov 

byly všechny osoby počítány. Děti ze žlutého pavilonu se řadily na 

vyhrazeném prostoru před budovou a odcházely na určené seřadiště, 

kterým je Koníčkovo náměstí. Ostatní děti z pavilonu zeleného, červeného a 

modrého odcházely, za asistence dozorujících hasičů, na určené seřadiště 

"U Holců". Po evakuování všech osob byly prostory školky kontrolovány, 
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zda v nich někdo nezůstal. Po ukončení cvičení byl počet osob kontrolován 

se stavem v třídnicích - nikdo nechyběl. Během šesti minut tak bylo              

z objektu školky evakuováno 13 dospělých a 142 dětí. Čas šest minut byl 

rekordní za dobu, kdy evakuaci v MŠ nacvičujeme. Malí předškoláci si 

zaslouží pochvalu za neustálé zlepšování času opuštění budovy.  

 Dále pak následovala evakuace základní školy. Před vyhlášením 

evakuace se žáci a učitelé nacházeli ve třech patrech staré a nové budovy 

základní školy. Po vyhlášení evakuace rozhlasem v 9.26, žáci bleskově 

opouštěli objekt školy za dozoru vyučujících a hasičů. Při opouštění budovy 

byly všechny osoby počítány a po ukončení cvičení byl počet kontrolován se 

stavem v třídnicích a opět nikdo nechyběl. Žáci ze staré budovy školy se 

řadili na určeném prostoru v parku vedle budovy, žáci z nové budovy 

odcházeli na určené seřadiště nad školou. Po evakuování všech osob byly 

prostory školy kontrolovány, zda v budovách někdo nezůstal. Nácviku 

evakuace osob z ohrožených prostor školy se zúčastnilo 21 dospělých a 273 

žáků. Základní škola byla vyklizena za výborné dvě minuty.  

 Nácvik znovu prokázal připravenost dětí, žáků a všech pracovníků 

školky a školy na případnou situaci, kdy budou nuceni rychle opustit 

prostory. Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci a všem vyučujícím se 

omlouváme za narušení výuky.  

                                   Zpracoval Robert Eichler, starosta SDH Ďáblice  

 

Školení a cvičení na raftových člunech 

 Počátky našeho zájmu o raftový vodácký sport a cvičení vodních 

záchranných technik jsou datovány do povodňového roku 2002. Tehdy 

jsme se v rámci nasazení Integrovaného záchranného systému zúčastnili 

záchranných prací v zaplavené Libni, kde jsme se pohybovali právě na 

raftových nafukovacích člunech. Tam jsme se rozhodli, že bohaté praktické 

zkušenosti, získané při této živelné katastrofě, zdokonalíme a prohloubíme.  

 Prvním krokem bylo pořízení veškerého chybějícího vodáckého 

vybavení, abychom dostáli všem bezpečnostním požadavkům, a to jak pro 

samotný pohyb na divoké vodě, tak pro plnění náročných záchranných 

úkonů. Dalším krokem bylo školení, které jsme absolvovali u agentury 
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Adventura. Na tomto náročném školení jsme si doplnili veškeré vodácké 

teoretické znalosti, doplněné o zásady poskytnutí první pomoci na vodě. Na 

umělém kanále v Tróji jsme pak prošli praktickým školením a nácvikem jak 

samotné jízdy, tak i vodní záchrany na divoké vodě. 

 Následně jsme se začali zúčastňovat raftových závodů, kde jsme         

v náročné konkurenci profesionálních záchranných složek vždy 

reprezentovali se slušným výsledkem. Konkrétně se jedná o Mistrovství 

republiky hasičského záchranného sboru ČR v raftové jízdě na divoké vodě 

a Jarní splutí Sázavy, které každoročně pořádá Sportovní klub Hasiči Praha.  

 Pro zdokonalení znalostí a dovedností využitelných při práci na vodě 

pak pořádá naše SDH školení a cvičení na raftech pro členy jednotky 

požární ochrany. Cvičení probíhá každým rokem na horním toku řeky 

Vltavy. Letos se konalo o víkendu 13. - 15. května, trasa vedla z Vyššího 

Brodu do Českého Krumlova. Během školení a nácviku jsme si opakovali 

teoretické znalosti, nacvičovali záchranné techniky a předávali znalosti 

novým členům jednotky. 

 Vlastní program školení a cvičení vypadá následovně:  

- teoretické znalosti - vybavení a výstroj, údržba výstroje, ovládání člunu, 

vodácká terminologie, zdravověda, vodní záchrana, 

- nácvik záchrany tonoucího, 

- nácviky na sjezd a slalom v kategorii R4 - raft se čtyřčlennou posádkou, 

- techniky jízdy na klidné vodě - přímá jízda, změny směru, 

- techniky jízdy na tekoucí a divoké vodě - přímá jízda, otáčení, nájezdy z 

proudu do protiproudu, přejezdy proudu, průjezd válce, přejezd válce. 

 

Hasičský letní dětský tábor - Lažánky 2011  

 Začátkem srpna strávily děti z SDH Ďáblice, společně s jinými sbory, 

krásných 12 dnů v letním hasičském dětském táboře u Blatné v rekreačním 

středisku Lažánky. Letošní rok se nesl ve znamení prvního dílu Harryho 

Pottera a táborová hra byla na to zaměřena. 

 První den byly děti rozřazeny slavnostním nástupem do deseti kolejí, 

pojmenovaných podle postav z prvního dílu (Hagridova kolej, kolej madam 

Preetové, Brumbálova kolej, Quirelova kolej apod.). Slavnostní rozřazení 
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probíhalo pod taktovkou samotného Brumbála a profesorského sboru. 

Nechyběl dokonce ani klíčník a šafář Hagrid, který byl po celou dobu všech 

etapových her přítomen a byl dětem ochráncem. Chránil je na každém 

kroku, kdy jim hrozilo nějaké nebezpečí ze strany zlé síly nebo smrtijedů. 

Hagrid byl například při podepisování do tajemné třídní knihy i při noční 

procházce v zapovězeném lese. 

 V etapových hrách si děti ve svých kolejích nejprve zvolily svého 

kapitána a potom plnily společně zadané úkoly, bez ohledu na věk, pohlaví, 

či příslušnost k danému oddílu na táboře. Za výhru v etapovkách děti 

dostaly část pokladu, sladkosti a trička v barevném provedení, které 

náleželo pouze dané koleji, a nikdo jiný z tábora tuto barvu nezískal. Další 

důležitou součástí výher byly Galeony (platidla), které koleje dostávaly 

podle dosaženého výsledku v etapovce a schovávali si je na závěrečný 

maškarní večer. Tady mohl každý člen své Galeony proměnit u Hagrida za 

drobné dárky a pamlsky. 

 Součástí celého tábora byly samozřejmě i oddílové hry, kdy měly děti 

připravený program od svých vedoucích. Děti měly různé bojové hry, učily 

se zacházet se sekerou a pilou, střílely ze vzduchovky, hrály míčové i 

prostorové hry. Hrály hry v táboře i mimo něj. Měly připravené lanové 

centrum, mohly při pěkném počasí do bazénu, nebo na trampolínu a 

neměly jedinou vteřinu čas na lumpárny. Na konci tábora mohli všichni 

shlédnout video a ukázku Pyrotechniků PČR a záchranu tonoucího na 

blízkém rybníku, kterou provedli hasiči, kteří se po cestě k události ještě 

potýkali před zraky dětí se spadlými stromy. 

 Celý tábor nás provázelo vcelku krásné počasí a až na spoustu 

otravných vos, které denně popíchaly až dvě třetiny táborníků, se tábor 

vydařil a již teď se těšíme na příští rok. Letošního tábora se zúčastnilo 120 

dětí (maximální kapacita dětí), které byly do 9 oddílů (3 oddíly dívek a 6 

oddílů chlapců) a 24 pracovníků tábora.  

                Zpracoval Martin Kratina, vedoucí mládeže SDH Ďáblice  
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TJ a SK Ďáblice 

Začátek roku 

 Začátkem roku ve svých funkcích předsedy TJ a předsedy fotbalového 

oddílu skončili pan Vladimír Šimáně a pan Zdeněk Šedivý. Oběma kolegům 

děkuji za vykonanou práci pro sport v Ďáblicích. Novým předsedou fotbalu 

je pan Michal Mošnička, místopředsedou pan Daniel Slepička. Pan 

Mošnička je do valné hromady pověřen i funkcí předsedy TJ. 

V současné době formujeme nový tým pro vedení fotbalu a definujeme si 

hlavní cíle pro rok 2011. Naše kontakty najdete na www.skdablice.eu nebo 

nás můžete kontaktovat přímo na hřišti.  

Využití sportovního areálu 

  Naším cílem je maximální využití sportovního areálu pro Ďáblice. Co 

konkrétního si pod slůvkem „maximální využití“ představujeme?  

1. Areál je primárně určen pro fotbal dospělých a dětí na vysoké fotbalové 

 úrovni.  

2. Nicméně i děti, které nechtějí hrát fotbal na vyšší úrovni, což obnáší 2–3 

 tréninky týdně, víkendové mistrovské zápasy a turnaje i mimo Prahu, by 

 měly mít možnost si jednou týdně pod dozorem jen tak zakopat. 

3. Program na dopoledne – hřiště je nevyužité, a tak se nabízí jeho využití 

 pro školu. 

4. Program na víkendy mimo mistrovské utkání a mimo sezónu – využití pro 

 různé sportovní akce (např. dětský/sportovní den, drakiáda, turnaje a 

 další akce v areálu ve spolupráci s komisí sportovní, školskou a kulturní). 

5. Program na letní prázdniny je velkou možností, protože v tuto dobu byl 

 areál vždy opuštěný a nevyužitý. Již na toto léto připravujeme dva 

 turnusy dětského sportovního kempu, ve dnech 18.–22. 7 a 25.–29. 7. 

6. Nabízet k využití celý sportovní areál, tzn. včetně dvou tenisových kurtů a 

 všech výhod, které poskytuje. 

Pokud by se nám podařilo takto využít sportovní areál, věříme, že 

nabídneme sportovní vyžití pro každého. 

Fotbalová školička  

 V září minulého roku jsme evidovali více jak třicet dětí ve fotbalové 

školičce, a tak jsme hned na začátku jarní sezóny ze školičky vytvořili nový 

tým předpřípravky, který od září již bude hrát soutěž jako mladší přípravka. 
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A aby byl tým připraven, přihlásil Honza Němec tým do Jarní ligy (ročník 

2004 a mladší) na Meteoru Praha, kde postupně odehrají šest hracích dnů 

formou turnajů.  

 S ohledem na cíl zkvalitnit mládežnickou základnu, bylo rozhodnuto, 

že náklady na turnaj (6 000 Kč) bude hradit fotbalový oddíl (což není u 

všech oddílů standard).  

Novinky z klubu 

 V neděli 10. 4. proběhlo na našem umělém hřišti šest zápasů malé 

kopané 5+1 a my si tak odzkoušeli celodenní provoz hřiště se souběžným 

hraním zápasů na travnatém hřišti. Snahou bude získat v další sezóně více 

zápasů této soutěže.  

 Dne 12. 4. proběhla valná hromada TJ, kde byl předsedou klubu 

zvolen pan Michal Mošnička a místopředsedou byl potvrzen předseda 

oddílu tenisu pan Jiljí Kubec starší. 

 Sezóna 2010/2011 skončila 18. června posledním zápasem mužů A v 

Řeporyjích a byl to konec vítězný. Cílem bylo odehrát tento poslední zápas 

naplno, abychom se co nejvíce přiblížili středu tabulky, což se nakonec při 

výhře 1:0 povedlo a tým mužů skončil ve druhé nejvyšší pražské soutěži ze 

14 týmů na 9. místě, což oproti podzimu a minulým sezónám můžeme 

považovat za úspěch. Poslední zápas již nehráli hráči, se kterými pro další 

sezónu nepočítáme. Tým bychom chtěli postupně doplňovat mladými 

ďáblickými hráči. Je to běh na delší trať, ale jinou možnost pro klub s 

ohledem na finanční náročnost hostování hráčů z jiných klubů nevidím.  

Nejúspěšnějšími týmy sezóny 2010/2011, kteří skončili na prvním místě 

tabulky, jsou muži B a mladší přípravka, která skončila sezónu se skórem 

170:15. O této úspěšné sezóně mladší přípravky se dočtete v samostatných 

článcích vedoucích týmů. Nicméně je potřeba poděkovat všem týmům, 

neboť každý měl jinou výchozí pozici, jinou kvalitu hráčů a jinak těžkou 

skupinu. Sezónu jsme letos zakončili nejen zápasem mužů A, ale i v sobotu 

18. června velkým celodenním turnajem. Pořádali jsme druhý ročník 

turnaje o Ďáblíkův pohár, kterého se zúčastnilo devět týmů z Prahy a okolí a 

podle mého hodnocení i ostatních to bylo zakončení ve velkém. 

Sportovní areál 

 Pokud hodnotím sezónu, je potřeba poděkovat správci panu 

Slepičkovi, neboť hřiště bylo odborným fotbalovým delegátem ohodnoceno 



67 

 

jako jedno z nejlepších v Praze. Samozřejmě, že tento stav znamená i 

nemalé investice, a proto jsem rád, že se nám podařilo dohodnout s 

partnerem Ďáblického fotbalového oddílu společností A.S.A. (zastoupenou 

prokuristou panem ing. Liborem Luňáčkem) finanční pomoc s prořezem 

hřiště. To je poměrně sofistikovaný a také finančně náročný systém letní 

údržby a regenerace travnatých hřišť. Celková finanční částka, kterou nám 

A.S.A. sponzorsky pomohla, se vyšplhala na téměř 50 000 Kč. 

V září se můžeme těšit v Ďáblicích na tým SK Ďáblice Ženy 

 Jsem rád, že se podařilo dojednat zajímavou spolupráci mezi 

fotbalovým oddílem SK Ďáblice a Sokol Vysočany zastoupeným starostou 

Sokola panem Kracmanem (ďáblickým občanem), a od začátku září se bude 

hrát v Ďáblicích III. fotbalová liga žen. Fanouškům fotbalu nabídneme 

zajímavé zápasy s týmy žen z různých koutů ČR.  

        Zpracoval Michal Mošnička 

 

Mladší přípravka - první místo z deseti týmů  

 Dnes již můžeme říci, že sezóna 2010/2011 byla pro mladší přípravku 

úspěšná. Po podzimním kole, kdy se dostali na první příčku tabulky, všichni 

netrpělivě očekávali, jak dopadne kolo jarní. Po prvním zápase s Radotínem, 

který prohráli 6:3, se zdálo, že se odchod tří hráčů podepíše na celkovém 

umístění, ale už v dalším zápase chlapci ukázali, že se s nastalou situací 

vyrovnali a při dalších zápasech nedovolili žádnému z týmů zažít pocit 

vítězů Pohled na výsledky, tabulku a body dokazuje, že patříme mezi první 

oprávněně. Protože celý tým příští sezonu postupuje do starší přípravky, 

budeme doufat, že jejich start na podzim bude stejně úspěšný.  

                  Šárka Husáková 
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Proběhl druhý ročník turnaje o Ďáblíkův pohár 

 V sobotu 18. června 2011, proběhl druhý ročník fotbalového turnaje 

Ďáblíkův pohár. O pohár se utkaly týmy SK Ďáblice (oddíl A + oddíl B), TJ 

Březiněves, Spartak Kbely, Sparta Praha (dívky), SK Dolní Chabry, SK 

Třeboradice, FC Lobkovice a ABC Braník. Náladu naštěstí nezkazilo ani 

jediné mužstvo, které i přes příslib účasti na turnaj nedorazilo. TJ Sokol Libiš 

byla kontumačně vyřazena. Ostatní kluby byly rozděleny do dvou 

základních skupin, ve kterých se odehrávaly jednotlivé zápasy systémem 

každý s každým. Ze základních skupin pak hrála družstva o konečné pořadí. 

Po úvodním slovu nastoupili hráči na perfektně upravený trávník, který 

doslova vypiplal správce hřiště a trenér starší přípravky Daniel Slepička. Pro 

letošní turnaj byly připraveny dvě hrací plochy. 

 I přes lehkou nepřízeň počasí, která od počátku turnaj provázela, 

bojovalo devět týmů starších přípravek hned od začátku s plným 

nasazením, a to včetně jediného dívčího celku, který se turnaje zúčastnil. 

Dívky ze Sparty Praha se v soubojích vyrovnaly chlapcům a jejich úsilí je 

vymrštilo až do semifinále. Pochvalu ale zaslouží i naše týmy, které 

evidentně nepodcenily přípravu a zúročily pravidelné tréninky a 

soustředění. Během zápasů byly k vidění brilantní a rychlé akce, parádní 

zakončení a samozřejmě řada pěkných gólů. K napínavé atmosféře 

fotbalového dne navíc výrazně přispěla nálada v hledišti, kde rodiče 

vydatně fandili svým ratolestem.  

 Již po úvodních zápasech byli jasní favorité, mezi které patřil i celek 

Ďáblic oddíl A. Ten se probojoval až do duelu o třetí a čtvrté místo, kde po 

tvrdém boji podlehl týmu Sparty Praha.  

 Finále patřilo jednoznačně celkům SK Třeboradice a ABC Braník. 

Braník nakonec udolal soupeře a odvezl si tak po právu letošní Ďáblíkův 

pohár. Poháry a ceny předávali předseda fotbalového oddílu SK Ďáblice 

Michal Mošnička, pan Libor Luňáček, který zastupoval společnost A.S.A., 

partnera celého fotbalového oddílu a generální sponzor turnaje Pavel 

Mihálik ze společnosti Pavel Mihálik – AUTODÍLY s.r.o. Kromě ocenění a 

pamětních předmětů si hráči odnesli z turnaje také spoustu nových zážitků 

a zkušeností.  

            Jiří Holík 
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Školička 

 V září začíná opět nábor do fotbalové školičky, které se mohou 

zúčastnit všechny děti ročníku 2005 a mladší. Školička bude trénovat na 

hřišti každou středu od 16.30 hodin. Velkou výhodou je, že děti si mohou 

školičku nejprve vyzkoušet a teprve pak se mohou rodiče rozhodnout, zda 

malého fotbalistu do školičky přihlásí. 

Fotbalový kroužek 

 Reagujeme na letité připomínky, že hřiště nemohou využívat děti, 

které nechtějí hrát organizovaně fotbal, ale chtějí si jen zakopat, 

proběhnout se. Z tohoto důvodu otevíráme nově od září fotbalový kroužek, 

který bude vždy v pátek od 15.30 a bude pro všechny děti (holky, kluky) od 

6 do 12 let. Tzn. žádné víkendové mistrovské zápasy, žádné výkonnostní 

požadavky, nákup sportovního vybavení, ale jen kopání a to vše pod 

dohledem zkušeného trenéra Mirka Ryse.  

Hanspaulská liga 

 Jsem rád, že se na podzimní sezónu podařilo dojednat s Pražským 

svazem malého fotbalu celkem 53 zápasů na našem hřišti s umělým 

povrchem. Zápasy se budou hrát vždy v neděli (kdy tým mužů A hraje 

venkovní zápasy) a v pondělí ve večerních časech. 

Letní soustředění 2011 – Rumburk 

 Třetí týden v srpnu odjeli naši malí fotbalisté na letní soustředění, 

které se konalo ve sportovním areálu Sport line v Rumburku, kde byli 

ubytováni ve čtyřlůžkových chatkách. Strava byla zajištěna v místní 

restauraci a chutnala jako od maminky. Mladší přípravka dorazila se třinácti 

borci a starší s deseti. I přes nepřízeň počasí se trenéři snažili trénovat 

naplno. Využili nejen sportoviště v areálu, ale i místní stadion s krytým 

bazénem. Odměnou za náročný trénink byla sauna s vířivkou a bowling. 

Velký dík patří trenérům, kteří si vezmou týden dovolené, aby se věnovali 

klukům reprezentujícím Ďáblice a rodičům, jenž pomohli s nejmenšími jak 

při tréninku, tak při běžných denních povinnostech. 

       Za mladší a starší přípravku Jitka Tomková a Šárka Husáková 
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Jaký byl rok 2011 na hřišti SK Ďáblice? 

Muži 

 Jsem přesvědčený, že kdyby v létě někdo řekl, že na podzim budou 

hrát Muži A o druhé místo v tabulce I.A třídy, tak by tomu nikdo nevěřil. I 

když jsme druhé místo v posledním domácím zápase s Admirou B 

nevybojovali (o průběhu zápasu si můžete přečíst na stránkách Pražského 

fotbalu www.fotbalpraha.cz v sekci zpravodajství cca 4. stránka), je po 

dlouhých letech „před, před, předposledních míst“ třetí místo určitě 

úspěch. Jsem také rád, že poslední zápas navštívila více jak stovka diváků, 

včetně pana starosty Růžičky. Dobrého výsledku dosáhli i Muži B, kteří 

přezimují ve II. třídě na druhém místě tabulky. 

Ženy 

 I když ženský fotbal v Ďáblicích byl velkým krokem do neznáma, tak 

mohu konstatovat, že tým žen do našeho oddílu zapadl, a že 7. Místo (střed 

tabulky) je na začátek velmi dobrým výsledkem. Spolupráce mezi Ďáblicemi 

a Sokolem Vysočany, který zastupuje Vráťa Kracman, zatím funguje dobře. 

Mládež 

 Jsem rád, že od září začala opět fotbalová školička a že pravidelně 

chodí trénovat kolem šestnácti dětí. Jsem také rád, že se podařilo udržet v 

Ďáblicích mladší dorost (řada kluků s přechodem na střední školy a 

gymnázia s fotbalem totiž v létě skončila), a že se doslova z torza podařilo 

postavit slušný tým. Při pohledu na podzimní výsledky můžeme vidět, že 

všechny týmy skončily ve středu tabulky, což je určitě úspěch. Nejlepšího 

umístění dosáhla mladší přípravka, která žádný z podzimních zápasů 

neprohrála. Nicméně u této kategorie se nově pořadí nezveřejňuje (hra má 

být důležitější než výsledky), takže kluci skončili první pouze „virtuálně“. 

 Když tedy zrekapituluji celý rok, což znamená stovky mistrovských 

zápasů, jarní turnaj Ďáblík, letní sportovní kemp Veselé míče z Ďáblic, 

několik akcí pořádaných na hřišti komisemi MČ, tak toho není určitě málo. 

V aktivní činnosti chceme pokračovat i v zimě, kdy chystáme na dokončené 

části hřiště s umělým povrchem Zimní ligu mladších žáků a několik zimních 

turnajů pro přípravky. Pokud bude zájem, tak bychom chtěli zkusit i 
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jednodenní autobusové výjezdy na lyžování, s možností slevy na vlecích 

jako organizovaná skupina pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty. 

 Chci poděkovat všem, kteří pomáhají tuto činnost zabezpečit 

(trenérům, vedoucím týmů, správci areálu a členům výboru), ale i ZŠ za 

možnost využívat tělocvičnu po dobu zimních měsíců. Děkuji také za 

finanční podporu Ďáblické radnici a společnosti A.S.A. 

        Zpracoval Michal Mošnička 

 

Ďáblický zpravodaj v novém kabátě 

Ďáblický zpravodaj jako každé správné periodikum jednou za čas 

mění svůj kabát. Důvodem by měl být posun vpřed, změna by měla vždy 

vést k lepšímu vzhledu, obsahu, sdílnosti. Jestli se to povede, ukáže čas.  

Stejně jako náš zpravodaj se do nového kabátu obléklo ďáblické 

zastupitelstvo. A nejedná se jen o kosmetickou změnu. Došlo ke značné 

obměně zastupitelů, kteří mají upřímnou snahu změnit atmosféru jednání, 

upřednostnit vzájemnou úctu, dát prostor názorům všech zastupitelů bez 

vzájemného napadání a smířit se s úsměvem s opačným názorem, i když 

může být zcela jiný, než naše představa.  

Prvním krokem k naplnění těchto cílů byla dohoda na jakési nepsané 

koalici, ke které se přidali zástupci čtyř volebních stran a uskupení: 

Starostové a nezávislí, Volba 2010, ODS, Ďáblice občanům. Ke spolupráci na 

budování Ďáblic byl přizván zástupce ČSSD. Při volbě rady, výborů a komisí 

se podařilo zajistit zastoupení každé z uvedených skupin a ke společné práci 

se připojila i zastupitelka zvolená mimo koalici. Je velkým úspěchem, že na 

novou cestu se vydalo 12 z 15 zastupitelů. 

V Ďáblickém zpravodaji chceme – tak, jak to většina spolupracujících 

stran a uskupení měla ve volebních programech – zcela otevřeně 

informovat o problémech naší městské části, navržených cestách k řešení, 

plánech a projektech, změnách územních plánů, stavebních aktivitách, 

životním prostředí atd. Ďáblice leží na velmi exponovaném místě a všude 

kolem nás se kumulují aktivity vesměs negativně ovlivňující životní prostředí 

našeho regionu: vedle ďáblické skládky třeba projekt modernizace letiště 
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Vodochody, kaliště Drásty, jižní verze pražského okruhu a přemostění 

Vltavy směrem na Suchdol, křižovatka pražského obchvatu u Březiněvsi atd.  

V neposlední řadě chceme dát prostor občanům Ďáblic, jejich 

nápadům a názorům. Budeme rádi, když nám budete psát na adresu 

uvedenou v tiráži. Vaše dopisy v koši neskončí. 

                                                                                       Vypracoval Martin Smrček 

 

Ďáblický akcíz 

 Na jižním okraji Ďáblic, donedávna osamoceně na svahu nad obcí při 

Ďáblické ulici, dnes již pomalu obklopován novou zástavbou, stojí 

nepřehlédnutelný dům čp. 160. Starousedlíci mu neřeknou jinak než akcíz. 

Budova byla postavena v roce 1924 v místě, kde se nacházela daňová 

hranice velké Prahy, známá též jako potravní čára, a sloužila k vybírání této 

daně. V letech 1940–1950 se zde nalézala četnická stanice. V objektu, který 

byl v roce 2003 rekonstruován, se v současnosti nacházejí obecní byty. 

 Od roku 1921 bylo vybírání potravní daně upraveno novým zákonem, 

který definoval obvod potravní daně v Praze. Tato linie byla vyznačena 

sloupy s nápisem „Čára potravní daně“. Potravní čára často nerespektovala 

hranice katastrů. Tak tomu bylo i v Ďáblicích. Ve dvacátých a třicátých 

letech bylo vybudováno několik desítek budov, které sloužily jako kontrolní 

stanice. Nacházely se na všech hlavních přístupových cestách do města. 

Pokud ti, kdo směřovali do Prahy, nesli určité potraviny, museli za ně 

zaplatit stanovenou daň. Bylo tak předcházeno přeceňování hůře 

dostupného zboží na městských trzích. Pokud někdo jen městem procházel 

a zbožím se prokázal i při odchodu z obce, byla mu daň proti potvrzení 

vrácena. Mimo tyto stanoviště byly méně frekventované cesty označovány 

tabulkou proti případnému vnášení potravin do města „omylem“. Potravní 

daň na čáře byla v Protektorátu Čechy a Morava jako zbytečná zrušena v 

roce 1942. Po osvobození již nebyla obnovena. 

 Na hlavních komunikacích byly na zmíněné čáře budovány stálé 

objekty oficiálně nazývané „městiště“ či lidově „akcíz“. Jednalo se většinou 

o budovy se závorou, kterou hlídal příslušník Finanční stráže. Platilo, že na 

městiště (na akcíz) byli přidělováni starší příslušníci finanční stráže, 
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případně příslušníci po zranění, které jim již neumožňovalo náročnou práci 

na hranicích. Daň vybíraná v Ďáblicích i na mnoha dalších místech 

komplikovala cestování do Prahy. 

 Některé budovy bývalých úřadů potravní daně byly v posledních 

letech zbořeny – například ve Štěrboholech či u Nových Butovic. Jiné jsou 

stále k vidění – například akcíz na Českobrodské u Kyjí nebo na 

Mladoboleslavské u Kbel. Objekt ďáblického akcízu tak upomíná na 

zajímavou kapitolu z nedávné historie Prahy. 

Pomístní název „akcíz“ 

 Ďáblický pomístní název „akcíz”, “nad akcízem” či „u akcízu”, 

eventuelně „pod akcízem” je běžně používán četnými ďáblickými 

starousedlíky. Pojmenování je užíváno v místních periodikách (Ďáblický 

zpravodaj, Ďáblické fórum) i v textech dostupných na oficiálních webových 

stránkách obce (www.dablice.cz) či na dalších stánkách publikujících 

příspěvky týkajících se Ďáblic (např. stránky Občanského sdružení pro 

Ďáblice: www.osprodablice.cz). Z těchto důvodů vedení naší městské části 

navrhlo pojmenovat nově vytyčovanou místní komunikaci, která se nalézá v 

těsné blízkosti bývalého kontrolního stanoviště potravní daně, pomístním 

názvem „Nad Akcízem”. 

Termín akcíz  

 Akcíz (potravní daň) má základ v latinském accisa od accidere 

(seknouti) a znamenal asi původně zářez, jímž se vyznačovalo zaplacení 

poplatku. Jednalo se o daň ze spotřebních předmětů, zejména potravin, 

která byla vybírána na hraniční čáře tzv. uzavřených měst. Dle Ottova 

slovníku naučného šlo o jistý druh nepřímých daní, jež vybírá stát nebo jeho 

samosprávné části z předmětů vyrobených v tuzemsku a spotřebovaných, 

buď u příležitosti výroby, nebo jejich prodeje. Výraz akcíz se vyskytuje již ve 

13. století, a sice nejprve v německých zemích (například v roce 1255 je v 

Ulmu uváděn akcíz z medoviny). Nepřímé daně, k nimž akcíz náleží, vznikly 

později a předpokládají pokročilejší poměry hospodářské nežli daně přímé. 

Potravní daň (tzv. „akcíz“) vymáhaná v 1. polovině 20. Století byla u nás 

historickým pozůstatkem cel a poplatků, které ve středověku uplatňovala 

jednotlivá města ve snaze bránit se přílivu výrobků z okolí, respektive mít 

podíl z jejich prodeje. Časem došlo k její postupné přeměně na určitý druh 

http://www.osprodablice.cz/
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spotřební daně uvalené na dovoz potravin a nápojů do vybraných měst. Na 

území předválečného Československa šlo o města Prahu, Brno a Bratislavu. 

Nová ďáblická ulice „Nad Akcízem“ 

 Nová ulice je kolmá k Ďáblické a je příjezdovou komunikací ke čtyřem 

bytovým domům postaveným společností Central Group. Domy se 

nacházejí mezi novým ďáblickým hřbitovem a prodejnou firmy Cmíral, která 

je vedle budovy akcízu. Developer tento projekt nazval nepříliš výstižně 

„Pod Hvězdárnou“. Dle umístění novostaveb se jistě nabízel název „U 

hřbitova“, ale patrně z obchodního hlediska tolik nevyhovoval. 

Dva domy jsou nyní dokončeny a dva zbývající mají být hotovy do konce 

roku 2012. Celkem zde vznikne 88 bytů o velikosti 1+kk až 4+kk, z toho 

takřka 50 dokončených již má své Vyústění nové ulice Nad Akcízem na 

Ďáblickou Budova akcízu se nalézá jižně od historického centra obce nové 

majitele. Nejmenší byty jsou nabízeny realitními kancelářemi za 1 760 000 

Kč, nejdražší za 4 870 000 Kč. 

 Název nové ulice vyhovuje hlavním místopisným zásadám pro 

pojmenování nových ulic a veřejných prostranství. Je místně známý a 

používaný, je krátký a snadno zapamatovatelný, připomíná historii lokality, 

je originální a nezaměnitelný. V Praze žádná takto pojmenovaná ulice není. 

Přes počáteční odpor magistrátní místopisné komise, která předkládá každý 

rok ke schválení radě magistrátu názvy několika desítek nových pražských 

ulic, byl název nakonec schválen. Jména obvykle navrhují městské části, ale 

též developeři, projektanti či občané. Ve své první zprávě zmíněná komise 

název „Nad Akcízem“ odmítla a navrhla, aby nová ďáblická ulice byla 

pojmenovaná po chorvatském vlastenci, politikovi a popularizátorovi 

českého jazyka v Chorvatsku, Stjepanu Radičovi (1871-1928), který však s 

Ďáblicemi nemá nic společného. V tomto případě tedy magistrát ustoupil, 

Radičova ulice se časem objeví v Praze někde jinde a my můžeme využít 

příležitost připomenout novodobější historii naší obce názvem nové ulice. 

Jan Havrda 
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Od vyhlášení vesnické památkové zóny Staré Ďáblice uběhlo dvacet let  

 Vyhláškou hlavního města Prahy č. 15 bylo před dvaceti lety, dne 16. 

5. 1991, prohlášeno historické centrum Ďáblic vesnickou památkovou 

zónou. Současně došlo k určení podmínek její ochrany. 

Památkově chráněná území 

 Památkově chráněná území jsou v České republice rozdělena do 

několika kategorií podle stupně ochrany a charakteru památek. Jde o 

památkové rezervace, památkové zóny a památková ochranná pásma. Za 

památkovou zónu je možné prohlásit sídelní útvar nebo jeho část, 

historické prostředí  nebo část  krajinného  celku, které  vykazují  významné 

kulturní hodnoty. V České republice jsou tak prohlašovány městské 

památkové zóny, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny. 

Jejich prohlašování se děje vyhláškou Ministerstva kultury, v Praze 

v minulosti též vyhláškou hlavního města Prahy. Vesnická památková zóna 

má menší koncentraci kulturních památek než vesnická památková 

rezervace, představuje však - jako historické prostředí nebo část krajinného 

celku - významnou kulturní hodnotu. Celkem je v České republice vyhlášeno 

211 vesnických památkových zón. Na území Prahy byly kromě Starých 

Ďáblic vesnickými památkovými zónami vyhlášeny ještě Královice, Stará 

Hostivař, osada Buďánka, Střešovičky, osada Rybáře a Staré Bohnice (zdroj: 

internetové stránky Národního památkového ústavu a Ministerstva 

kultury). 

Poslání památkových zón 

 Posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kulturně-

historické a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území 

hlavního města Prahy, aby jako součást životního prostředí sloužily 

kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám 

společnosti. Smyslem památkové regulace je zajištění uchování charakteru 

sídla a zajištění toho, aby se případná nová zástavba podřizovala charakteru 

původního prostředí a nezpůsobovala jeho narušení. Z výše uvedených 

důvodů jsou rozvojové plochy nové výstavby uvnitř hranic památkově 

chráněného území omezeny v souladu s kulturními hodnotami tohoto 

území. Respektování charakteru památkové zóny může být požadováno i v 

případě územních plánů vymezujících nové stavby při vnější hranici zóny 
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nebo na místě určujících pohledových směrů (panoramatický obraz vesnice 

v krajině, vazba na panské sídlo atd.).  

Důvody památkové ochrany historického jádra Ďáblic 

 Hlavním důvodem památkové ochrany historického jádra Ďáblic je 

dle pražských památkářů dispozice a struktura jedinečně zachovalého 

souboru lidové a zlidovělé architektury, jejíž páteř tvoří ulice U Parkánu a 

Na Štamberku. Řada objektů je přímo kulturními památkami (Ďáblický 

zámek s přilehlými hospodářskými budovami). Tyto památky je třeba 

všechny zachovat. Prostředí, v němž se nalézají, je však neméně cenné. 

Kromě několika nevhodných zásahů (např. stavba trafostanice na bývalé 

návsi) došlo k  největšímu narušení památkové zóny při dostavbě školy, kdy 

za původní historickou kamennou školou vznikl hmotově předimenzovaný 

objekt, který výrazně zatlačuje starší historickou zástavbu a přístavba školy 

se tak stala nevhodnou dominantou okolní venkovské zástavby.   

Unikátní ďáblická stavba 

 Jako příklad unikátní historické stavby, nacházející se v památkové 

zóně Ďáblic, je možno uvést vrchnostenskou stodolu, která je součástí 

křížovnického hospodářského dvora, jenž se nachází severně od zámku. Ve 

středních Čechách jsou relativně často v historických obcích dochovány 

stodoly zděné konstrukce, obvykle trojdílného uspořádání: perna – mlat s 

vraty – perna (perna je prostor vedle mlatu, který slouží k ukládání 

vymlácené slámy, někdy je mezi pernou a mlatem vnitřní příčka či sloupky). 

Takové uspořádání má i ďáblická stodola, skládá se však celkem ze šesti 

mlatů, které jsou lemovány pernami. Celková délka historické šestidílné 

hospodářské stavby u Ďáblického zámku je takřka neuvěřitelných 145 

metrů a patrně patří k nejdelším dosud používaným stodolám u nás. Kromě 

východní části, která je vyzděna z cihel a byla postavena patrně až na konci 

19. století, je většina stavby vybudována z místní opuky s tím, že záklenky 

vjezdů jsou cihlové. Stodola byla postavena před rokem 1841, nejspíše na 

počátku 19. století. Již v 17. století však na tomto místě stály hospodářské 

objekty, jak to je patrné na historické pohledové mapě, která zobrazuje stav 

z přelomu 17. a 18. století.  

 Je dobře, že Ďáblice nevytvářejí pouze ulice rodinných domků 

různého stáří (většina z nich vznikla během posledních 150 let), ale že mají i 

své historické jádro. Toto dnes spíše skryté a nepříliš známé jádro obce 
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nám mohou obyvatelé mnohých vsí závidět. Měli bychom se o ně zajímat, 

má totiž nejen nenahraditelnou historickou, ale též estetickou hodnotu. 

Bohužel, charakter historické zástavby v Ďáblicích zřejmě nebyl v minulosti 

dostatečně zohledněn při tvorbě dnes platného územního plánu. Plochu 

v těsném severním sousedství ďáblické památkové zóny územní plán určil 

pro zástavbu a nedávno představený projekt nazvaný Ďáblické rezidence 

zde necitlivě navrhuje výstavbu komplexu vícepodlažních budov, které by 

se staly dominantou této části obce a radikálně by narušily prostředí, které 

se zde přirozeně vyvíjelo po staletí. Nezbývá než doufat, že projekt 

Ďáblických rezidencí ještě dozná úprav a že dochovaná venkovská 

architektura bude vlastníky citlivě opravována a vhodně využívána a bude 

tak zachována i pro další generace.  

Jan Havrda 

 

Ředitel ďáblické školy Zdeněk Corn 

 Dlouholetý ředitel naší školy Zdeněk Corn by se letos v dubnu dožil  

90 let.  Narodil se v Kostelci nad Černými lesy. Vystudoval učitelský ústav ve 

Sv. Janě pod Skalou. Učil v  několika školách u Prahy a v Kostelci.  Asi 2 roky 

pracoval na Zemské školní radě. Následně učil v Líbeznících, kde jeho rodina 

dostala byt. 

 V roce 1951 byl pověřen vedením školy v Ďáblicích, kde působil do 

roku 1971. Škola dosahovala špičkových výsledků díky výbornému 

kolektivu. Pravou rukou ředitele Corna byli učitelé M. Černý, J. Kubec a     

M. Sejka -  tito věnovali dětem mnoho i mimoškolního času. Děti 

vystupovaly na řadě akcí, také účinkovaly v televizi. Zdeněk Corn, kromě 

funkce ředitele, zpravidla učil 8 hodin týdně – český jazyk, zeměpis a 

tělesnou výchovu.     

 Jeho životním koníčkem byla astronomie. V obci Ďáblice, v níž bydlel, 

založil astronomický kroužek, který svépomocí postupně vybudoval 

hvězdárnu. Na výstavbě se podílel nejen radami, ale i osobně fyzickou prací 

jak dokládají snímky. Provoz hvězdárny zajišťoval vlastními přednáškami a 

obstaráváním externích přednášejících. 
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 Zdeněk Corn byl pedagog tělem i duší, jeho přednášky pro kroužek 

mládeže navštěvovali s oblibou i dospělí. Za jeho působení hvězdárnou 

prošla řada mladých lidí, z nichž někteří se stali i profesionálními astronomy 

např. dr Svatopluk Kříž (Astronomický ústav ČSAV), doc. Vladimír Znojil a 

další. V jeho životě byla i obtížná období, např. po r. 1968 kdy byl přeřazen 

z místa ředitele ZŠ na nákupčího školních pomůcek, ale o hvězdárnu se 

staral s nadšením jemu vlastním. 

 Po odchodu do důchodu v r. 1981 ještě určité období vedl 

astronomický kurs pro mládež. Po přestěhování do Kostelce n. Černými 

lesy, odkud pocházel, jeho pravidelná činnost na hvězdárně skončila. 

Hvězdárna, kterou díky své energii a aktivitě spolu s dalšími členy kroužku v 

50. letech vybudoval, pokračuje ve své činnosti i dnes s podstatně 

rozšířenou provozní dobou.                 -zs- 

 

 

 

  

 


