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V souvislosti s plánovanou výstavbou pavilonu školy  
by došlo i k velké proměně původního školního dvora.  
Odstraněním několikametrové navážky suti vznikne úplně nový  
a neobvyklý prostor pro výuku a relaxační zahradu…  
O jeho financování se dočtete na str. 2.

Netradiční stavba
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Po mnoha a mnoha letech se mi vybavil 
příběh o malém chlapci a vzdělaném muži, 
který jsem kdysi dávno slyšel. Pokusím se 
podstatu příběhu popsat.

Na břehu oceánu...
… je malý chlapec. Je odliv. Těžká chvíle pro 
mnohé mořské živočichy. Někteří jsou lo-
veni ze země i ze vzduchu, některé voda ne-
vzala zpět do vody a oni čelí nemilosrdné-
mu vedru. Chlapec živelně pobíhá po pláži, 
uchopí mušli či jiného živočicha, běží s ním 
do vody, kde jej položí, a rychle spěchá 
zase zpět do vysychajícího písku. A tak 
znovu a znovu. Kolem jde učenec, pozoruje 
chlapce a pak ho osloví: „Chlapče, podívej, 
kolik oceánem vyplavených živočichů je 
tady všude kolem nás. I kdybys tady běhal 
celý den, stejně je nezachráníš. Ta tvoje 
snaha nedává smysl, cožpak to nevidíš?“ 
Chlapec se rozhlédne kolem sebe, podívá 
se na muže, pak do své dlaně, ve které drží 
malou živou mušli a odpoví: „Ale pro tuto 
mušli to smysl má“ … a běhá dál.

Ano, každá, i drobná pomoc je důležitá. 
I když třeba celý problém ani zdaleka nevyře-
ší. Vůbec nejde o to se navzájem srovnávat, 
kolik toho kdo dokázal, jaké k tomu měl pod-
mínky a z obavy, že sami stejně veliký úkol 
nezvládneme, raději neudělat nic.

Ďábličáci pomáhají –  
poděkování
Jsem moc rád, že vzájemná pomoc a spolu-
práce je přítomna i u nás v Ďáblicích. A děje 
se tak stále, v různých dobách různým způso-
bem. Někdy je to pomoc v rodině, jindy po-
moc s úklidem na chodníku, v parku, v lese… 
jindy se společně staví hvězdárna, šijí roušky, 
nosí nákupy… a v posledních dnech je to vaše 
pomoc Ukrajině.

Dva roky jsem vás na tomto místě oslovoval 
a informoval vás o covidové situaci, o od-
ložených koncertech, zrušených setkáních 
a dalších kulturních akcích, o vzájemné po-
moci. Společně jsme se podporovali a vyhlí-
želi zlepšení situace.

Chtěl bych na toto ohlédnutí navázat 
zmínkou o současné mezinárodní situaci: 
o válečném konfliktu na Ukrajině a jeho dů-
sledcích na náš život v ČR, v Praze, v Ďábli-
cích. Nebudu se rozepisovat, určitě všichni 
situaci sledujeme. Oběťmi války je velké 

množství civilistů, a to nejen těch, na které 
dopadlo násilí přímo na Ukrajině, ale také 
těch, kteří museli opustit své domovy.

Chtěl bych proto poděkovat všem, 
kteří se vedle svých vlastních po-
vinností a řešení vlastních problé-
mů zapojili do pomoci lidem utí-
kajícím před válkou, kdekoliv, ať 
již přímo, nebo i jinak – třeba ná-
padem, poděkováním, úsměvem, 
ochotou zapojit ukrajinské děti 
do různých kroužků, sportovních 
tréninků i výuky.

Děkuji nejen těm, kteří se za-
pojili do materiální pomoci, ale 
hlavně těm, kteří se uprchlíků 
ujali ve svých domovech a starají 
se o ně. Děkuji všem, kteří nám 
od prvních dní a ve svém volném 
čase pomáhali se zařizováním 
a vybavením prostor, které měst-
ská část nabídla k dlouhodobému 
ubytování.

Ukrajina –  
informace z radnice
Kdo se zajímá, sledujte, prosím, oficiální 
webové stránky a Facebook městské části. 
Naleznete tam důležité informace, které vám 
i ukrajinským občanům mohou být užitečné. 
Tyto informace pravidelně aktualizujeme, 
a to i v ukrajinštině. Buďme trpěliví a vytrvalí 
ve snaze. 

Pokud si nevíte rady, nebo vám chybí nějaká 
zkušenost či informace, můžete nás kontak-
tovat. Budeme se vám snažit pomoci. Pokud 
nemůžeme, nebo to neumíme, tak ale víme, 
kdo se danou věcí zabývá, a propojíme vás.

SMS mobilní rozhlas
Nezapomeňte také na snadnou možnost 
zaregistrovat se k odběru oficiálních krát-
kých SMS zpráv. Tento místní „mobilní roz-
hlas“ se velmi osvědčil a mnohokrát pomohl 
nám i vám. Navíc si můžete vybrat jen určitý 
druh zpráv, ale kdo chce, dostává všechna 

upozornění včetně těch o kulturních a spor-
tovních akcí. Výborně se osvědčil v době 
koronavirových opatření, v případě odstávek 
plynu, elektřiny, v případě poruch vodovodu 
a podobě. A nyní se již uplatňuje i v souvis-
losti s Ukrajinou.

Nový pavilon školy, bytový 
dům Akcíz II, přestavba 
obecního domu Ke Kinu
V době ukrajinské a finanční krize se uka
zuje správnost našich dřívějších rozhodnutí.

Válečný konflikt i finanční krize pokračují. 
O to více roste potřeba dalších prostor pro 
školní i mimoškolní výuku. Přibývá nejen 
ďáblických a březiněveských dětí, ale po-
stupně nás kontaktují i matky ukrajinských 
dětí, které u nás našly ubytování. V době 
uzávěrky jsme pro ně připravovali adaptační 
a výukové skupiny, zápis do školy atd. A tak 
máme o naléhavý důvod více dál pokračovat 
v přípravě stavby nového školního pavilonu 
(viz obrázek ze studie na titulní straně).

Stupňuje se z vnějších i vnitřních příčin 
poptávka po bytech – v Ďáblicích budou 
byty potřeba pro naše seniory, pro zajištění 
důležitých profesí, pro pomoc v bytové nouzi, 
případně jako tzv. startovní byty. Z této potře-
by vznikl i projekt Akcíz II. Roste i potřeba ne
bytových prostor. Obecní dům Ke Kinu bude 
velkou pomocí.

Jsem proto velmi rád, že se mi podařilo pro 
letošní rok vyjednat několik investičních do
tací na všechny tři jmenované stavby. Prá
ce tedy mohou pokračovat bez přerušení 
a peníze uvolněné z naší rezervy můžeme 
vrátit do úspor a později využít ve prospěch 
Ďáblic jinde. Pro letošní rok máme tedy v roz
počtu pro tyto akce:
— pavilon školy 13,1 mil. Kč,
— Akcíz II. 21 mil. Kč, 
— Ke Kinu 7,4 mil. Kč.

Aktuální souhrnnou informaci o stavbě by-
tového domu Akcíz II najdete na straně 6.

Akcíz II –  
překvapivá odhalení 
Jak už jsme psali v předchozích ročnících Ďáb-
lického zpravodaje, akcíz byla „Potravní daň 
na čáře“, tedy daň z dovozu zboží, převážně 
potravin, za tzv. „potravní čáru“ vytvářenou 
od 25. června 1829 na přístupových cestách 
okolo velkých uzavřených měst Rakouska- 
Uherska (Praha, Brno, Krakov, Linec, Lvov 
nebo Vídeň). K výběru daně sloužily budovy 
typického tvaru.

Ukázalo se ale, že historie místa našeho 
akcízu je mnohem starší. To dokládají i ná-
lezy z archeologického průzkumu, které byly 
provedeny při přípravě staveniště.
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Vážení spoluobčané, 
milí sousedé

Slovo 
starosty
Miloš Růžička

Zbořený akcíz v pražských Jinonicích
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Plánovaná aktuální omezení provozu  
na pozemních komunikacích  
v Ďáblicích
Oblast výstavby rodinných domů Pod hvězdárnou:
Do 30. 4. uzavírka ulice Květnová z důvodu realizace přípojek sítí. V případě příznivých 
klimatických podmínek a rychlejšího postupu prací budou omezení ukončena dříve.

V období mezi 23. 3. – 15. 4. by mělo dojít k pokládce živičného povrchu v ulicích  
Kučerové a K Náměstí.

V období mezi 2.–14. 5. by měly být obnoveny živičné povrchy v ulici Květnová.
Podrobné informace včetně plánků DIO (dopravních opatření) naleznete na elektronické 

úřední desce MČ (dablice.cz/urednideska) a jsou vyvěšeny na úřední desce vedle vchodu 
do úřadu. jh

Participativní rozpočet –  
Ďáblice 2022
Připomínáme všem aktivním a kreativním občanům, že termín  
odevzdání projektů Participativního rozpočtu pro rok 2022  
byl stanoven na úterý 19. dubna 2022 (po Veli konocích).
Přihlášky projektů a formuláře pro registraci podporovatelů  
jsou k dispozici na dablice.cz/stavebniakce
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Domovní stanoviště tříděného odpadu
Hlavní město Praha nabízí vlastníkům bytových domů umístění sběrných nádob na tříděný 
odpad do domovního vybavení dle prostorových možností objektu a počtu nájemců, kterým 
budou nádoby určeny. Pravidelný svoz sběrných nádob je hrazen z rozpočtu hl. m. Prahy.

Jak správně vyvěsit vlajku
Na základě množících se upozornění, že na vlajkovýc stožárech u úřadu městské části je čes-
ká vlajka vyvěšena nesprávně, jsme pochybnosti znovu ověřili a můžeme všem našim 
spoluobčanům sdělit: česká vlajka visí správně!

Česká vlajka je podle zákona 3/1993 Sb. Zákon o státních symbolech ČR jedním ze stát-
ních symbolů. Většinu pravidel pro vyvěšení upravuje zákon 352/2001 Sb. Zákon o užívání 
státních symbolů České republiky.

Česká vlajka má být vždy v poměru 2:3 (výška:šířka). Modrý klín má za
sahovat do poloviny vlajky. Základní umístění: modrý klín vlevo, bílá nahoře, 
červená dole. Svislé umístění: modrý klín nahoře, bílá vlevo z pohledu z ulice, 
červená napravo z pohledu z ulice. Pro umisťování na žerdi, na stožáru jsou 
pravidla složitější, jak patrno z názorných obrázků. Důležitý pro umístění je levý 
horní roh vlajky, její „nejčestnější“ část.

OVS (zdroj: bit.ly/vlajkovo)

Na dětském hřišti 
na Koníčkově 
náměstí byla 
instalována nová 
síť za fotbalovou 
brankou.

Čekala nás i další překvapení: pozůstatky 
starých drobných staveb – zřejmě základy 
skladů a dřevníků. Největším překvapením 
po odkrytí zeminy a navážek bylo odhalení 
studny. Počítáme s její obnovou a ochranou.

Výzva – prosba: pokud máte v rodině 
staré fotografie Ďáblic, kde je vidět také 
Akcíz, dejte nám, prosím, vědět telefonicky 
nebo na email podatelna@dablice.cz. Rádi 
bychom ze zapůjčených fotografií pořídili 
elektronickou kopii pro ďáblickou kroniku 
a archiv.

Informace o pražských akcízích najdete ve 
wikipedii na adrese: bit.ly/potrdaň

I zábava může být pomocí
Agrese vyvolává strach. Strach svazuje, 
ochromuje a bere svobodu. Pokud se 
v dnešní době máme bránit vlivům nedaleké 
války a nepřímým útokům na naše životy, pak 
jistě i tím, že ukážeme sílu dál žít, pracovat, 
vzdělávat se a bavit, tak jako dříve. Je dobře 
nedopustit, aby negativní síly měly nad námi 
moc a měnily naše zvyky a hodnoty.
Proto považujeme za velmi správné, aby 
se naše děti po dvou letech izolace mohly 
zdravě rozvíjet při školních i mimoškolních 
aktivitách. Proto je správné udržet podmínky 
pro setkávání, rehabilitaci, tréninky a další 
svépomocné aktivity seniorů. Proto bude 
prospěšné, když bude (v rámci možností) 
pokračovat v co největší pestrosti občanský 
život v Ďáblicích.

I proto mám radost, jak úspěšně a za velké-
ho zájmu proběhla oslava Mezinárodního dne 
žen a že se po dlouhé době izolací uskutečnil 
taneční večer. Dokonce již i s ukrajinskými 
sousedy.

Od začátku roku také připravujeme naše 
velké a tradiční dvě akce: jarní Čarodějnice 
(30. 4. 2022) a zářijové Zažít Ďáblice Jinak.

Čarodějnice 2022 připravujeme jako 
více tradiční, ještě více pro děti, s větším 
prostorem pro vlastní aktivitu a vzájemné 
poznávání. Nebude chybět překvapení. Nad 
našimi hlavami bude možné spatřit oprav
dový létající rej ďáblických čarodějnic.

Z obou akcí mám stejně jako v minulosti 
velkou radost a už nyní vás jménem rady MČ 
a všech organizátorů moc rád zvu!

Zbořený akcíz v pražských Jinonicích
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Události na Ukrajině po útoku ruských ozbro-
jených sil sleduje asi většina z nás. Nejen sle-
duje, ale i pomáhá. Různými způsoby. Snahou 
úřadu městské části je alespoň informovat 
ďáblické spoluobčany o možnostech a způso-
bu pomoci, základních kontaktech. Informace 
pro ukrajinské uprchlíky je uvedena samo-
statně i z toho důvodu, že informací je mnoho, 
přesto nelze shromáždit všechny. I v tomto pří-
padě ale některé do doby vydání Zpravodaje 
ztratí na aktuálnosti. Jsme si toho vědomi.

I proto odkazujeme především na webové 
stránky městské části, kde jsou informace 
pravidelně aktualizovány po jednotlivých te-
matických sekcích včetně odkazů na zdroje.

Snažíme se na webových stránkách zajistit 
překlad sdělení určených pro Ukrajince do 
jejich jazyka.

Děkujeme všem ďáblickým spoluobčanům, 
kteří uprchlíkům pomoc poskytují, ubytováva-
jí je nebo se snaží pomáhat jinak. Každá po-
moc je potřebná!

Aktuální verze včetně překladu do ukra
jinštiny je na dablice.cz – Zprávy z radnice 
– Informace pro ukrajinské uprchlíky.

Základní informace: nasiukrajinci.cz/cs/
DOPORUČUJEME si vše potřebné pro pobyt 

v ČR zařídit v Krajském asistenčním centru 
v Kongresovém centru Praha. Na jednom 
místě tam najdete cizineckou policii, úřad 
práce, zdravotní pojišťovnu apod.

РЕКОМЕНДУЄМО організувати все необ-
хідне для вашого перебування в Чехії  
в Регіональному центрі допомоги в Празь-
кому Конгрес-центрі, де ви знайдете все не-
обхідне в одному місці – поліцію іноземців, 
бюро праці, компанію медичного страху-
вання тощо.

Pokud jste ubytováni v soukromí, je nutné 
zaregistrovat se na Policii ČR – oddělení po-
bytu cizinců odboru cizinecké policie. V ostat-
ních případech (hotely, ubytovny, kempy 
apod.) registraci zajistí ubytovatel.

Pracovní příležitosti: volná místa pro cizince 

(česky – anglicky): mpsv.cz/praceprocizin
ce. Pracovní příležitosti za úplatu (úklid zeleně 
apod.) budeme zveřejňovat na dablice.cz 
a vlna.dablice.cz. 

V rámci MČ Praha-Ďáblice: možnost do-
brovolně se zapojit v rámci kroužků s dětmi 
(KC Vlna)

Informace pro ukrajinské 
občany žijící v Ďáblicích
Dostáváme neověřené informace, že v Ďábli-
cích je již ubytováno mnoho dospělých a dětí. 
Prosíme i touto cestou o oznámení jejich po-
bytu – zejména o počtu dospělých a dětí 
(u dětí včetně věku) pro lepší přípravu a za-
jištění dětských skupin i pro lepší předvída-
telnost zajištění pomoci všem, kteří se budou 
pohybovat a později i pracovat v Praze.

Svá oznámení prosím podávejte osobně 
na podatelnu úřadu městské části v Osina-
lické ulici emailem na podatelna@dablice.cz

Kontaktní místo v KC Vlna, Osinalická 
1069/26, Praha-Ďáblice

Každou středu od 9 do 14 hodin bude fungo-
vat jednak jako sběrné místo pro materiální 
pomoc, jednak jako kontaktní místo pro ukra-
jinské občany, kteří potřebují asistenci s ori-
entací v místě nového bydliště, hledají nabídku 
služeb nebo aktivit pro děti. Přítomna bude 
i koordinátorka se znalostí ukrajinského jazyka.

K dispozici je i volné internetové připojení 
a tiskárna.

Kontakt KC Vlna: paní Michaela Ničová, tel. 
775 990 150, email: vlnadablice@gmail.com

Stravování v jídelně ZŠ
Od cca 30. 3. 2022 připravujeme ve spolu-
práci se ZŠ a MŠ Ďáblice zajištění stravování 
v ZŠ Ďáblice, U Parkánu 17.

Výdej obědů bude v pracovních dnech  
11–11.30 hod. nebo 14–14.30 hod., jídlo 
možno konzumovat na místě nebo si odnést.

K výdeji obědů bude třeba mít „registraci“ 
na úřadě MČ – viz kontakt paní Köhlerová.

Podrobný postup přihlášení a finanční pod-
mínky bude zveřejněn na www.dablice.cz  
a na Facebooku MČ.

Potravinová pomoc
Distribuce pomoci z potravinové banky probí-
há 1x měsíčně (nejbližší termín 12. 4. 2022).

Je třeba se přihlásit v KC Vlna u paní  
Ničové, případně na ÚMČ Praha-Ďáblice.

Základní škola –  
školní/předškolní docházka 
pro děti z Ukrajiny

Na základě dohody ředitelů všech ZŠ a MŠ 
ve správním obvodě Prahy 8 (Praha 8, Březi-
něves, Dolní Chabry, Ďáblice), jak se co nej-
efektivněji postarat o děti uprchlíků.

Zapojení dětí z Ukrajiny do školní přípravy 
po dobu následujících 3 měsíců je organi-
zováno formou adaptačních skupin v rámci 
celého správního obvodu Praha 8. Veškeré 
detaily k adaptačním skupinám – bit.ly/p8_
adaptskup (česky a ukrajinsky)

Také je možné kontaktovat ředitele školy, 
který zprostředkuje informace v rámci Prahy 8 
v čase 7.30–15.30 hod. tel. č. 601 214 827, 
reditel@skoladablice.cz

Termín zápisu do ZŠ pro školní ročník 
2022–23 pro děti přijíždějící z Ukrajiny bude 
na základě zákona č. 67/2022 Sb., § 2, 
odst. 5) probíhat v červnu 2022. Termín bude 
upřesněn a oznámen během měsíce května.

Případné aktuální doplnění nebo změny 
budou aktualizovány kromě této stránky 
i na webu skoladablice.cz

Setkávání v KC Vlna 
Předškolní adaptační skupiny mohou být 
v případě zájmu organizovány v rámci KC Vlna 
a Klubu Maata. Nutno se přihlásit v KC Vlna 
a projevit zájem o účast.

Připravujeme kurzy českého jazyka – zá-
jemci, hlaste se paní Ničové v KC Vlna.

Informace budou podávány také během 
pravidelných setkání u komunitního centra 
Vlna každou středu. 

Informace o dalším kulturním programu 
jsou poskytovány na stránkách KC Vlna a pra-
videlně aktualizovány v Ďáblickém zpravodaji.

Pomáháme Ukrajině
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Zápis do 1. ročníku 
ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 – Ďáblice bude 
probíhat 5.–6. dubna od 14 do 18 hodin. 

Žadatelé se dostaví v domluvený čas a ode-
vzdají vyplněnou žádost o přijetí dítěte do ZŠ 
s přiděleným registračním číslem, které bude 
sloužit i jako informační kód na seznamech 

přijatých a nepřijatých žáků na veřejných 
místech. Spolu s ní je potřeba mít s sebou ob-
čanský průkaz (k registraci trvalého pobytu); 
rodný list dítěte; případně potvrzení o odkla-
du povinné školní docházky pro školní rok 
2021/2022. 

V případě, že budete žádat o odklad po-
vinné školní docházky, přineste s sebou vy-

jádření školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře či klinického psychologa.

Bližší organizační pokyny a kritéria pro 
přijímání dětí k základnímu vzdělávání do  
1. ročníku naší školy, která pokrývá spádovou 
oblast městských částí Praha-Ďáblice a Pra-
ha-Březiněves, jsou k dispozici na skoladab
lice.cz a ve vitríně u vchodu do školy.

Zápis do mateřské školy 
Kučerové 532/26, Praha 8 – Ďáblice pro-
běhne 4. května 2021. Organizace i kritéria 
zápisu naleznete na webových stránkách  
skoladablice.cz.

V pátek 22. 4. 2022 má svátek naše planeta, 
je to celosvětově uznávaný Den Země. Tento 
den, zaměřený na ochranu životního prostře-
dí, je praktikovaný téměř ve všech státech 
světa. Myšlenka vznikla v USA v roce 1970 
a velmi rychle se rozšířila do dalších států.

V Ďáblicích u příležitosti Dne Země pořádá-
me tradičně od roku 2017 v areálu mateřské 
školy komunitní slavnost, která má za cíl ze-
jména revitalizaci školkové zahrady a vzdělání 
malých i větších v oblasti péče o přírodu. Prá-
ce je doprovázena zábavným programem 
a samozřejmě něčím dobrým na zub.

Letos bude tato akce v areálu mateřské 
školy mezi ulicemi Květnová a Kučerové pořá-
dána v sobotu 23. 4. od 9 hodin. V plánu jsou 
mj. zahradní práce, proto prosíme laskavé 
účastníky, aby přišli s pracovními rukavicemi, 
hráběmi, zahradními kleštěmi a obdobným 
náčiním. Pro nejmenší i malé je připraven 
program v podobě plnění různých pří-
rodovědných úkolů, které připravují žáci ďáb-
lické základní školy pod vedením pana učitele 
Jiřího Zemana. Fígle zdravého vaření bude 

možné naučit se v propojené akci s Vlnou. 
Další zdravé i méně zdravé dobroty budou pro 
návštěvníky připraveny v zahradě školky. Ne-
pochybně krásným zážitkem s dotekem příro-
dy bude vystoupení sokolníka.

Skutečnost, že naše planeta potřebuje péči, 
respekt, pozornost, je zřejmá z rostoucího po-
čtu projektů s environmentální tematikou. 
Životnímu prostředí není věnován jen jeden 
den v roce – Den Země, akcí probíhá mnoho 
celoročně a celosvětově. Níže uvádíme příkla-
dem některé svátky věnující se naší Zemi.

Světový den životního prostředí připadá již 
od roku 1974 vždy na 5. června. Otcem myš-
lenky je Organizace spojených národů, která 
organizuje oslavy každoročně v jednom 
členském státě vždy se zaměřením na jinou 
oblast životního prostředí.

Čistota ovzduší je jednou z klíčových myš-
lenek Dne bez aut, který je respektován ze-
jména v evropských zemích a slaví se 22. září. 
Den bez aut je součástí Evropského týdne 
mobility, jemuž patří dny 16.–22. září. S touto 
aktivitou úzce souvisí projekt „Pěšky do ško-

ly“, který podporuje školáky a jejich rodiče, 
aby se každoročně alespoň tento týden do-
pravovali do škol bez použití motorových vozi-
del nebo alespoň hromadnou místo osobní 
dopravy. V tomto školním roce se do projektu 
Pěšky do škol zapojila i naše ďáblická škola 
s podporou Spolku Parkán.

Světový den vody pořádá Organizace spo-
jených národů od roku 1992 vždy poslední 
březnovou sobotu. Upozorňuje na ochranu 
vod, čistotu a šetření s vodními zdroji.

Své místo v kalendáři má též Den stromů, 
který se vyznačuje vysazováním stromů 
nových. V každé zemi je jindy, podle vhodné-
ho vegetačního období. V České republice 
připadá na 20. října.

Jednou z mnoha celosvětových akcí vě-
novaných ekologii je též Hodina Země. Její 
stěžejní myšlenkou je upozornění na ničení 
přírody získáváním elektrické energie. Koná 
se poslední březnovou sobotu, vždy ve 
20.30–21.30. V každé zemi dle jejího ča-
sového pásma jsou vypínány elektrické spo-
třebiče, včetně viditelného zhasínání světel.

Projektů na ochranu přírody je nespočet. 
Příležitostí denně praktikovat ohleduplnost 
k přírodě v životě každého z nás zrovna tak. 

Těšíme se na vás 23. 4. 2022 od 9 hod. 
v naší ďáblické školce.

Zdařilá pomoc 
Ukrajině
Ve dnech 4. a 7. března uspořádala naše ško-
la sbírku potřebného materiálu na pomoc 
Ukrajině. Sbírka se dostala úspěšně k po-
třebným, viz poděkování od pana Georgije 
Ščerbaka ze společnosti AidGame.

Za Fakultní ďáblickou školu 
Josef Buchal a Tomáš Novotný

Vážený pane řediteli,
moc děkujeme Vám, vaší škole a Ďáblicím. 
Vaše obrovitánská sbírka dorazila přímo 
do epicentra dění, kde ji lidi skutečně po-
třebují – především Kyjev a Kyjevská oblast, 
něco z toho šlo i do jiných oblasti. Mějte se 
hezky a těším se na další spolupráci.

S pozdravem Georgij Ščerbak, AidGame

Zápisy do ZŠ a MŠ  
pro školní rok 2022/23

Den Země
Karolína Šťastná za ZŠ a MŠ U Parkánu a Spolek Parkán
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Projekt vychází z aktuálních poznatků proble
matiky sociálního, startovního a stabilizační
ho bydlení a přiměřeně reaguje jak na 
společný problém vnější Prahy, tak na místní 
společenskou potřebu. Současná architekto
nická podoba projektu vychází ze studia 
úspěšných domácích i zahraničních vzorů 
(Německo, Skandinávie). Bytový dům bude 
obsahovat pestrou škálu bytových jednotek 
a je tak schopen nabídnout řešení občanům 
Prahy v různých životních situacích. Projekt 
bytového domu navazuje a je v souladu se 
studií „Obytný dům Akcíz“ z roku 2006 
(společná iniciativa MČ + hl. m. Prahy) 
a navazující studií z roku 2017. Na jaře 2018 
byla nastartována příprava projektu, který je 
v souladu s cíli bytové politiky hl. m. Prahy, 
městské části i s programem Fondu rozvoje 
dostupného bydlení.

Projekčních prací se ujali MgA. Ing. arch. Mi
chal Fišer a hlavní inženýr projektu Ing. arch. 
Tomáš Zdvihal. Navrhovaná stavba je novo
stavbou bytového domu se dvěma až třemi 
nadzemními podlažími, koncipovaná jako 
samostatně stojící přístavba stávajícího by
tového domu. Na řešeném pozemku se na
chází objekt tzv. Akcízu (původní funkcí jde 
o místo na hranici bývalé „Velké Prahy“ pro vý
běr potravní daně z potravin dovážených 
do Prahy) a je využíván k nájemnému obecní
mu bydlení. Nový bytový dům by měl s pů
vodním utvořit jeden provázaný soudržný celek 
– urbanisticky, částečně provozně i funkčně.

Z technické zprávy projektu vyjímáme: 
„Hlavní funkční náplní stavby jsou nájemní by
tové jednotky (celkem 14 bytů) i související 
technická a domovní vybavenost. Bytový dům 
je posazen na sníženou východní hranici po
zemku ve snaze co nejvíce zachovat výhledy 
z horních podlaží Akcízu do okolí. Všechny by
tové jednotky budou orientovány vstupem 

a koupelnami na severozápad, do dvora, 
a obytnými místnostmi na jihovýchod, do volné 
krajiny. Rozhraní mezi dvorem a byty bude tvo
řeno pavlačí. Výškové osazení domu reaguje 
na přirozenou topografii pozemku, jednotky 
v přízemí jsou přístupné přímo ze snížené 
úrovně terénu vymezené zídkou. Rozdíl snížené 
úrovně a zpevněné nástupní plochy s par
kovištěm bude tvořen vyrovnávacím scho
dištěm. Byty v patře jsou přístupné z pavlače 
pomocí dvou venkovních schodišť. Racionální 
rytmus opakovaných modulů bude doplněn 
atypickou jednotkou v ohybu a mezerou se 
schodištěm, na kterou navazuje materiálově 
odlišná hmota společných prostor (sklepní 
kóje). Toto místo má poten ciál sehrát klíčovou 
roli v komunitním životě bytového domu. Dům 
má dvě typická podlaží a hřebínek tří vystupují
cích mezonetů z jinak horizontální hmoty 
domu. Dům je široký 8,5 m (bez pavlače). 
V delší části je členěn na moduly střídající se 
šířky 3,65 m a 6,4 m. V modulu 3,65 m je 
v přízemí garsonka, nad níž se nachází mezo
netový byt se střešní terasou velikosti 2+kk. 
Výhodou modulu 6,4 m je možnost umístění 
běžného bytu velikosti 2+kk v patře a větší gar

sonky v přízemí, která může po úpravách 
fungovat bezbariérově. Kratší část je v obou 
podlažích tvořena společným zázemím – ko
čárkárnou v přízemí, kotelnou v patře a sklepní
mi kójemi v obou podlažích. Jednotky v přízemí 
při jihovýchodní hranici pozemku mají k dispo
zici předzahrádku. Dům tak nabízí pestrou šká
lu bytových jednotek pro různé skupiny oby
vatel – mladé páry, matky samoživitelky, 
oby vatele s omezenou schopností pohybu, 
nebo samostatné seniory. Parkování pro 
obyvatele navrhovaného bytového domu je 
umístěno v západním cípu pozemku s novým 
vjezdem z Ďáblické ulice a přímo navazuje 
na pavlač a schodiště. Pro obyvatele stávající
ho bytového domu jsou určena parkovací stání 
u stávajícího vjezdu na pozemek. Střed dvora 
zůstává k dispozici pro společné využití obyva
tel obou domů bez aut.“

Nosnou konstrukci objektu tvoří dřevěné 
stěnové a stropní panely a byla zvolena, 
kromě cenové výhodnosti, i díky snaze obou 
projektantů uplatnit moderní způsoby využí
vající přírodní materiály a zanechávající co 
nejmenší uhlíkovou stopu oproti standardním 
materiálům. Pavlač a přístavba pro zázemí 
objektu mají konstrukci na bázi kovových 
sloupů a betonu/betonových tvárnic umožňu
jící subtilní konstrukce.

Výstavbu provádí společnost PRAGOTRA
DE, spol. s r. o., která byla vybrána na základě 
výběrového řízení v červnu 2021. Výstavba 
probíhá od léta 2021 a měla by být zkolau
dována počátkem tohoto podzimu. 

O ar cheo logických nálezech objevených 
během stavby jsme již informovali v říjnovém 
čísle Zpravodaje (10/2021).

Bytový dům Akcíz
Jan Hrdlička – s využitím vizualizace a technické dokumentace projektu, foto autor

Novostavba bytového domu se 14 obecními byty a společným zázemím 
na pozemku v sousedství tzv. Akcízu vzbuzuje různé dotazy našich 
spoluobčanů. Jedná se o stavební buňky? Budou lidé v těch buňkách 
bydlet?

zp4_22.indd   6 29.03.22   9:41



duben 2022 |  Zprávy z radnice

90. jednání 21. 2. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s dělením pozemku parc. č. 1729/109 

a se zpřístupněním nově vzniklých po-
zemků přes pozemek parc. č. 1729/492.

Rada MČ po projednání schválila:
— program na zasedání ZMČ č. 22;
— odpisový plán příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ pro rok 2022;
— stanovisko k projektové dokumentaci 

změny stavby před dokončením 
„Novostavba bytového domu  
Kokořínská 91/1, Praha 8“;

— připomínky k oznámení návrhu opatření 
obecné povahy – změna stanovení zá-
plavového území Mratínského potoka 
a vymezení aktivní zóny záplavového 
území;

— nabídku společnosti VASYK-STAV, s. r. o., 
na provedení úprav sklonu chodníků 
a opravy odvodňovacích kanálků v ulici 
Na Terase, opravu sklonů obrubníku 
a přilehlých vstupů na plochu bývalého 
hřiště.

Radní MČ informovali o:
— postupu koordinace jednání PVS  

a TSK;
— zahájení doplňkového geologického 

průzkumu k SOKP 520 (v k. ú. Ďáblice  
se nacházejí tři sondy);

— žádosti předsedy Svazu měst a obcí ČR 

o písemnou podporu ve věci soudního 
sporu města Chlumec nad Cidlinou;

— projednání předpokládaného termínu 
dokončení rekonstrukce OD Ke Kinu se 
zhotovitelem a přípravě záměru na pro-
nájem nebytových prostor v souvislosti 
s přípravou dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

91. jednání 14. 3. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila:
— se zprávou hlavní inventarizační komise 

k inventarizaci majetku a závazků MČ 
Praha-Ďáblice k 31. 12. 2021.

Rada MČ po projednání schválila:
— texty kronik MČ Praha-Ďáblice za roky 

2019 a 2020;
— dodatek č. 2 k příkazní smlouvě s M. N.;
— dodatek č. 2 k příkazní smlouvě s L. S.;
— smlouvu o spolupráci při pořádání diva-

delního představení se společností Diva-
dlo Verze, jejímž předmětem je divadelní 
představení „Trenér“ dne 7. 4. 2022;

— vnitřní předpis č. 2/2022 – Plán kont-
rolních činností MČ Praha-Ďáblice 
na rok 2022;

— smlouvu o zřízení věcného břemene 
v souvislosti s přeložkou zařízení dis-
tribuční soustavy se společností MS 
Ďáblická, s. r. o.;

— dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhoto-
vení projektové dokumentace a výkon 
autorského dozoru ke stavbě „Rekon-

strukce Obecního domu v Praze 8 – 
Ďáblicích“ s M. Ř.;

— dodatek č. 2 smlouvy o dílo se 
společností ACG-Real, s. r. o.;

— dohodu o ukončení nájmu bytu ke dni 
31. 3. 2022 s panem T. N.;

— poskytnutí dvou obecních bytů  
pro uprchlíky z Ukrajiny.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— doporučení o prominutí místního po-

platku ze psů a jeho příslušenství z důvo-
du mimořádné události za poplatkové 
období od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2022, 
které se vztahuje na fyzické osoby, jež 
přicházejí do ČR z Ukrajiny v souvislosti 
s válkou na Ukrajině;

— informaci o ukončeném výběrovém řízení 
na obsazení pracovního místa na pozici 
technicko-hospodářský pracovník v od-
dělení technických služeb Odboru vnitřní 
správy.

Radní MČ informovali o:
— přípravě smlouvy o spolupráci se 

společností GoOut, s. r. o., jejímž 
prostřednictvím bude městská část 
prodávat vstupenky na akce, které bude 
pořádat;

— vypořádání záměru se společností  
Agro Kmínek, spol. s r. o.

Kompletní zápisy najdete na dablice.cz 
– Samospráva – Zápisy a usnesení RMČ

21. zasedání 2. 3. 2022
Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo:
— rozpočtové opatření č. 2/2022, v jehož 

rámci bylo schváleno vyčlenění prostředků 
z rozpočtové rezervy MČ na pomoc 
uprchlíkům z Ukrajiny ve výši 1 milionu Kč;

— podání podnětu na pořízení změny územní-
ho plánu v lokalitě U Červeného mlýnku, 
jejímž předmětem je změna funkčního 
využití u části stavebního pozemku parc.  
č. 1646/1.

Zastupitelstvo MČ po projednání souhlasilo:
— se zněním Zásad pro koordinaci 

a projednávání přípravy záměrů a návrhů 
pro významné dopravní stavby, dopravní 
změny a dopravní omezení mezi hl. m. 
Prahou, TSK hl. m. Prahy, a. s., a městský-
mi částmi.

Zastupitelstvo MČ po projednání  
vzalo na vědomí:
— informaci o rozpočtovém opatření 

č. 12/2021;
— informaci o rozpočtovém opatření 

č. 1/2022;

— uzavření kupní smlouvy týkající se 
požární techniky ve vlastnictví MČ 
Praha-Ďáblice – automobilu LIAZ 101 
CAS 25.

Informace radních a zastupitelů:
M. Růžička informoval o:
— situaci v souvislosti s válkou na Ukrajině;
— podání doplňující žádosti do Fondu 

rozvoje bydlení pro dofinancování  
BD Akcíz.

J. Hrdlička informoval o:
— průběhu rekonstrukce OD Ke Kinu a pří-

pravě dodatku č. 2 smlouvy o dílo;
— průběhu výstavby BD Akcíz II;
— odeslání nesouhlasného stanoviska MČ 

k vymezení záplavového území Mratín-
ského potoka;

— odeslání nesouhlasného stanoviska MČ 
k projektové dokumentaci změny stavby 
před dokončením „Novostavba bytového 
domu Kokořínská 91/1“;

— participativním rozpočtu.

Kompletní zápis najdete nadablice.cz 
– Samospráva – Zápisy a usnesení ZMČ

O čem jednala rada městské části

Ze zasedání Zastupitelstva 
městské části

Kompenzační příspěvek 
za provoz skládky
ZMČ usnesením č. 185/21/ZMČ dne 15. 12. 
2021 schválilo příjem žádostí o kompenzační 
příspěvek za provoz skládky pro rok 2022.  
Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice proto 
upozorňuje zákonné zástupce dětí do 18 let 
včetně, že si mohou v období od 1. 4. 
do 30. 11. 2022 podat žádost o poskytnutí 
kompenzačního příspěvku MČ Ďáblice 
za provoz skládky za rok 2022.

Na děti narozené v období 1. 11. – 31. 12. 
2022 lze podat žádost do 15. 1. 2023.

Podmínkou k platnému podání žádosti je 
trvalý pobyt dítěte a zákonného zástupce po-
dávajícího žádost v MČ Praha-Ďáblice a věk 
0–18 let včetně.

Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice 
osobně s občanským průkazem na podatelně 
MČ nebo poštou s ověřeným podpisem žada-
tele. MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo 
požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti 
další doklady (např. u dětí osvojených nebo 
bydlících u prarodičů).

Žádost otiskujeme v tomto čísle Zpravo-
daje, najdete ji stránkách dablice.cz nebo ji 
můžete vyplnit přímo na úřadě MČ Praha- 
Ďáblice.

Miroslava Koubová, FIO

| 7
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Ten, kdo žil před mnoha lety v Ďáblicích, má 
možná mezi jinými vzpomínkami ze svého dět-
ství uchovány návštěvy cukrárny na tzv. Hlavní 
ulici (dnes Ďáblické), kde si děti kupovaly 
mejdlíčka a turecký med. Na této ulici nabízela 
zboží ve svém obchodě paní Hejduková. Mezi 
nádobím a jinými potřebami do domácnosti 
se objevilo vždy něco zajímavého. Drogerie 
paní Matlachové také uváděla v úžas dětské 
smysly vůněmi z nabízených voňavek, krémů 
a jiného drogistického zboží. V tzv. Narpě ško-
láci nakupovali sešity do školy a v lékárně 
u pana Šedivého sklízely obdiv porcelánové 
dózy ukrývající tajemství uzdravení. U pionýr-
ského domu se děti učily pracovat na školním 
pozemku. 

V novém kině jsme s ostatními diváky oče-
kávali, kdy začne představení. Film „Starci 
na chmelu“ jsem viděla několikrát.

Naše ulice končila v polích. Přátelská zdra-
vení sousedů s výměnou byť pouhých něko-
lika slov, to mi nejvíce chybělo v době, kdy 
jsem se z Ďáblic odstěhovala.

Do rodného domu jsem se vrátila v pokroči-
lém věku.

Potkávám mladé lidi a náhle si uvědomím, 
že to nejsou moji spolužáci, ale jejich děti, 

které nezapřou genetickou podobu. V auto-
buse obvykle také nikoho nepoznávám. Ale 
mám pocit, že přece jenom si Ďáblice za-
chovaly přátelskou atmosféru. Příjemné 
bydlení v zeleni zahrad. I na zastávce mnoh-
dy najdou společnou řeč starousedlíci s při-
stěhovalými.

Pokrok jde kupředu. Budova základní školy 
je přestavěna v moderní komplex a tu původní 
již připomíná pouze ponechaná dlažba 
na schodišti. Místo nevyhovujícího pionýrské-
ho domu stojí tzv. Vlna. Montážní podnik spo-
jů nahradily obytné domy. Nelze vyjmenovat 
veškeré změny. Kde stálo kino, je multifunkční 
budova s kulturním sálem. Zde se konala le-
tošní oslava MDŽ.

Přiznám se, že v mém zájmu bylo vidět ze-
jména malou vnučku, která v úvodu zpívala 
s dětmi z mateřské školy.

Vstoupila jsem do sálu a uviděla tváře 
mých původních sousedů. Jako by čas dovolil 
pootočit nazpět ručičkami hodin, ocitnout se 
mezi známými. (A kdo jste vy? Byla jste mi po-
vědomá...) V Klubu seniorů si všichni tykají. 
Brzy jsme našli tzv. společnou řeč. A já v sobě 
pocit, že sem nějakým způsobem patřím.

Panu starostovi, kterého si pamatuji jako 

dítě, bude již šedesát let. V úvodu oslavy vy-
slovil moc hezkou myšlenku o osudu žen. Kaž-
dá žena ví, jak je obtížné přivést dítě na svět, 
a proto nikdy nevede válku.

Později trpělivě odpovídal na naše vše-
tečné otázky se suverénním přehledem o dění 
v obci. Sdělil nám například, že výstavba v uli-
ci Květnová je na soukromých pozemcích.

Moje sestra si ještě pamatuje na dobu 
po válce, kdy zde byli v dřevěných barácích 
ubytováni repatrianti vracející se z druhé svě-
tové války. Staří lidé tomuto místu stále říkají 
lágr, neboť zde původně bydleli totálně na-
sazení lidé, kteří pracovali v Avii. Vyráběli leta-
dla pro německou armádu.

Také jsme se dozvěděli, že sociálních bytů 
v novém Akcízu bude asi čtrnáct. Nejvíce nás 
zajímal obchod. Příslibem je, že se ho v bu-
doucnosti díky rozsáhlé výstavbě dočkáme.

V šatně pan starosta se zcela přirozenou 
skromností pomohl všem ženám do kabátu.

Nemohu opomenout poděkovat sociální 
komisi za přípravu pohoštění a za kytičku, kte-
rou si každá žena odnášela domů.

Obdiv si zaslouží paní učitelky z místní ma-
teřské školy za nácvik dětí na tato vystoupení.

Paní Alžběta Poláčková rozezněla sál ob-
divuhodným sopránem a se svojí dcerou pře-
kvapily přítomné svým talentem. Tato operní 
zpěvačka pracuje v angažmá ND.

Takže musím opět opakovat: díky za tyto 
akce. Jejich příprava není jistě jednoduchá.

Vzpomínky nejen na MDŽ
Daria Fialová, foto Pavel Veselý

Motýlci a paní učitelka Markéta Matysová Paní Večerková s dcerou Cimbálová muzika Jiřího Janouška
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ve spolupráci s Městkou částí Praha 8  
 

KEMP SE PSY
11.-15. 7. 2022, 1.-5. 8. 2022

 
 SPORTOVNÍ KEMP

25.-29. 7. 2022, 15.-19. 8. 2022
 
 
 

ZOOLOGICKÝ KEMP
22.-26.8. 2022

 
TANEČNÍ KEMP

25.-29. 7. 2022, 15.-19. 8. 2022
 

ZVÍŘECÍ KEMP
25.-29.7. 2022

 

DETEKTIVNÍ KEMP
11.-15. 7. 2022 , 25.-29. 7. 2022, 15.-19. 8. 2022
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„Bratrská pomoc“
Ve čtvrtek 24. února ráno napadlo Rusko Ukrajinu. Mnoha lidem to při-
pomnělo invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa z roku 
1968. Pamětník srpnových událostí Jiří Haleš z ďáblického Ekocentra 
proto zpřístupnil svůj fotoarchiv. Jeho unikátní nepublikované snímky 
můžete vidět v chodbě Obecního domu Ďáblice ve všedních dnech 
po a st 8–18, út a čt 8–16, pá 8–13 hodin. Se svolením autora otis-
kujeme jejich výběr zde ve Zpravodaji.

Jiří Haleš nám také sdělil, že členem základní organizace ČSOP je Julie 
Leščenková, původem z Ukrajiny, která přijala také jako „správce objek-
tu“ možnost místo ubytování na koleji osídlit obytný přístěnek Ekocentra 
v Kokořínské 2. Po vypuknutí války se její matka na poslední chvíli ještě 
stihla dopravit do Varšavy, kde ji Julinka převzala a nastěhovala s naším 
souhlasem do Ekocentra. Jeho provoz tím není narušen, veškeré funkce 
tohoto zařízení pokračují normálně, navíc počítáme s návštěvou ukrajin-
ských dětí u zvířátek naší biostaničky.

zp4_22.indd   11 29.03.22   9:41
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Jaro na hřišti
Fotbalový oddíl SK Ďáblice vás po zimní přestávce  
zve na ďáblické hřiště, kde přivítáme následující kluby.

Muži „A“ – 1. A třída
27. 3. 15.00 SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY
  3. 4. 16.30 SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE
15. 4. 10.15 Sportovní klub Dolní Chabry
  1. 5. 17.00 SK Slovan Kunratice
15. 5. 17.00 FC TEMPO PRAHA „A“
29. 5. 17.00 SK Čechie Uhříněves
12. 6. 17.00 Tělovýchovná jednota Březiněves

Muži „B“ – 1. B třída
26. 3. 15.00 ČAFC Praha „B“
  2. 4. 16.30 PARTISAN PRAGUE F.C.
16. 4. 17.00 SK Újezd Praha 4 „B“
30. 4. 17.00 Jižní Město Chodov – fotbalový klub
14. 5. 17.00 Fotbalový klub Újezd nad Lesy „B“
28. 5. 17.00 Sokol Kolovraty „B“
11. 6. 17.00 SK Hostivař „B“

Starší dorost – přebor Prahy
  3. 4. 13.45 Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora
17. 4. 14.00 FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN
  1. 5. 14.00 Sportovní klub Libuš 838
15. 5. 14.00 Spartak Kbely
29. 5. 14.00 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice – Praha 8
  5. 6. 17.00 SK Junior Praha 1960
19. 6. 17.00 Sportovní klub Dolní Chabry

Mladší dorost – přebor Prahy
16. 4. 14.00 FC Přední Kopanina
30. 4. 14.00 FK Dukla Jižní Město
14. 5. 14.00 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice – Praha 8
  4. 6. 17.00 SC Olympia Radotín
18. 6. 17.00 Sportovní klub Libuš 838

Starší žáci – přebor Prahy
  9. 4. 9.00 SK Čechie Uhříněves
17. 4. 11.00 Sportovní klub Union Vršovice
  1. 5. 11.30 Sportovní klub Libuš 838
15. 5. 11.30 FC Přední Kopanina
28. 5. 14.00 SK Junior Praha 1960
11. 6. 13.00 FK Dukla Jižní Město

Starší žáci „B“ – 1. A třída, sk. B
  9. 4. 11.15 FC TEMPO PRAHA 
24. 4. 16.00 ABC Braník fotbal „C“
  8. 5. 9.00 AC Sparta Praha fotbal – dívky
21. 5. 10.30 Fotbalová akademie Praha
  5. 6. 14.00 TJ Sokol Stodůlky
18. 6. 14.00 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice – Praha 8

Liga gentlemanů
20. 4. 19.45 Tělovýchovná jednota Březiněves
27. 4. 19.45 SK Aritma Praha
25. 5. 19.45 Fotbalový klub Zlíchov 1914

Městská část Praha-Ďáblice, Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice

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

Údaje o dítěti

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

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

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

Údaje o žadateli – zákonném zástupci

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

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

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

Bankovní spojení

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

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

Poučení
Dle usnesení č. 185/21/ZMČ dne 15. 12. 2021 může být příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice 
od 0 do 18 let věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti, podaného zákonným zástupcem s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice. 
Podání žádosti je možné pouze od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla v průběhu následujícího měsíce převodem 
na účet. Na děti narozené od 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15. 1. roku následujícího. Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně 
s občanským průkazem nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti 
další doklady (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).
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Hvězdárna Ďáblice 
Pod Hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, 
tel.: 283 910 644
e-mail: dablice@planetum.cz
planetum.cz/hvezdarna-dablice/

Program na duben 2022
Otevírací doba / pozorování oblohy 
dalekohledy
středa 13–23; pátek 13–18, 21–23; 
sobota a neděle 10–12, 13–18, 21–23. 
Ve dnech 14., 15. a 18. 4. otevřeno  
jako v sobotu.

Přednášky astronomické, přírodovědné 
a cestopisné ve středu od 18 hodin:
20. 4. Miloslav Špecián: Hrátky  
s Newtonem

Pořady (komponované večery s pozo
rováním oblohy) ve středu od 18 hodin:
6., 13. a 27. 4. Karlův most – paprsek 
staletími. Čas a jeho měření.
V pátek od 21 hodin: Co se děje  
na obloze?

Pohádky pro nejmenší (od tří let)
Každou sobotu v 10.15 a 15.15 hodin 
– O kouzelné pastelce – Ťulda a hvězdy.
Každou neděli v 10.15 a 15.15 hodin  
– Cesta za kometou.

Vstupné
Dospělí 60 Kč, děti a mládež 40 Kč, se-
nioři (od 65 let) 50 Kč.
Změna programu vyhrazena.

Kalendář plánovaných akcí
O všem, co se bude, či nebude konat, vás budeme informovat na webovýc stránkác  
dablice.cz, vlna.dablice.cz, na MČ Ďáblice i FB KC Vlna. Aktuální podmínky vstupu 
na akce sledujte na covid.gov.cz/situace/kultura

čtvrtek   7. dubna od 19 h. Trenér (divadlo Verze) – sál Obecního domu Ďáblice
sobota   9. dubna od 10 h. Velikonoční tvořivá dílna s kroužkem Šikovné ruce   
   a Otevřeným ateliérem – KC Vlna
sobota   9. dubna od 10 h. Sbírka oblečení, hraček a dětských potřeb  
   pro děti z Ukrajiny – KC Vlna
čtvrtek 21. dubna od 19 h. Láska z Ďáblic (improvizační divadlo) – KC Vlna
sobota 23. dubna od 8 h. Dětská liga TFA Praha (pořádá SD Ďáblice) –  
   parkoviště Globus Čakovice
sobota 23. dubna od 9 h. Den Země v MŠ (komunitní slavnost) – zahrada MŠ
sobota 23. dubna od 14 h. Zdravé vaření pro děti s PaPájou (workshop) – KC Vlna
pátek 29. dubna od 17 h. T. G. Masaryk a náboženství (přednáška) – KC Vlna
sobota 30. dubna od 15 h. Tvořivá dílna, Petrana (divadýlko pro děti) – KC Vlna
sobota 30. dubna od 17.45 h. Čarodějnice – průvod od KC Vlna,  
  18.00 h.  happening „Slet čarodějnic“, slavnostní zapálení vatry,  
  21.00 h. ohňostroj – louka u Květnové
čtvrtek   5. května od 20 h. Žhavé flamenco (music wave) – KC Vlna
čtvrtek   9. června od 19.30 h. Karel Plíhal (koncert) – sál Obecního domu Ďáblice
pátek 17. června od 17 h. Dája Šimíčková & Sadde Yadda (letní swingová tančírna) 
   – sál Obecního domu Ďáblice
Změna programu vyhrazena.

Centrum Ďáblice – sokolovna
Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy. Tréninky: přípravka čtvrtek 14.45–15.45,  
ostatní pondělí, středa a čtvrtek 16–17.30 hod.
Volné hraní pro veřejnost: pondělí 18–21, neděle 17–20.
Pořádané akce pro veřejnost:
každou neděli od 14.15 hod. Grand Prix CST Ďáblice (turnaj dvouher ve stolním tenise  
pro veřejnost a rekreační hráče)
Podrobnosti naleznete na centrumstolnihotenisu.cz či na telefonu 727 834 421.

Zveme rodiče dětí narozených v roce 2021 a 2022 na
slavnostní přivítání nových občánků,
které se uskuteční v červnu 2022.
Přihlásit se můžete emailem: socialni.komise@dablice.cz nebo osobně v poda
telně úřadu naší městské části. Do přihlášky, prosíme, uveďte jméno dítěte, datum 
narození, adresu trvalého bydliště a kontakt na rodiče. Podmínkou účasti na této 
slavnosti je trvalé bydliště dítěte na území Ďáblic. Těšíme se na setkání s vámi!

První jarní den 2022 a vrabci
Kdy k nám letos přišlo jaro? Bylo to 20. 3., nebo jak jsme se někteří učili, že první jarní den  
je 21. 3.? Obojí může být pravda, ale ne v letošním roce. Letos přišlo jaro 20. 3. v 16 hodin 
a 33 minut odpoledne. Astronomické jaro začíná v okamžiku, kdy se střed slunečního 
kotouče ocitne přesně nad rovníkem a Slunce vstoupí do znamení Berana. Kalendářní rok trvá  
365 nebo 366 dní, ale Země oběhne kolem Slunce za 365 dní, pět hodin a 49 minut. Proto 
se okamžik jarní rovnodennosti opožďuje každý následující rok o přebývajících pět hodin 
a 49 minut. Se začátkem astronomického jara „podle učebnic“, tedy 21. března, se naši 
potomci setkají až v roce 2102 a např. v roce 2048 se posune na 19. březen.

A představte si – 20. březen byl také Světovým dnem vrabců! Už si mezinárodně 
připomínáme kde co, tak proč ne i tyto čiperné, odolné a skromné ptáčky.
Přeji všem co nejvíce dnů plných jarní síly,  
radosti ze života a slunce. S úctou Miloš Růžička
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2. 4. 10.00 hodin

Rodinné konstelace s Mgr. Lenkou Sofií Smolíkovou              KC Vlna
Nedaří se vám pohnout z místa? Jste vyčerpaní ze stále stejných situací a stejných vztahů? Možná 
se snažíte vymyslet proč se některé věci dějí právě vám? Konstelace dávají jiný úhel pohledu. Účast 
možná jen po předchozím přihlášení na vlna.dablice.cz 
Vstupné – 1 500 Kč, bez postavení vlastní konstelace – 500 Kč.

7. 4. 19.00 hodin

Trenér – Divadlo Verze          Sál Obecního domu Ďáblice
Hra nejen o fotbale, ale i změnách, které s sebou přináší život. Více než dvacet let stál coby stratég 
stranou, býval při tréninku pes a během hry spasitel. Jeho klub se jmenuje Spartak Roudnice. Povo-
lání: fotbalový trenér. Jakmile je jednou v ráži, není k zastavení... 
Cena vstupného v předprodeji v KC Vlna 300 Kč/osoba; senioři, studenti a ZTP 200 Kč/osoba. 
Jednotná cena vstupného na místě před začátkem akce 350 Kč/osoba.

9. 4. 10.00 hodin
Veřejná velikonoční dílna Šikovných rukou a Otevřeného ateliéru              KC Vlna
Přijďte si vyrobit velikonoční dekoraci. Vstupné – dobrovolné.

9. 4. 10.00 hodin
Sbírka oblečení, hraček a dětských potřeb pro děti z Ukrajiny              KC Vlna
Na Facebooku a Instagramu budeme podle vývoje upřesňovat aktuálně vybírané věci.

21. 4. 19.00 hodin
Láska z Ďáblic – Improvizační divadlo              KC Vlna
Srdečně zveme na večer plný nečekaných situací, které překvapí jak diváky, tak samotné herce! 
Vstupné – 100 Kč/ 80 Kč.

23. 4. 14.00 hodin
Workshop zdravého vaření pro děti s PaPájou              KC Vlna
Zdravé vaření s PaPájou, kde si společně připravíme pomazánky a třípatrové sendviče. Děti se také 
dozví, co je to zdravý talíř a jak by takový talíř měl vypadat. Vstupné – 290 Kč.

29. 4. 17.00 hodin

Tomáš Garrigue Masaryk a náboženství – přednáška              KC Vlna
Přednáška ThDr. Martina Chadimy ThD. autora knihy Tomáš Garrigue Masaryk a náboženství (2021). 
TGM byl a je spojován s otázkami náboženskými, ale pochopení skutečného Masarykova nejintimnějšího 
spirituálního zaměření zůstává pro mnohé tajemstvím. Vstupné – dobrovolné.

30. 4. 15.00 hodin Čarodějnice              

30. 4. 16.00 hodin
Čarodějnický speciál! Petrana – divadýlko pro děti              KC Vlna
O trochu líné, ale hodné čarodějnici Petraně. Ta musí složit čarodějné zkoušky, jinak se stane smrtelnicí. 
Naštěstí má za kamaráda netopýra Raplta, který jí pomůže. Vstupné – 50 Kč.

5. 5. 20.00 hodin
Music wave – Žhavé flamenco              KC Vlna
Španělské tappas, sangria a vášnivé rytmy kytary Stanislava Kohútka. Vstupné – 200 Kč/ 150 Kč.

9. 6. 19.30 hodin

Koncert: Karel Plíhal             Sál Obecního domu Ďáblice
Recitál známého českého textaře, skladatele a kytaristy. 
Cena vstupného v předprodeji v KC Vlna 350 Kč/osoba; senioři, studenti a ZTP 250 Kč/osoba. 
Jednotná cena vstupného na místě před začátkem akce 400 Kč/osoba.

17. 6. 17.00 hodin

Letní swingová tančírna: Dája Šimíčková & Shadde Yadda  Sál Obecního domu Ďáblice
Říkej mi to potichoučku,  Dívka v rytmu zrozená, Slunečnice a jiné nezapomenutelné písně z období 
raného českého swingu. Cena vstupného v předprodeji v KC Vlna 200 Kč/osoba; senioři, 
studenti a ZTP 150 Kč/osoba. Jednotná cena vstupného na místě před začátkem akce 200 Kč/osoba.





Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Ošetření interiéru vozu a čištění klimatizace
Abyste se ve svém voze cítili opravdu bezpečně, nechte si u nás vyčistit klimatizaci a ošetřit interiér vozu nanotechnologií. 
Ta zanechává ochranný film pro dlouhodobý efekt až na 24 měsíců. Aplikací nano postřiku na povrchové části v interiéru 
vozu eliminujeme viry, bakterie, mastnotu na madlech a displeji, ale také zápach z cigaretového kouře. Klimatizaci Vám 
zkontrolujeme, vyčistíme a doporučujeme vyměnit pylový filtr.  
Bližší informace Vám sdělí naši servisní poradci nebo nás kontaktujte telefonicky.

V ČISTÉM VOZE
    ČISTÝ VZDUCH

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