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Informace ze zasedání 
rady městské části
Pro informaci vybíráme nejdůležitější body z jednání rady.

16. května 2011
l Rada rozhodla na návrh Školské a kulturní komise, poskytnout pro-
středky z výtěžku koncertu pořádaného v Ďáblické kapli jako dar MČ
Praha–Ďáblice Rytířskému řádu Křížovníků s červenou hvězdou na
opravu venkovních soch na kapli;
l rozhodla objednat u Ing. Blažka zajištění výběrového řízení na dodava-
tele zakázky Údržba veřejné zeleně – Městská část Praha–Ďáblice;
l jmenovala paní Pavlu Drozdovou členkou Školské a kulturní komise 
MČ Praha–Ďáblice.

30. května 2011
l Rada jmenovala paní Josefu Tomkovou členkou Školské a kulturní
komise MČ Praha–Ďáblice;
l schválila poskytnutí daru pro řád Křížovníků s červenou hvězdou 
ve výši 5 000 Kč, jako účelový dar na zpracování dokumentace pro 
propagaci záchrany barokních soch;
l schválila poskytnutí příspěvku na odvoz komunálního odpadu 
pro bytové družstvo Šenovská 540;
l schválila znění smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích
p. č. 1219/1, 1226/1, 1227/2, 1229/1 v k. ú. Ďáblice, ve prospěch 
společnosti PRE, a. s.;
l schválila poskytnutí finančního daru hudebnímu sdružení Ďáblík ve 
výši 15 000 Kč na nákup nástrojů, stojanů a kancelářských potřeb.

6. června 2011
l Rada souhlasila s návrhem závěrečného účtu MČ Praha–Ďáblice 
za rok 2010;
l souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 1 na rok 2011;
l schválila návrh rozdělení hospodářského výsledku Základní škole
a Mateřské škole, Praha 8–Ďáblice, U Parkánu 17 v poměru 20 % 
do rezervního fondu a 80 % do fondu odměn;
l schválila poskytnutí finančního daru ve výši 3 300 Kč 
pro Jana Hlinku na fotbalové soustředění.

13. června 2011
l Rada jmenovala pana Martina Tumpacha členem Komise životního 
prostředí a dopravy MČ Praha–Ďáblice;
l souhlasila se zněním smlouvy o výpůjčce pozemků p. 31/1, p. č. 32/1,
p. č. 32/3 v k. ú. Ďáblice a jejím uzavřením se společností ZAVOS s.r.o. 
na rekonstrukci odvodňovacích stok v areálu u hasičského domu.

27. června 2011
l Rada souhlasila s podmínkami přijetí žáků k zájmovému vzdělávání 
ve školní družině;
l vzala na vědomí oficiální možnosti konání trhů v Ďáblicích na Centrál-
ním náměstí, v pěší zóně k lékárně a na asfaltovém hřišti u bývalé 
restaurace U Holců;
l souhlasila s předloženou nabídkou na dodávku elektřiny pro MČ Praha
–Ďáblice od firmy Nano Energies Trade s.r.o. a uzavřením smlouvy 
o sdružených dodávkách elektřiny s Nano Energies Trade s.r.o.
l Starosta předložil návrh stanoviska MČ k posudku vlivů stavby„Para-
lelní dráhy letiště Praha–Ruzyně“ na životní prostředí, rada s tímto sou-
hlasila a pověřila starostu zasláním stanoviska MČ dotčeným orgánům.

Zpracoval tajemník ÚMČ

Radar na Cínovecké?
Ďábličtí občané, bydlící v ulicích Na Blatech a U červeného
mlýnku, společně s „Občanským sdružením pro Ďáblice“
požádali vedení radnice o zaslání požadavku na Magistrát
hl. m. Prahy, ke zřízení stanoviště se stálým úsekovým měřením maximální
povolené rychlosti na komunikaci Cínovecká. Svoji žádost odůvodňují
vysokou hladinou hluku v dané lokalitě, která nepřiměřeně zatěžuje
všechny občany Ďáblic. MČ Praha–Ďáblice požádala odbor dopravy
Magistrátu hl. m. Prahy o vyřízení naší žádosti. Vedoucí odboru pan
ing. Heroudek ve velmi krátké době reagoval a sdělil, že se zřízením sta-
noviště souhlasí a ve věci realizace se máme obrátit na Technickou správu
komunikací Praha. Proto byla TSK Praha požádána o realizaci zřízení stá-
lého úsekového měření na Cínovecké. MČ Praha–Ďáblice se ještě pokusí
osobně v uvedené záležitosti jednat, aby bylo co nejdříve dosaženo 
inctalace uvedeného zařízení. 

Zdeňka Fišmistrová

Údržba zeleně 2011
Dovolte mi, abych se vrátil trochu zpět a připomenul 
proběhnuvší výběrové řízení na dodavatele údržby zeleně
pro letošní rok. Jistě víte, že jsem jako řadový zastupitel
minulé volební období kritizoval prakticky všechna výběrová řízení, která
řídil a připravoval bývalý místostarosta pan JUDr. Engel spolu s minulým 
vedením Městské části Praha–Ďáblice. 
Z tohoto důvodu jsem se chopil přípravy a organizování výběrového řízení
na údržbu zeleně. Již při přípravě rozpočtu pro letošní rok si nové vedení
obce stanovilo úkol výrazně snížit náklady a vrátit tyto výdaje na úroveň
před pěti lety, kdy se údržba zeleně pohybovala v nákladech okolo 
800 000 Kč za rok. 
Připomínám, že za poslední roky, kdy údržbu prováděla firma KORTAM
s.r.o., kterou původně vlastnili Tomáš a Karel Engelovi, jsme zaplatili
v roce 2008 této firmě částku ve výši 1 625 000 Kč, v roce 2009 částku
ve výši 1 547 000 Kč a v roce 2010 částku ve výši 1 727 000 Kč. 
Do výběrového řízení se tehdy přihlásili pouze tři oslovení uchazeči, 
jeden byl vyloučen a ze dvou zbývajících byla vybrána „náhodou“ firma
KORTAM s.r.o. Výběrové řízení bylo připraveno tak, aby nikomu nevadilo,
že v této době neměla „vítězná” firma platné oprávnění na tuto činnost
v podobě živnostenského listu. Tolik poohlédnutí za minulostí. 
Letošní soutěž byla připravována trochu jinak a pečlivěji. Proto také došlo
k mírnému zpoždění před jejím vyhlášením. Nicméně samotné výsledky
i nás příjemně překvapily, neboť se do otevřené soutěže přihlásilo celkem
devět uchazečů (jeden byl vyloučen) a konečná cena za stejnou činnost,
kterou vykonávala firma KORTAM s.r.o., byla vysoutěžena ve výši nižší než
300 000 Kč za rok včetně DPH! Tato částka obsahuje základní seč
a údržbu celé městské části, ale není konečná, neboť v rámci údržby nelze
zcela všechno znormovat, a tak musíme počítat s možnými vícepracemi.
A také může konečnou cenu výrazně ovlivnit počasí. Zde také musím při-
pomenout, že podklady pro letošní výběrové řízení pečlivě připravila refe-
rentka odboru životního prostředí MČ Bc. Kateřina Vojtová, která bude
mít i nadále na starosti kontrolu kvality provedených prací. 
Co konstatovat závěrem? Jsme si vědomi, že došlo k mírnému zpoždění
se zahájením letošní údržby, k čemuž by již v následujících letech dochá-
zet nemělo. Dále je zcela patrné, že byla odstraněna ropucha sedící
na prameni peněz z pokladny MČ a zákonitě tak dojde k úsporám v roz-
počtu městské části. Naskýtá se jen otázka: Bylo to pouze neschopností
bývalého vedení, nebo úmyslem? Odpověď si jistě najde každý sám. 

Vladimír Novotný
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Vesnická památková zóna 
Staré Ďáblice
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 památko-
vou zónu je možné prohlásit sídelní útvar nebo jeho část, historické pro-
středí 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 prohla-
šování 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, před-
stavuje 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: inter-
netové stránky Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury).

Poslání památkových zón
Posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kulturně-histo-
rické a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlav-
ního města Prahy, aby jako součást životního prostředí sloužily kulturním,
výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti. Smys -
lem 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. Respek-
tování charakteru památkové zóny může být požadováno i v případě
územních plánů vymezujících nové stavby při vnější hranici zóny 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 podle
pražských památkářů dispozice a struktura jedinečně zachovalého sou-
boru 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 křížov-
nického hospodářského dvora, jenž se nachází severně od zámku. 
Ve středních Čechách jsou relativně často v historických obcích docho-
vány 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 neuvěřitel-
ných 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 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 minu-
losti 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 naru-
šily prostředí, které se zde přirozeně vyvíjelo po staletí. Nezbývá než dou-
fat, 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

Stodola křížovnického hospodářského dvora z pohledu od severu, 
od prameniště Mratínského potoka. Foto autor

Unikátní 145 metrů dlouhá klasicistní šestidílná stodola křížovnického 
hospodářského dvora. Foto autor

Historické centrum obce s vyznačenou hranicí vesnické památkové zóny 
Staré Ďáblice, uprostřed zvýrazněn zámek s kaplí



Konec školního roku 
v ZŠ i v MŠ
Už aby tady byly prázdniny... To je nejčastější
věta koncem června v základní i v mateřské
škole. Na prázdniny se těší všichni – děti, žáci
i učitelé. Závěr školního roku je ale v ZŠ i v MŠ
trošku jiný. V ZŠ se finišuje, probíhá poslední
zkoušení a ladění známek, v MŠ naopak pro-
bíhá řada společných, kulturních a zábavných
akcí. Ale postupně. 
Koncem dubna se konaly přijímací pohovory 
na střední školy a víceletá gymnázia. Všichni
žáci deváté třídy v přijímacím řízení uspěli a od
září nastoupí na různé střední školy. U přijíma-
cích zkoušek uspěla i většina žáků, kteří se 
hlásili na víceletá gymnázia. Všem moc gratulu-
jeme a přejeme jim úspěšné zářijové vykročení
do dalšího studia.
Během dubna až června proběhla řada dalších
sportovních, kulturních i vědomostních soutěží
a akcí. O většině jsme již průběžně informovali.
Ovšem jeden výsledek jsme obdrželi až koncem
června. A stál zato. Žák 2.A třídy Václav Výborný
se v mezinárodní soutěži „Matematický klo-
kan” umístil v celostátním měřítku v kategorii
„Cvrček” na báječném 1. místě. Úžasný
úspěch! Ještě jednou moc a moc blahopřejeme.

Koncem května a na počátku června vyjeli žáci
ZŠ na ozdravné pobyty, na školu v přírodě i na
výjezdy formou celodenních výletů. Letos se
konala škola v přírodě jednak v Krkonoších 

na Benecku v hotelu Bára a jednak na Šumavě
v penzionu Kolibřík na Špičáku. Program zabez-
pečovali učitelé ve spolupráci s vychovateli a na
2. stupni i ve spolupráci s 9. třídou. Myslím, že
se škola v přírodě vydařila, panovala na ní pří-
jemná atmosféra a žáci si ji užili. Chodili na
výlety, sportovali, soutěžili a zapojovali se do
dalších aktivit. Počasí nám přálo a také ubyto-
vání a strava byly výborné. I tolik diskutované
celodenní výlety se vydařily a také z nich si žáci
odnesli spoustu krásných zážitků. To, že byli
všichni spokojení jak na výjezdech, tak na výle-
tech, lze vyčíst z fotografií. Rozzářené oči dětí,

žáků i všech dospělých mluví za vše. Rovněž
školka v přírodě se báječně vydařila (blíže člá-
nek paní učitelky Dusové). Jsem ráda, že mohu
touto cestou poděkovat všem – učitelům,
vychovatelům, dětem i žákům – za bezproblé-
mový a příjemný průběh letošní školy v přírodě.
A jak to bude příští školní rok? Z organizačního
hlediska trošku jinak. Zajišťovat pobyty na škole
v přírodě už nebude vedení školy, ale budou si
je zajišťovat třídní učitelé ve spolupráci s rodiči.
Rovněž platby se nebudou uskutečňovat pro-
střednictvím úřadu, ale příslušnou částku budou
vybírat třídní učitelé přímo od rodičů. Bližší
informace se dozví rodiče na zářijových třídních
schůzkách. Formulář k čerpání příspěvku je 
k vystřižení na zadní straně Zpravodaje.
V MŠ se, tak jako každý rok, paní učitelky sna-
žily, aby čas těšení se na dva měsíce volna, co
nejvíce dětem zpříjemnily. Akcí bylo skutečně
dost. Den dětí oslavili žáčci nejen v jednotlivých
třídách, ale i společně s Divadlem z pytlíčku
(Ham, ham).

Proběhly i celodenní výlety. Tentokrát zcela
netradičně nevyjela na výlet celá školka najed-
nou, ale jednotlivé pavilóny zvlášť tak, aby výlet
co nejvíce odpovídal věkovým možnostem dětí.
Velice děkujeme paní ing. Sýkorové, která zajis-
tila luxusní autobusy s pásy, takže i rodiče
mohli být klidnější a nemuseli se obávat o bez-
pečnost dětí. Výlety se vydařily a děti se z nich
vracely plny nových zážitků a krásných dojmů.
Povedla se i „Jarní vystoupení” na jednotlivých
třídách a „Zahradní slavnost” Míši Růžičkové
s řadou písniček, soutěží, hádanek a řádění.
Kluci a holky z Motýlků, Berušek a části
Broučků byli pasováni na školáky a rozloučení
s mateřskou školou jim zpříjemnili Vanda
a Standa a jejich písničkový pořad. 
Školní rok 2010–2011 je za námi. Jaký byl?
Myslím, že opět velice úspěšný a za to patří
všem pedagogickým i ostatním zaměstnancům
školy i školky mé velké poděkování. 

Děkuji rovněž všem rodičům, členům Školské
rady a Rady rodičů ZŠ i MŠ za vstřícnou spolu-
práci se školou, za jejich pomoc při různých
akcí, sponzorské dary, ale i za jejich náměty
a připomínky. Mé poděkování patří i paním
kuchařkám firmy Sodexo.
Všem – dětem, žákům i jejich rodičům a zamě-
stnancům školy přeji ještě jednou příjemné pro-
žití prázdnin a nezbývá než říci: „Hurá na
prázdniny a v září zase nashledanou.“

Milada Bulirschová, ředitelka školy
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Výjezdy 1.B a 5.B
Letošní školní rok jsme se rozhodli vyjíždět za
zážitky každý den do jiného koutu Čech. Na
děti z 5. třídy čekal nelehký úkol. Po celou dobu
výletů měl každý na starost jednoho kamaráda
z 1. třídy. A jak to dopadlo? Stálo to za to? 
Na to už odpovídaly děti samy.

Bára + Markétka:
„Lanové centrum v Harrachově bylo super –
hodně zábavy, adrenalinové dobrodružství, 
piknik... Bylo to úžasný!“
„Trochu jsem se bála, ale nakonec to bylo
skvělý!“
Sam + Markétka:
„Středověká vesnice v Ostré byla dobrá, pro-
tože jsme si mohli vyzkoušet různá řemesla. Já
si umotal provaz, holky vyráběly voňavé mýdlo,
kluci rýžovali zlato, vyráběli jsme i svíčky...“
Tonda:
„...a maj tam nejlepší palačinky na světě!!!“
Žaneta + Kačka

„Mně se líbila záchranná stanice na Kladně,
kde se starají o zraněná zvířátka. Byly tam moc
pěkné sovy, vypadaly přesně jako z filmu Harry
Potter.“
„Nejvíc mě nadchlo malinkatý prasátko, které
jsem si mohla pohladit.“
Zdenda + Denča + Sabrina:
„V Pardubicích jsme závodili na dostihovém
závodišti, byli jsme na návštěvě ve stájích, viděli
jsme krásné koně i Taxis.“
„V Perníkové chaloupce byl legrační ježidědek
a sranda a dostali jsme pravý pardubický 
perníček.“

Kája:
Mně se nejvíc líbil důl Mayrau. To byla pecka!!!
Zmazali jsme si obličeje uhlím.“
Niki + Bára:
„Poslední den jsme byli v ZOO, kterou dobře
známe, ale i tak to bylo prima. A měli jsme 
rozchod.“
Tonda:
„Jeli jsme hustým vláčkem!!!“

A jaké to bylo starat se prvňáčky?
Děti z 5.B
l Pododa.
l Klíďo je pohlídám zase... tedy... některé :).
l Jsou dost dobrý.
l Občas neposlechli, občas jsme museli
poslechnout my je, jinak to nešlo.
l Furt mi někam utíkali.
l Byli hodní... alespoň ti moji.
l Oni jsou takoví malí a všechno jsme jim
museli říkat 3x :).
l Zajímavý zážitek.

Dana Fatrlová, třídní učitelka 5.B
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Předškoláci 
v Krakonošově království
Letošní školky v přírodě se účastnily dvě před-
školní třídy, celkem 44 dětí. Cílem naší cesty 
se stalo Benecko v Krkonoších.
Konečně nastal dětmi dlouho očekávaný den
odjezdu. Daly poslední pusu rodičům a poté
jsme všichni nasedli do autobusu a vyrazili
vstříc dobrodružství.
Na konci cesty nás vítal krásný hotel Bára s pří-
jemným a ochotným personálem. I domácí
kuchyně byla výborná a chutná pro naše malé
strávníky.

Pro děti bylo připraveno mnoho aktivit, takže
ani neměly čas na stýskání. Děti i dospělí se
vyřádili na karnevalu a pyžamové párty, své
sportovní dovednosti si děti ověřily v soutěžích,
které pro ně paní učitelky připravily. Za své
výkony získaly diplomy, sladkosti a malé
dárečky.
Také jsme se vydali na rozhlednu Žalý a do
Benecka, kde nás očekával samotný vládce hor
Krakonoš, který nad námi držel ochrannou ruku
po celou dobu pobytu. Největším zážitkem pro
děti byl celodenní pěší výlet na Hucul farmu,
kde se naši malí výletníci svezli na koních.
Odměnou po náročné túře jim bylo objevení
a získání části Krakonošova pokladu. Celý pobyt
i počasí se nám vydařilo, neměli jsme důvod
stěžovat si.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem
paním učitelkám – Kristýně Nežerné, Arance
Hanouskové a Aleně Rejzkové, denním a noč-
ním vychovatelkám – Haně Medalové, Janě
Tkadlecové, Markétě Pischnothové, Monice
Píchové, Markétě Rendlové, Markétě Cucové
a paní zdravotnici Pavle Truhlářové, které se
o děti vzorně staraly a tím přispěly k příjemně
strávenému týdnu v horách.
Děti si domů odvážely kromě diplomů
a dárečků také spoustu krásných zážitků
a vzpomínek na Benecko.

Věra Dusová, učitelka MŠ

Loučení s předškoláky
Ve středu 22. června se na zahradě mateřské
školky uskutečnilo v odpoledních hodinách lou-
čení s předškoláky. Mezi přítomnými byli rodiče
dětí, třídní učitelky a paní zástupkyně MŠ. 
Předškolní třídy byly dvě – třída Motýlků a třída
Berušek. Doplnily je ještě dvě děti ze třídy
Broučků. Nejdříve děti jednotlivě přistupovaly
ke svým třídním učitelkám, od kterých dostaly
na památku nádherná trička. Poté jednotlivé
třídy ukázaly, co se naučily pro rodiče, zazpívaly
jim písničky a zarecitovaly básničky. 
Následný program byl zajištěn agenturou, která
pro děti připravila pásmo básniček, písniček
a tanečků. 
Vystoupení dětí i následný program se líbil.
Radost nám udělali rodiče dětí. Přišli se s námi
rozloučit a poděkovat za celoroční práci.
Dostaly jsme od nich nádherné dárky a obrov-
ské pugety kytek, za které moc děkujeme!
Rodičům předškoláků přejeme do budoucna
pevné nervy a mnoho úspěchů v osobním životě
a dětičkám přejeme samé jedničky a trpělivé
pani učitelky v základní škole.

Za třídní pani učitelky předškoláků 
z MŠ Kristýna Nežerná

Rok 2010–2011 
ve školní družině
Je konec školního roku, a tak ve školní družině
přemýšlíme, co se nám letos povedlo, co méně
a v čem chceme určitě i v příštím školním roce
pokračovat.
„Družinové šapito“, tak znělo motto pro
letošní školní rok. Tímto mottem jsme se řídili
po celý uplynulý školní rok. Akcí bylo opravdu
hodně. Krátce uvádíme alespoň ty nejvýznam-
nější.
V loňském roce měla velký úspěch solná jes-
kyně, proto jsme ji začali pravidelně navštěvo-
vat již od září i letos, tentokrát však blíže a to
na Ládví. Ve třech skupinách se pravidelně
každý pátek střídalo přes 50 dětí z 1.– 3. tříd.

Ještě v září jsme se skupinou druháků a třeťáků
za pěkného počasí vyrazili na Dětské dopravní
hřiště na Proseku. A protože se nám tam moc
líbilo, zamluvili jsme si kola ještě jednou na 
květen.
V říjnu se třeťáci a kluci z prvních tříd šli podívat
do Leteckého muzea do Kbel. Koncem října jste
nás mohli potkat na lampionovém průvodu.
Sraz jsme měli před školou v šest hodin večer.
Děti přišly v doprovodu rodičů, sourozenců,
babiček a dalších kamarádů. Měli jsme radost,
že se nás sešlo tolik. V dlouhatánském průvodu
s rozsvícenými lampióny nás vyrazilo do ulic
Ďáblic více než sto třicet.
V listopadu šli prvňáčci na pohádku do Planetá-
ria. Mnozí toto zařízení navštívili poprvé, takže
je krom pohádky, nadchlo i celé Planetárium.
V tomto měsíci za námi do školy přišel i kouzel-
ník, který nám tak trochu předvedl, co všechno
dokážeme i my.
Ve třech postupových kolech děti předvedly, že
i „Družina má talent“. Našli se mezi námi kou-
zelníci, zpěváci, hudebníci, mažoretky, tanečníci
a tanečnice. Každé kolo mělo svou neopakova-
telnou atmosféru a nejen vítězové předvedli, 
že opravdu UMÍ. 
Třikrát jsme se také vypravili za pohádkou do
divadla Jiskra. Největší ohlas mělo představení
Duhové bubliny. Můj domácí mazlíček, tak 
se jmenovala další družinová akce, na kterou 
si děti s dovolením rodičů, mohli přinést své
domácí zvířátko a ostatním dětem o něm něco
zajímavého povědět. Komu z dětí to rodiče
nedovolili anebo zvířátko nebylo možné do 
družiny donést, tak ho alespoň namaloval 
nebo vyfotografoval. 
Jak jsme šikovní a co všechno umíme vyrobit, si
mohli prohlédnout všichni, kteří se přišli podívat
na naši výstavu během celého února do
Ďáblické diakonie. 

Ke  konci školního roku jsme si naplánovali
návštěvu zoologické zahrady v Tróji. Viděli jsme
lední medvědy, lachtany, papoušky a mnoho
dalších zvířat. S pěkným počasím se nám
všechny tři návštěvy ZOO vydařily. 
Závěr dění ve školní družině patřil jako vždy tra-
diční rozlučkové párty se třeťáky. Na všechny
čekalo plno veselých soutěží, ukázka vystoupení
obou kroužků aerobiku, malé občerstvení
a závěrečný přípitek.
Milí budoucí prvňáčci, druháčci i třeťáčci, 
přejeme vám krásné prázdniny a těšíme se, 
až se s vámi v září opět uvidíme v naší školní 
družině!

Vychovatelky školní družiny
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Fotbalový oddíl
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 považo-
vat 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 sku-
pinu. Sezónu jsme letos zakončili nejen zápa-
sem mužů A, ale i v sobotu 18. června velkým
celodenním turnajem. Pořádali jsme druhý roč-
ník turnaje o Ďáblíkův pohár, kterého se zúča-
stnilo devět týmů z Prahy a okolí a podle mého
hodnocení i ostatních to bylo zakončení ve vel-
kém, viz samostatný příspěvek Jiřího Holíka.

Sportovní areál
Pokud hodnotím sezónu, je potřeba poděkovat
správci panu Slepičkovi, neboť hřiště bylo
odborným fotbalovým delegátem ohodnoceno
jako jedno z nejlepších v Praze. Samozřejmě, že
tento stav znamená i nemalé investice, a proto
jsem rád, že se nám podařilo dohodnout s part-
nerem Ďáblického fotbalového oddílu společ-
ností A.S.A. (zastoupenou prokuristou panem
ing. Liborem Luňáčkem) finanční pomoc s pro-
řezem hřiště. To je poměrně sofistikovaný a také
finančně náročný systém letní údržby a regene-
race travnatých hřišť. Celková finanční částka,
se kterou nám společnost A.S.A. sponzorsky
pomohla, se vyšplhala na téměř 50 000 Kč.
Děkujeme.
Při hodnocení areálu je asi vhodné uvést i to, 
že po zimě na mne byly směřovány určité
dotazy–upozornění–výtky, zda areál nepřetá-
píme. Pro upřesnění je však potřeba uvést, že
systém vytápění celého areálu není podle mého
laického názoru optimální. V celém areálu není
žádná regulace ani termostat a tak v místech,
které jsou blízko u kotle, jsou teploty velmi
vysoké, v poslední mládežnické šatně je teplota
nízká. Vzhledem k tomu, že předprázdninové
zastupitelstvo odsouhlasilo, uvolnění daru pro
fotbalový oddíl ve výši 250 000 Kč, bude nutné
v souladu s účelem poskytnutého daru myslet
i na to, jak vytápění v areálu zefektivnit. Jen pro
informaci uvádím, že roční zálohy na plyn
vychází na 120 000 Kč. 

Letní kemp Veselé míče
z Ďáblic startuje!
V den uzávěrky příspěvků do Ďáblického 
zpravodaje začal první den, prvního turnusu,
prvního ročníku letního kempu. Celkem 34 dětí
a 10 trenérů pod vedením vedoucího kempu
Jana Němce začalo projekt, který se cca půl
roku připravoval a který přinesl do Ďáblic novou
dimenzi využití našeho sportovního areálu
v průběhu letních prázdnin. A tak přeji tomuto
sportovnímu projektu hodně úspěchů.

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 obča-
nem), 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. Tomuto zajímavému
tématu budeme určitě v některém z dalších
Zpravodajů věnovat větší prostor. A protože
známe již termíny, zveme všechny na sobotní
první domácí zápas 3. 9. 2011 v 10:45
hodin, kdy SK Ďáblice ženy budou hrát
s týmem  Blatná.

Michal Mošnička, SK Ďáblice

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 Radotí-
nem, 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 nasta-
lou 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

Rekonstruovaná klubovna SK Ďáblice
vás zve k příjemnému posezení každý
den v době od 13 do 22 hodin. 
Můžete sledovat televizní přenosy 
z celé řady sportovních kanálů 
na LCD televizoru nebo si zahrát
elektronické šipky. 

Jeden z trenérů je fotbalový reprezentant 
z afrického kontinentu

Po sportovních výkonech chutná oběd 
dvojnásobně

Po obědě jsou hry a němčina

Na závěr je z trenéra koníček
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Z náhradníků mezinárodní
hvězdy – účast mladších žáků
na turnaji Golden City Cup
Jak jsme slíbili v minulém čísle, otiskujeme foto
z mezinárodního fotbalového turnaje Golden
City Cup, kde tým SK Ďáblice vybojoval druhé
místo ve své kategorii.

Michal Mošnička

Proběhl druhý ročník turnaje
o Ďáblíkův pohár
V sobotu 18. června 2011, proběhl druhý ročník
fotbalového turnaje Ďáblíkův pohár pod zášti-
tou generálního sponzora turnaje, společnosti
Pavel Mihálik – AUTODÍLY s.r.o. Desítky
fanoušků sportu začaly zaplňovat oblíbený
areál SK Ďáblice již v brzkých ranních hodinách,
aby fandily malým fotbalistům. Turnaj se těšil
veké účasti už loni, zdaleka ale nedosahoval
čísel letošního klání. 
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 rozdě-
leny do dvou základních skupin, ve kterých se
odehrávaly jednotlivé zápasy systémem každý
s každým. Ze základních skupin pak hrála druž-
stva 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 zaslou -
ží i naše týmy, které evidentně nepodcenily 
přípravu a zúročily pravidelné tréninky a sou-
středění. Během zápasů byly k vidění brilantní
a rychlé akce, parádní zakončení a samozřejmě
řada pěkných gólů. K napínavé atmosféře fot-
balového dne navíc výrazně přispěla nálada
v hledišti, kde rodiče vydatně fandili svým 
ratolestem. 
Organizace nevázla ani o přestávkách.
O fyzičku znavených hráčů se v mezičasech sta-
ral masér Stanislav Mačák ze studia relaxačních
masáží. Po celou dobu turnaje se na hřišti,
v hledišti i v zákulisí pohyboval všudypřítomný
štáb rybářské televize vydry.cz. Právě díky nim
můžeme vidět komplexní reportáž z klání, která
je umístěna na internetových stránkách klubu.
O fotografickou dokumentaci se postaral profe-
sionální fotograf Tomáš Stacha ze studia Poker
PHOTO, jehož objektiv zachytil nejednu brilantní
situaci. 
Ale zpět k turnaji. 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 Třebora-
dice a ABC Braník. Braník nakonec udolal sou-
peře a odvezl si tak po právu letošní Ďáblíkův
pohár. Poháry a ceny předávali předseda fotba-
lového 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. 
Tím ale sportovní svátek v Ďáblicích neskončil.
I po turnaji se o pohodu v hledišti svědomitě
starala obsluha klubové kantýny. Dík tak patří
Kateřině Muškové a Petrovi Bastlovi, kteří zajis-
tili veškerý catering a občerstvení. Nechyběl
dokonce ani profesionální barman, který záso-
boval tatínky malých hráčů barevnými koktejly.
A poděkování patří také dalším sponzorům:

Vlasové stylistce Evě Švehlové a módní výtvar-
nici Lence Mihálikové, která se postarala o bez-
chybnou organizaci celého turnaje. A nakonec
děkujeme především všem zúčastněným a divá-
kům, kteří i přes zakaboněnou oblohu turnaj
navštívili a vytvořili skvělou atmosféru.
Věříme, že stejně kvalitní bude i příští ročník
turnaje, na který se již nyní velmi těšíme. 
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

Jiří Holík

Turnaj v Boskovicích
Během celé sezóny byla mladší přípravka nej-
lepší ze všech Ďáblických týmů. Za odměnu nás
kluci v sobotu 11. června odjeli reprezentovat
na velký mezinárodní turnaj v Boskovicích
u Brna. Na startovní listině se objevilo celkem
325 dětí, reprezentujících 32 přihlášených muž-
stev. Ty se rozdělily do čtyř skupin po osmi. 
Dvě skupiny obsadily přípravky ročník 2002,
zbylé dvě ročníky 2001 a 2003.
V devět ráno jsme se pustili do prvního souboje
s týmem Prostějova, který jsme prohráli 4:0.
Brzké vstávání klukům očividně nesvědčilo
a i druhý zápas jsme s celkem Mikulova prohráli
5:1. Kluci byli ve špatné náladě, ale rozhodnuti
dostat se na medailovou pozici.
Měli jsme před sebou ještě 5 zápasů. Chlapci
jako by se probudili a za celý den jsme už
žádnou prohru neutržili. Na vyhlášení výsledku
jsme se moc těšili. Pro zajímavost uvedu, že 
turnaj přinesl celkem 112 odehraných zápasů,
ve kterých padlo 720 branek. Kluci z Ďáblic 
na tomto turnaji obsadili 3. místo. Nechali za
sebou týmy jako je Slovan Bratislava, Boskovice,
Haná, Blansko. A jako třešnička na dortu bylo
ocenění nejlepšího gólmana skupiny 2003 –
Ondřeje Kalhouse. Myslím, že jsme s rodiči byli
maximálně spokojeni a všem se na turnaji
opravdu líbilo. Po vyhlášení výsledku jsme měli
možnost vykoupat se v krásném koupališti,
které je součástí sportovního areálu. Večer pak
areál rozezněla diskotéka, která byla definitivní
tečkou za vydařeným fotbalovým dnem.

Jitka Tomková

Horní řada zleva: Nguyen Duc, Michal Mašika,
Lukáš Gottwald, Matěj Vimr, Ondřej Mošnička, 
Jan Hlinka, Filip Kočí, Jan Žižka, Radek Tarčák.
Dolní řada: Rebeka Rysová, Jonáš Rys a brankář
Milan Badal

Nastoupení týmů před vyhlášením výsledků

Ing. Luňáček ze společnosti A.S.A. 
předává medaile
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Sportovní dětský den, 4. 6. 2011
Tak jako každý rok se u příležitosti Dne dětí v Ďáblicích slavilo – na 
fotbalovém hřišti SK Ďáblice se konal dětský sportovní den. Sportovní
a Školská a kulturní komise připravily soutěže, obstaraly odměny,
občerstvení a mohlo se jít na věc!
V den D bylo opravdu velké vedro, předpověď na víkend byla dobrá, 
Dětský den měli i v Březiněvsi a tak jsme se trochu báli, kolik ďáblických
dětí s rodiči nakonec dorazí. Naše obavy se ale vůbec nepotvrdily – přišlo
vás plno (i pan starosta!) a děti se bez otálení pustily do obíhání stano -
višť a získávání razítek na kartičky. Plná kartička = odměna, o nadšení
tedy nebyla nouze.

Co na děti čekalo? Výtvarná dílna, kopání míče na branku, samozřejmě
nechybělo vždy populární skákání v pytlích, obruče, házení míčky na cíl,
přetahovaná se strejdou co nakonec vždycky prohrál, nošení míčku na
lžíci a ještě další hříčky – bez mučení ale přiznávám, že mi slunce během
sportovního odpoledne propálilo do hlavy takovou díru, že jí asi nějaké
soutěže propadly a já už si je všechny nepamatuji ;-). Na jednu ale mys-
lím nezapomeneme nikdo: střelba velkou stříkací pistolí na plechovkové
cíle. Organizátoři s vypětím všech sil opatřili prázdné půllitrové plechovky,
ale „dřina“ se vyplatila a pana Smažíka děti pomalu nechtěly pustit
domů. 
Program dětského dne doprovodil i miniturnaj dětí přípravky SK Ďáblice,
které po zásluze za svůj výkon obdržely medaile z rukou pana starosty.
To ale nebylo všechno – příznivci akce si přišli na své při ukázkách, co

všechno čeká zločince, když si na ně
posvítí Mo torizovná zásahová jednotka
Policie ČR. 
Okolo půl páté byly odměny skoro
rozdány, začínalo se zatahovat a letošní
Dětský den se pomalu chýlil ke konci.
Děkujeme všem, kdo si tento rok přišli
zasoutěžit nebo fandit a doufáme, že
jste si to užili a příští rok přijdete zas.
Velké díky patří panu Mošničkovi

a ostatním z SK Ďáblice, Policii ČR, společnosti McDonald’s za výborné
ovocné taštičky a všem, kdo se na Dětském dni organizačně i jinak
podíleli. Za sportovní komisi Jakub Kovtůň

Hořící míč 2011
Neděle 19. června patřila volejbalu, neboť se konal již čtvrtý ročník tur-
naje Hořící míč, který pořádalo Sdružení ďáblického míče pod záštitou
sportovní komise. Volejbalové boje byly obrovské, každý hráč byl posedlý
vítězstvím. Přestože nás trochu vystrašil déšť, který turnaj nakrátko
přerušil, tak nám počasí bylo celkem nakloněno. Turnaje se zúčastnilo
okolo sedmdesáti hráčů rozdělených do osmi týmů a spousta fanoušků.
Je výborné, že si i dospělí najdou čas a zápolí jako malé děti o kov 
nejcennější.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce byla účast podstatně vyšší než
v předchozích ročnících, bylo nutné vybrat jiný prostor, než nevyhovující
betonové hřiště v areálu U Holců. Bohužel se nám v Ďáblicích nepodařilo
sehnat odpovídající plochu, neboť umělý povrch fotbalového hřiště není
multifunkční a není zde
možné umístit tyče
k zavěšení sítí a ani
tenisové kurty nejsou
k tomuto účelu uzpů-
sobeny. Na základě 
intervence paní ředitelky
Bulirschové se nám
podařilo pronajmout
hřiště u základní školy
Glowackého v Bohnicích. Bylo trochu náročné přesunout celé zázemí do
těchto prostor, ale zadařilo se. Musím podotknout, že areál hřiště je
skvělý – multifunkční, který je možno využít jak na fotbalová, tak na čtyři
volejbalová hřiště a kolem je i běžecká dráha. Vše je obehnáno vysokou
sítí, tudíž vysoké míče nezasáhnou okolí. Vzhledem k tomu, že hřiště
může využívat i veřejnost, byly na jeho zbudování získány prostředky
z Evropských fondů. Bylo by úžasné, kdyby se podobné hřiště dalo 
zbudovat i na území Ďáblic, protože takový prostor u nás velmi chybí. 
Tak jen doufáme, že další ročníky budeme moci hrát v domácím prostředí
– a to rozhodně projeví i na našich výsledcích!
Zároveň děkujeme paní Petříkovové z firmy Sodexo za výborné špekáčky,
které jsme si opekli po skončení turnaje. Markéta Bouzková

Sportovní komise MČ Praha-Ďáblice 
a Sdružení ďáblického míče pořádá 6. ročník cyklovíkendu

ĎÁBLICKÉ ŠLAPKY 2011
Sobota 10. 9. 2011 od 14 hodin, Ďáblický háj,

cyklistický závod pro děti i dospělé, 
hravé zápolení o ceny!!!

START je označen od radnice MČ Praha–Ďáblice fáborky.

Neděle 11. 9. 2011 v 8 hodin, hřiště U Holců,
cyklovýlet rodinných klanů i samotářů.

www.dablickymic.estranky.cz
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Vzpomínka na jarní
výlet seniorů
Dne 24. května v 8.15 byl čas na odjezd nás –
ďáblických seniorů – na májový výlet. Mířili
jsme na zámek Dobříš a zámek Mníšek 
pod Brdy.
Cesta výborným autobusem se zkušeným a pří-
jemným řidičem za volantem ubíhala rychle
přes centrum města i půvabnou krajinou za 
Prahou. V 10.30 jsme byli na místě. K první
zastávce – zámku Dobříš – jsme došli z parko-
viště po rovině stinnou stromovou alejí až na

nádvoří zámku. Prohlídku jsme zahájili v nád-
herně udržované francouzské zahradě a poté
první dvacetičlenná skupinka výletníků pokračo-
vala prohlídkou zámeckých expozic. Druhá sku-
pinka následovala po čtvrt hodině. Zámek je
velmi půvabný nejen zvenku, ale i zevnitř. 
Veškeré vnitřní zařízení je udržované a velmi
honosné, vkusně doplněné nápaditými květino-
vými vazbami. Prohlídka trvala 60 minut. Obě
slečny průvodkyně byly velmi sdílné, a tak jsme
byli náležitě seznámeni se všemi dvoranami
a místnostmi zámku, včetně podrobností o jed-
notlivých exponátech a samozřejmě i o minu-
lých i současných majitelích zámku. 
Poté jsme odjeli do Mníšku pod Brdy do příjem-
ného zájezdního hostince U Káji Maříka, kde
jsme se naobědvali a trochu si odpočinuli. Dle
libosti si někteří výletníci po obědě vychutnali
i kávu. Odsud jsme se pěšky odebrali na zámek.
Cestou jsme byli překvapeni jeho rozlehlostí,
stoupali k němu po širokém mostku a kamen-
ném nádvoří, které bylo přizpůsobeno vjezdu
s koňmi. Pak jsme byli opět rozděleni do dvou
skupinek a zahájili hodinovou prohlídku rozle-
hlého sídla, které si nechala vystavět novodobá
šlechta. Jednotlivé prostory, ty soukromé
i reprezentační, byly vyzdobeny nádhernými
podobiznami majitelů zámku a doplněny
bohatě zdobeným pozlaceným nábytkem ve
všech místnostech zámku, kterému vévodily tři
věže, ve kterých byla umístěna kaple, hodinový
a lovecký salonek. Zdejší průvodkyně byly také
velmi vstřícné a důkladně nás seznámily nejen
se všemi pozoruhodnostmi, které se zámku
týkaly, ale dokonce i s jednotlivými předměty 

denní potřeby, které zde byly vystaveny a které 
jsme my, účastníci zájezdu, znali z vlastního
dětství. Po této náročné prohlídce jsme si mohli
ještě prohlédnout zámecký park s obdivuhod-
ným vodotryskem, který nám zpříjemnil velmi
teplý a slunečný den. Kolem 15 hodiny jsme
odjížděli podél půvabného kostelíka svatého
Václava od architekta Dienzenhofera zpět domů
a cestou ještě vnímali krásu poutního místa
Skalka na kopci nad Mníškem a romantickou
malebnost okolních brdských lesů. Po dálnici
jsme byli zpět v Ďáblicích kolem 16.15 nadšeni
a spokojeni se zážitky, které si poneseme 
do dalších všedních dnů.
Děkujeme naší sociální komisi za možnost
poznání kulturních památek a příjemného 
společného seniorského setkání. 

Marie Šindelářová, účastnice zájezdu

Aktivity pro seniory
Sociální komise připravuje pro ďáblické seniory
nové možnosti, jak aktivně a společně trávit
čas. Z vašich odpovědí na dubnový dotazník
vyplynulo, že mnozí lidé mají zájem účastnit se
různých akcí. Proto jsme se rozhodli zorganizo-
vat aktivity, o které byl největší zájem, a nabíd-
nout je veřejnosti. Od října bychom rádi zahájili
činnost těchto kurzů a aktivit:

Angličtina (1x týdně v Obecním domě)
Němčina (1x týdně v Obecním domě)
Trénink paměti: (1x týdně v Obecním domě)
Výuka práce na počítači
(1x týdně v místní knihovně)
Plavání (podrobnosti upřesníme v září)
Zdravotní cvičení
(podrobnosti upřesníme v září)
Pěší výlety do Ďáblického háje a okolí
(1–2x týdně rychlá chůze pro zdraví)
Klub seniorů (pravidelná setkání v Obecním
domě, možnost posezení u čaje a kávy, stolní
hry, ping-pong, ruční práce, společné organi-
zování kulturních akcí, výletů a přednášek).

Aby mohly jednotlivé kurzy zahájit svou činnost,
je potřeba, aby se na každý z nich přihlásilo ale-
spoň 4–5 účastníků. Proto prosíme všechny,
kdo by chtěli navštěvovat některé z výše 
uvedených aktivit, aby se již během srpna
a začátkem září přihlásili e-mailem na adrese:
socialni.komise@dablice.cz nebo osobně od 
8 do 16 hod. u paní Jany Kacovské v Diakonii,
Ke kinu 7. Napište nám, prosím, své jméno
a kontakt a také název aktivit, o které
máte zájem.
Městská část Praha–Ďáblice finančně podpoří
uvedené aktivity, přesto se bude vybírat účast-
nický příspěvek v minimální výši dle náročnosti
jednotlivých kurzů. Poplatek bude použit jako
příspěvek na odměnu lektorům.
Další informace přineseme v příštím Ďáblickém
zpravodaji.
Přejeme vám pěkné léto a těšíme se na setkání
s vámi při zahájení jednotlivých kurzů na
začátku října.

Za sociální komisi Barbara Tranová

Pozvánka na 
podzimní výlet
seniorů – Na sever
za Casanovou
22. září 2011 se uskuteční letos již druhý výlet
seniorů. Cílem tohoto výletu bude město
a zámek Duchcov, který se nejvíce proslavil tím,
že zde posledních třináct let svého života prožil
věhlasný Giacomo Casanova jako zámecký
valdštejnský knihovník.
Po obědě v nové Restauraci zvané U slunce
můžeme navštívit např. pavilon s působivou
Reinerovou freskou Nanebevzetí Panny Marie,
bývalou zámeckou zahradu (dnes městský
park), Sfingový rybník, Muzeum města Duchova
a další místní zajímavosti. 
Podrobnější informace k cílovým lokalitám 
najdete na www.zamek-duchcov.cz
a www.duchcov.cz.
Prosíme seniory, kteří mají zájem se tohoto
výletu zúčastnit, aby se od 5. do 12. září přihlá-
sili u paní Jany Kacovské v Diakonii (v Obecním
domě, U kina 7, každý pracovní den od 8 do 16
hodin) a zároveň u ní složili 50 Kč jako nevrat-
nou zálohu na výlet. V případě práce paní 
J. Kacovské i jejích kolegyň v terénu se, prosím,
obraťte s přihláškou na lékárnu.
Odjezd autobusu bude 22. září v 8.30 z ulice
Hořínecká v blízkosti bývalé Battistovy cihelny
(později Prefy). Předpokládaný návrat do Ďáblic
je okolo 17.00 hodiny. Výlet se bude konat za
jakéhokoliv počasí.

Pěkný podzimní výletní den přeje 
sociální komise při MČ Praha Ďáblice

Slavnostní přivítání 
nejmladších
občánků Ďáblic
Začátkem října budou slavnostně přivítáni
nejmladší děti z Ďáblic, které se narodily
v období od září 2010 do konce srpna 2011
a mají trvalé bydliště v Ďáblicích.
Prosíme rodiče těchto dětí, kteří se chtějí
slavnostního odpoledne zúčastnit, aby
nejpozději do 15. září nahlásili jméno
a adresu dítěte zasláním e-mailu na adresu:
socialni.komise@dablice.cz nebo osobně
u paní Jany Kacovské v Diakonii, Ke kinu 7,
(každý pracovní den od 8 do 16 hod.).
Prosíme všechny rodiče, kteří své děti dosud
nepřihlásili k trvalému pobytu v Ďáblicích, 
aby tak učinili co nejdříve na místním úřadu.
Podrobnější informace o připravované akci
budou zveřejněny v zářijovém zpravodaji.
Těšíme se na setkání v říjnu. 



K odpočinku 
Je čas prázdnin a dovolených. Čas, nám daný,
abychom ustali od povinností a práce, kterou
vykonáváme po celý rok. Abychom změnili pro-
středí, které nás každodenně obklopuje a tak
obnovili svoji vnitřní energii a fyzické síly.
Ve starozákonní knize Kazatel čteme, že pro
všechno je určený čas – je čas plakat a smát
se, čas hledat i čas ztrácet, čas mlčet
i mluvit, čas boje i čas pokoje – je také
čas pro práci i odpočinek. 
Nárok na odpočinek, podobně jako povinnost
pracovat, vychází ze stvoření člověka, který byl

stvořen k obrazu Božímu. Hospodin po šesti
dnech, ve kterých vše stvořil, vydělil sedmý den
k odpočinku (kniha Genesis). Z tohoto nároku
můžeme odvodit i pobídku na odpočinek 
dlouhodobější, na rekreaci. 
Buďme vděční za možnost odpočívat, 
rekreovat se.

Lepší na dlaň odpočinku než hrstě plné
pachtění a honby za větrem. 

(Kniha Kazatel 4, 6)

Pojďte stranou na pusté místo a trochu si
odpočiňte, praví Ježíš.

(Matoušovo evangelium 6, 31

Zp
rá

vy
 z

 Ď
áb

lic

10

Náboženská obec Církve československé husit-
ské v Ďáblicích byla založena roku 1935 jako
součást náboženské obce ve Vinoři u Prahy.
24. února 1935 se konaly první bohoslužby
v místní ďáblické škole, které sloužil vinořský
farář Karel Vít. Byl ustanoven propagační odbor. 
O rok později byla ďáblická obec svědkem biř-
mování 56 mladých lidí, svých členů. Účasten
byl tehdejší patriarcha církve Dr. G. Procházka.
Roku 1938 se ďábličtí zúcastnili národní pouti
na Jenštýne, kde sloužil br. farář K. Vít z Vinoře.
Během válečných let byla činnost náboženské
obce omezena a v roce 1944 byl přidělen do
Náboženské obce Vinoř br. farář Mikulčák s tím,
že bude obstarávat severní část obce, která
zahrnovala i Ďáblice. 

Tento rok se také konaly za hojné účasti půlnoční
bohoslužby v hostinci U Vernerů. 

Po ukončení války bylo dne 22. června 1945
rozhodnuto o založení samostatné Náboženské
obce v Ďáblicích. Její součástí byly katastry
Bášť, Bořanovice, Březiněves, Čakovice, Ďáblice,
Kojetice, Letňany, Líbeznice, Miškovice, Předboj,
Sedlec, Třeboradice a Velká Ves. Ke dni
ustanovení čítala ďáblická náboženská obec
1607 příslušníků. 
Díky obětavosti manželů Veselých, kteří poskytli
prostory i jejich vnitřní vybavení, bylo možné
konat bohoslužby a biblické hodiny také
v Letňanech. Do roku 1980 se konaly
bohoslužby a biblické hodiny i v Čakovicích 
(v místnosti pronajaté společně s Českobra-
trskou církví evangelickou). Do roku 1966 

se sloužily také bohoslužby v Líbeznicích 
(v objektu Červeného kříže).

Roku 1948 udělil biskup pražské diecéze, pozdejší
patriarcha, Dr. M. Novák, svátost biřmování 
několika členům náboženské obce. 

Bratr farár Mikulčák byl velmi činný v ďáblické
náboženské obci, pracoval s mládeží, organizo-
val zájezdy a snažil se zajistit prostory pro
kancelář a modlitebnu. 
Roku 1950 se podařilo získat do pronájmu
a upravit dům na Pražské ul., dnešní Ďáblická. 
Po opravách, které díky vydatné pomoci členů
proběhly v krátkém čase, byla modlitebna roku
1951 slavnostně otevřena a byla v ní sloužena 
první bohoslužba. Velkou zásluhu na získání
a upravení prostor měl opět farář Mikulčák. 

Roku 1952 zde přijal svátost kněžského svěcení
bratr J. Špak, pozdější patriarcha Církve
československé husitské.
Od roku 1953 bylo stále jednáno ohledně
koupě domu, ve kterém byla modlitebna

umístěna. Koupi se podařilo uskutečnit až 
v roce 1969. V srpnu roku 1967 nastoupila 
do naší náboženské obce sestra farářka Jiřina
Mojžíšová, která zde působila dlouhých 31 let.
Za jejího působení byl dům, ve kterém je mod-
litebna, zakoupen a během následujících let byl
postupně opravován a renovován. 

Vznik Církve československé (husitské)

Církev československá husitská je i v celosvě-
tovém meřítku jediným církevním útvarem
bezprostředně vzešlým z dědictví katolického
modernismu. 
K jejímu vyhlášení došlo 8. ledna 1920
v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském
náměstí. Těmto lednovým událostem před-
cházelo velké nadšení o vánočních svátcích
roku 1919, kdy některí kněží patřící k reform-
nímu křídlu katolické církve sloužili bohoslužby
v českém jazyce. K tomuto účelu byl vydán
Český misál s kresbou Mikoláše Alše.
Název husitská byl přidán v roce 1971 jako
výraz myšlenky, že církev duchovně navazuje na
husitské hnutí. Vedoucí osobností v celém
reformním hnutí byl katolický kněz, modernista,
Dr. Karel Farský. Zásadním způsobem se také
podílel na vzniku nové církve. Později se stal
jejím prvním patriarchou.
CČSH je církví liturgickou. Liturgie a pravidelné
bohoslužby o nedělích a svátcích tvoří základ
jejího bohoslužebného života:
– zachovává sedm svátostí (křest, biřmování,
svátost manželství, pokání, Večere Páně, 
svěcení kněží, útěcha nemocných).
– je církví presbyterní s episkopálními prvky. Na
její správě se podílejí laici (starší – presbyteři )
a duchovní (kazatelé, jáhni, kneží a biskupové –
episkopové). 
– duchovními jsou muži i ženy (od r. 1947)
– církev má několik diakonických zařízení jako
službu potřebným ve společnosti (např. Domov
U Spasitele, Penzion Horizont – péče o seniory,
Domeček, Nazaret, Strom naděje – práce
s mládeží a hendikepovanými).
– na Husitské teologické fakultě, která je
souřástí University Karlovy, jsou vzděláváni
duchovní a další pracovníci církve.
Církev československou husitskou tvoří
křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení 
mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým,
jak se nám zachoval v Písmu a v podání 

Stručná historie Náboženské obce 
Církve československé husitské 
v Praze–Ďáblicích
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Ekumenická 
bohoslužba za krajinu
V sobotu 4. června se konala čtvrtá Ekumenická
bohoslužba za krajinu. Počasí takové venkovní
akci velmi přálo a když se odpoledne při besedě
s místostarostou Horního Jiřetína Vladimírem
Buřtem začalo zatahovat, mraky si to záhy
rozmyslely a děšť trval jen pár minut. Ti, kdo
chtěli svoje myšlenky a modlitby za krajinu
vyslovit samostatně v kostele, měli možnost to
udělat časně ráno – kostel Stětí Jana Křtitele
v Dolních Chabrech byl otevřen od deváté
hodiny ranní. Tam se také lidé začali scházet na
výlet Drahaňským údolím a postupně přes řeku
do Sedlce a Suchdola.
Letos se na procházce okolní krajinou sešlo
celkem málo lidí v porovnání s předchozími
ročníky, ale přes počáteční lítost nad tímto fak-
tem přála velikost skupiny rychlému poznávání
se navzájem a konverzaci při chůzi. K procházce
se přidaly tři děti, sovičky z klubu mladých
ochránců přírody. Právě jejich vedoucí Radka
Horčíková vedla výpravu k bohoslužbě. Děti
pilně pochodovaly, dokonce toho unesly víc než
dospělí, neboť měly ještě tentýž den namířeno
na jinou procházku a nocování ve stanu. Naše
první zastávka byla na rozcestí u skautské
mohyly a další v Draháňském údolí u potoka.
Cestou jsme si povídali o kytkách, bylinách,
přírodě, ale i o dětech, domácích zvířatech,
o tom, jak se nám tu žije a co nás tady baví.
U maringotky na břehu Vltavy u přivozu jsme se
osvěžili vodou, limonádou či svačinou a pak byl
čas na přesun k druhému břehu Vltavy.
Nejtěžsí částí procházky bylo bezpochyby
stoupání po schodech do kopce k místu konání
bohoslužby. Rodina Fettrova již tradičně pro
bohoslužbu propůjčila svuj pozemek s krásným
výhledem na severní Prahu a příchozí čekal stín
pod slunečníky, posezení na zemi na dece, voda
a domácí upečené koláčky. Rozdaly se zpěvníky
a po krátké zkoušce bohoslužba začala. Slávek

Klecandr na úvod zahral několik svých písní
a dál nás při zpěvu doprovázel. Hlavní kázání
vedl farář z Obce křesťanů Milan Horák, společ-
nou modlitbu vedli farářka z Českobratrské
církve evangelické a římsko-katolický kněz.
Hlavím tématem kázání bylo poslání člověka na
zemi, Ježíšův vzor, to proč tu jsme a co je náš
vztah k přírodě. A jak se k ní má člověk chovat.
Následoval prostor na soukromou nevyslovenou
mod litbu a pak jsme se společne pomodlili
Otčenáš. 
Poslední částí programu byla beseda s místo -
starostou Horního Jiřetína Vladimírem Buřtem.
Už mnoho let usiluje o záchranu Horního
Jiřetína před zbouráním. Mluvil s námi o rizicích
nadměrné těžby v průmyslově zdevastovené
mostecké oblasti, v níž byly desítky obcí a měst

srovnány se zemí a kde jde revitalizace přírody
pomalu nebo je nemožná. Na obyvatele
Horního Jiřetína je vyvíjen velký tlak ze strany
uhelného byznysu, aby lidé přijali peníze za
odstěhování a opustili svoje domy a byty. Přesto
si většina z nich nepřeje svou obec opustit
a Horní Jiřetín stojí dál. Pro nás v Sedlci, 
Suchdole, Bohnicích, Chabrech, Ďáblicích a pro
kohokoli, komu záleží na tom kde bydlí, jsou
tyto akce velice důležité. Bez toho, že bychom
spojili síly slov a modliteb, vzájemně sdíleli
zkušenosti a podpořili projekty pro zachování
nedotčené přirody i života kolem nás, bychom
naše snahy nedotáhli tak daleko. Stejně jako
příroda potřebuje, abychom ji respektovali, lidé
se potřebují a mají sdružovat. 

Caroline Kovtun

starokřestanském, našem národu pak zachován
jest hnutím husitským, českobratrským 
a dalším úsilím reformačním.

Základy víry, 1971

Barokní hudba –
Ensemble Hipocondria
V neděli 22. května se v ďáblické kapli uskuteč-
nil koncert hudby 17. a 18. století. Mladí umělci
ze souboru Hipocondria procítěně přednesli
několik skladeb z této doby, včetně několika
písní. Příjemným doplňkem koncertu byly

komentáře zúčastněných umělců k jednotlivým
skladbám i k dobovým nástrojům, včetně kopie
starého cembala. Důležité je i prostředí, kde 
se koncert konal, a to je čím dál krásnější.
Po mnohaletém chátrání prochází ďáblická
kaple už několik let postupnou rekonstrukcí 
a v současnosti je již důstojným stánkem jak
pro bohoslužby, tak pro kulturní události.
Na závěr rád konstatuji, že celý večer byl velmi
zdařilý. Děkuji všem umělcům i pořádajícím.

Jiří Holý

Další koncert v kapli se uskuteční 25. září
2011 v 19 hodin. Vystoupí pěvecký sbor
Královská obora, který má v repertoáru
skladby od prvního století až po skladby
Janáčka, Rachnaninova a dalších.



N
ap

sa
li 

jst
e 

ná
m

12

Sekáči jdou
Především musím poděkovat našemu panu starostovi a zastupitelům
městské části, že se jim podařilo vybrat ve výběrovém řízení opravdu
schopnou zahradnickou firmu, která se postará o sekání všech zatravně-
ných ploch a tím přispěje k našemu pohodovému bydlení. Nejenom
vybrat, ale i dohodnout přijatelné podmínky pro naší obecní pokladnu.
Tato firma je podle mého názoru pro tuto práci i velmi dobře technicky
vybavena. 
Sekání tedy již začalo, ale ani tato akce neproběhla bez problémů. 
Dne 22. června brzy ráno jsem zjistil, že zmíněná firma seká celé pole
s obilím mezi ulicemi Hřenská a Kučerové a to přesto, že žně ještě nenas-
taly a oves je stále zelený. Ihned jsem telefonoval radní paní Táně Dohna-
lové, jestli snad oni dali příkaz k posekání pole ručními motorovými
kosami a zároveň jsem se dotazoval, zda by nebylo vhodnější aby pole
posekal hospodář, který zde oves zasel a sám si ho sklidil. Paní Dohna-
lová se zasmála a poté mě požádala, abych se pokusil sekání zastavit, 
že okamžitě zavolá na místní úřad. Později jsem se dozvěděl o stanovisku
pana tajemníka, „že se jedná o náletové traviny a nikoliv o obilí.“
Slíbil jsem, že se pokusím sekání zastavit, ale nebylo to jednoduché.
Nechtěl jsem opustit domek v nočním prádle a tak chvíli trvalo než jsem
se oblékl a vyběhl do ulice Kučerové k autobusové zastávce, kde stálo
dodávkové auto šéfa firmy. To už byla asi třetina ovesného pole pose-
kána. Přiběhla i slečna Vojtová z referátu životního prostředí MČ a telefo-
novala panu tajemníkovi. Sekáči přestali ihned kosit, slečna Vojtová mě
poděkovala za upozornění a sdělila, že nejprve musí zjistit jestli má
nájemce zaplacený pronájem pozemku a v případě, že zaplaceno nemá,
nechá pole posekat najatou firmou.
Nakonec vše dobře dopadlo, vše se vysvětlilo a udatní sekáči odjeli sekat
na jinou louku. Hospodář si pole poseká sám, až bude oves zralý – ale se
sekáním bude hotov dříve, protože část pole má již posekanou. Sám jsem
se přesvědčil o tom, že zadržet zahradníky a sekáče v plné akci není jed-
noduché, ale oves se podařilo zachránit. Karel Jelínek    

13. června 2011 obdržela redakce dopis pana Karla Zemana,
ředitele sektoru prodeje nemovitostí společnosti Ekospol, ve kterém 
reaguje na komentovanou zprávu ze zasedání Rady MČ 2. května 2011
otištěnou v minulém čísle Zpravodaje (podané odvolání proti Územnímu
rozhodnutí ze dne 7. 4. 2011, kterým bylo rozhodnuto o dělení pozemku
p. č. 1729/35 k. ú. Ďáblice a o umístění stavby „Nové Ďáblice III –
a infrastruktura“). K tomuto tématu se nám sešlo také několik názorů
ďáblických občanů – klientů společnosti Ekospol, které spolu s plným
zněním dopisu pana Zemana otiskneme v záříjnovém vydání Zpravodaje.

Český statistický úřad organizuje v roce 2011 výběrové šetření
o vzdělávání dospělých v České republice – AES Vzdělávání dospě-
lých 2011, které navazuje na pilotní šetření uskutečněné v letech
2007–2008. Smyslem tohoto šetření je zmapovat situaci ve vzdělávání
dospělých v ČR s důrazem na účast jedinců v jednotlivých typech vzdě-
lávání. Díky mezinárodnímu charakteru šetření bude možné po kom-
pletním sběru dat porovnat situaci v ČR v celoevropském kontextu.
Účast v šetření je pro domácnosti dobrovolná. Šetření se uskuteční na
území celé České republiky v cca 9 500 domácnostech. Domácnosti
byly do šetření zahrnuty na základě dvoustupňového náhodného
výběru. Vlastní šetření proběhne v druhém pololetí roku 2011 prostřed-
nictvím speciálně vyškolených tazatelů. Pracovníci zapojení do šetření
se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které
je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření AES
2011, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je
zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně
chráněna podle přísných požadavků zákona o státní statistické službě
a podle zákona o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčast-
nění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí
o všech šetřených skutečnostech ve smyslu zmiňovaného zákona
o státní statistické službě. 

Jana Šídlová, Český statistický úřad

Energie jsou drahé, 
jak za ně platit méně
V minulých letech zažívala fotovoltaika v České republice až nezdravý
rozmach, sluneční elektrárny rostly jako houby po dešti, bohužel převážně
na polích, z čehož běžný obyvatel neměl a nebude mít žádný užitek.
Dokonce se bude muset dlouhodobě podílet na dotování takto vyráběné
energie formou platby na podporu OZE (obnovitelných zdrojů energie).
Stát se tedy rozhodl sluneční (= fotovoltaické) zdroje regulovat a nastavit
jim méně výhodné podmínky. Je v pořádku, že stát omezuje velké elekt-
rárny rostoucí na polích – ty teoreticky mohou způsobovat výkyvy 
v elektrické síti a nestabilitu, jiná situace je však u domácích elektráren.
Množství jimi produkované energie je z pohledu sítě zanedbatelné,
domácí sluneční elektrárny, jak dokládají instalace v Německu, dokonce
síť stabilizují. Z malých fotovoltaických elektráren profitují jejich vlastníci,
nikoli velké společnosti jako jsou PRE, ČEZ, nebo EON. Důvod silné medi-
ální kampaně proti fotovoltaice je tedy nasnadě.
Ne každý ale ví, že podpora OZE klesla nejvíce velkým elektrárnám a pro
malé domácí systémy zůstává situace nadále atraktivní. Podpora již není
tak enormní, ceny použitých technologií však výrazně poklesly a obyvatelé
tak mají možnost alespoň částečného osamostatnění a mohou si vyrábět
elektrickou energii pro sebe. Instalace solárního systému se vyplatí i bez
dotované výkupní ceny, protože si potřebnou energii vyrobí „zdarma“
sami a nemusí ji kupovat od distributora. Pokud energie vyrobí méně, než
kolik je jejich aktuální spotřeba, pak si dokoupí jen chybějící množství.
Nezanedbatelným pozitivem solárních elektráren je i ekologická stránka
věci. Již dávno neplatí, že fotovoltaický panel za dobu své životnosti nevy-
produkuje takové množství energie, kolik se spotřebuje na jeho výrobu.
S nástupem hromadné výroby panelů, ke které došlo již před deseti lety,
vývoj natolik pokročil, že tzv. energetická návratnost panelu jsou pouhé
2–3 roky. Vzhledem k životnosti elektráren přes 30 let se v souhrnu sni-
žují exhalace oxidů dusíku minimálně celých 28 let. Finančně se investice
do sluneční elektrárny vrátí za přibližně za 10–14 let, v závislosti na
neustálém růstu energií dost možná i dříve.
V současné době probíhá poslední fáze schvalování nového typu záložní -
ho systému, který vyrobené přebytky energie dodává do baterií (vzhledem
k trvajícímu „stop stavu“ není povolena dodávka energie do vnější sítě)
a v době, kdy je energie zapotřebí, ale solární elektrárna ji nevyrábí
dostatek, ji opět z akumulátorů odebírá. Vlastníci domácích solárních
elektráren ji tak nemusí draze nakupovat od jejich dodavatele a tím šetří.
A to nejen naši planetu a své okolí, ale i svou vlastní peněženku. 

David Bušek, roadenergy.eu

Hlavní město Praha usnesením rady hl. m. Prahy č. 945 
ze dne 28. 6. 2011 v y h l a š u j e :

Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2012
Zásady a formuláře pro žadatele jsou k dispozici:
l v informačním středisku Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské nám. 2,
Praha 1 (přízemí budovy)
l v odboru kancelář ředitele Magistrátu, oddělení služeb veřejnosti,
Škodův palác, Jungmannova 29/35, Praha 1 (přízemí budovy)
l ke stažení na internetu: http://pamatky.praha-mesto.cz/
termín podání žádostí: do 30. 11. 2011
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V poli pod Ďáblickým hájem
(směrem k Chabrům) bylo od
pondělí 25. července k vidění
pět ulehlých kruhů v obilí.
Můžeme zatím jen spekulovat
zda jsou dílem recesistů, nebo
tajemných sil. Škoda na úrodě
je zanedbatelná, více než 
uválená pšenice trápí pana
Kmínka, který na pozemcích 
hospodaří, bezohlednost
občanů a černé skládky kolem
polí i léta trvající nezájem
úřadu MČ o údržbu polních
cest, které jsou v majetku
městské části.

Foto Jonathan Veselý

Hvězdárna Ďáblice 
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, tel.: 283 910 644 
e-mail: hvězdárna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program na srpen 2011 
Otevírací doba: 
pondělí–čtvrtek 10–12 hod., 13.30–15.30 hod., čtvrtek 4., 11. 
a 18. 8. 21–23 hod., neděle14–16 hod.

Pořady pro veřejnost, začátek v 10.15 hod.: 
pondělí (1., 8., 15., 22., 29.) Odkud svítí Sluníčko (pohádka)
úterý (2., 9., 16., 23., 30.) Pohyby Země a čas
středa (3., 10., 17., 24., 31.) Africká pohádka (Ogua a piráti)
čtvrtek (4., 11., 18., 25.) Sluneční soustava II.

Pozorování oblohy dalekohledy:
pondělí–čtvrtek 13.30–15.30 hod., čtvrtek 4., 11. a 18. 8. 
21–23 hod., neděle14–16 hod.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami 
Noční obloha: Měsíc – od 4. 8. do 18. 8.
Neptun – koncem srpna za dobrých podmínek
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý srpen
Hvězdokupy, mlhoviny – za bezměsíčných večerů
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha, při nepří-
znivém počasí (zataženo) je možné si prohlédnout přístrojové vybavení
hvězdárny, stálou astronomickou výstavu a zakoupit astronomické 
publikace (pohledy, mapy, knížky). 

Místo dalekého rozhledu
V těsném sousedství hvězdárny je výhled na téměř polovinu území Čech.
Podle podmínek okamžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu 
od blízkého okolí až po pohraniční hory (Krušné, Jizerské, Krkonoše). 
V době přítomnosti pracovníků hvězdárny je instalován dalekohled 
pro pozorování krajiny spolu se směrovou růžicí.

Vstupné: 
na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež, důchodci 25 Kč
filmové večery, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež, důchodci 30 Kč

Doprava:
z konečné MHD sídliště Ďáblice (autobus 136, tramvaje 10 a 17) – 
10 min. pěšky. Zastávka Ďáblický hřbitov nebo Květnová, 
autobus (od metra C Ládví) 103, 345, 368 – 5 min. pěšky.
Zastávka U spojů, autobus 202 – 10 min. pěšky. 

Novinky v knihovně 
Stephanie Laurens Svéhlavá nevěsta
Fern Michaels Manželská hra
Marcela Mlynářová Z lodiček do holin
Simona Monyová Citová divočina
Irena Obermannová Sex po telefonu
James Patterson Devátý soud
Nora Roberts Na růžích ustláno
Věra Řeháčková Dřív než se rozloučíme
Daniele Steel Světla Jihu
Vlastimil Vondruška Prokletí brněnských řeholníků

Po uzávěrce dorazily do
redak ce fotografie z Míčového
kempu, na kterých jsou za-
chyceni všichni zúčastnění 
sportovci, ale také iniciátoři –
pánové Michal Mošnička 
a Jan Němec se starostou MČ
Milošem Růžičkou (uprostřed).

Foto Pavel Veselý
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Jsme Vám blízko...
Realitní kanceláfi 

a správa nemovitostí 
ëáblice

Na Terase 5, 
tel.: 283 910 917, 

605 437 305, 
776 259 557, 

e-mail: 
info@realitydablice.cz

...a nabízíme
vysokou profesionalitu, 

serióznost 
a spolehlivost.

Masáže Ďáblice
Záda + šíje 200 Kč, masáže medové, baňkové,
lávovými kameny, rašelinový zábal, parafín 
na ruce. Nabízíme dárkové poukazy. 
Nápoj v ceně. Tel.: 777 763 605

Čáma-spol. a.s.
U Parkánu 28 (areály bývalých JZD), Praha 8-Ďáblice

nabízí své služby:
sběrné suroviny (železné a neželezné kovy, papír)
prodej mulčovací kůry
prodej písku, štěrku, kačírku
odvoz suti, odpadu
zajistíme betonové, maltové směsy
demontáž menších technologických celků

Kontakt: 602 284 298, 283 910 864, www.cama-spol.cz
Provozní doba: PONDĚLÍ – ČTVRTEK 7–17 hodin, 
PÁTEK 7–12 hodin, SOBOTA 8–12 hodin



RODINNÉ DOMY 
A DVOJDOMY

NÍZKOENERGETICKÉ

www.novysedlec.cz
II. etapa v prodeji od 1. 5. 2011

 • nízkoenergetické domy třídy „A“

• výměry domů od 122 m2 do 180 m2 s dispozicí 4+kk a 5+kk

• velikost pozemků od 415 m2 do 1 155 m2

• měsíční náklady na topení a TUV od 1150 kč do 1500 Kč

•  tepelná čerpadla, rekuperace či podlahové topení ve standardu

• výborné spojení do Prahy po dálnici D8 nebo MHD

• CENY JIŽ OD 4 980 000 Kč vč. DPH

DEVELOPER:

www.konhefr.cz

PRODEJCE:

800 227 227

      



RENAULT THALIA. JE NA VÁS, KAM POJEDETE
NYNÍ JIŽ OD 119 900 Kč

3  dodatečnou slevu na vůz
 prodlouženou záruku zdarma
 povinné ručení zdarma po celou dobu financování

S 
 

nyní získáte: 

www.dealer-renault.cz

60 000 km*

Cena platí od 1. 7. do 31. 8. 2011 při fi nancování s Renault Finance. *Záruka 4 roky, nebo 60 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív) 
při fi nancování s Renault Finance. Renault Thalia: spotřeba 4,8 – 7,6 (l/100km), emise CO

2
 136 (g/km). Vyobrazení vozu je ilustrativní.

Městská část Praha–Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8–Ďáblice

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

Údaje o dítěti

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

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

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

Údaje o žadateli – zákonném zástupci

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

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

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

Bankovní spojení

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

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

Poučení
Městská část Praha–Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady (např. u dětí osvojených 
nebo bydlících u prarodičů). Dle usnesení č. 014/10/ZMČ z 22. 12. 2010 může být příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok poskytnut na dítě 
s trvalým pobytem v MČ Praha–Ďáblice od 0 do 15 let věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti.
Podání žádosti je možné pouze od 15. 9. do 30. 11. běžného roku. Na děti narozené po 1. 11. do 31. 12. běžného roku 
lze podat žádost až do 15. 1. roku následujícího s tím, že příspěvek bude poskytnut do 31. 1.
Žádosti lze doručit MČ Praha–Ďáblice osobně s občanským průkazem nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele.


