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Kontejnery v obci
Oznamujeme občanům, že v sobotu a v neděli 24.–25. září 
a 22.–23. října 2011 budou přistaveny velkoobjemové kontejnery 
na obvyklých stanovištích:
na Koníčkově náměstí, v ulici Legionářů, v ulici Na Terase,
v ulici Květnová (v zálivu komunikace před č.p. 448),
v ulici Na Blatech.
Do velkoobjemových kontejnerů lze odkládat pouze odpad, který se pro
své rozměry nedá odložit do sběrných nádob (popelnic).
V žádném případě do kontejnerů nepatří:
výkopová zemina, stavební suť, pneumatiky, lednice, autobaterie, staré
televizory, monitory a jiné nebezpečné odpady.
Vyzýváme občany, aby tento odpad, do velkoobjemových 
kontejnerů neukládali!
Odvoz kontejnerů proběhne v neděli v 17 hodin.

Městská část Praha–Ďáblice oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1
zákona o hl. m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb. v platném znění

Záměr pronajmout od 1. 10. 2011, na dobu cca 2 roky, 
v Praze–Ďáblicích, Osinalická ul. č. p. 766 nebytové prostory o celkové
výměře 280,5 m2 skládající se z místností: 122,5 m2, 45,5 m2, 22,9 m2,
22,9 m2, 21 m2, 8,9 m2 a chodby + sociální zázemí celkem 46,8 m2.
Poučení: Podle výše citovaného ustanovení má zájemce právo se
k tomuto záměru vyjádřit a předložit svou nabídku, a to písemně, pro-
střednictvím podatelny Úřadu MČ Praha–Ďáblice, v zalepené obálce
označené „Pronájem čp. 766“ k rukám níže uvedené kontaktní osoby,
nejpozději do 12 hodin posledního dne zveřejnění. V nabídce zájemce
specifikuje účel pronájmu a výši navrhovaného nájemného. 
Zájemci si mohou prostory prohlédnout po předchozí dohodě s kontaktní
osobou. Rozhodnutí bude sděleno žadatelům nejpozději do 30. 9. 2011.
Kontaktní osoba: Ing. Bronislava Lomozová, telefon: 283 910 723–5
Číslo jednací: 1105/2011_MCPD/taj

Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Praha–Ďáblice

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

27. července 2011
l Rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč 
ZO ČSCHDZ Ďáblice na podporu její činnosti, zakoupení medailí 
a pořádání výstavy v roce 2011;
l souhlasila s ukončením pronájmu k 31. 7. 2011 jedné místnosti v pro-
storu nebytového objektu Osinalická čp. 766 (restaurace U Krále Holce);
l rozhodla o uvolnění finančních prostředků ve výši 36 000 Kč na 
zprovoznění lezecké stěny v hasičské zbrojnici.

29. srpna 2011
l Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s občanským sdružením
Našim dětem o. s. se sídlem Lešenská 546/1, Praha 8 na pronájem 
prostor Obecního domu v Osinalické č. p. 159;
l souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu MČ 
na rok 2011;
l nesouhlasila s návrhem úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1011 v k. ú. Ďáblice
a souhlasila se zněním stanoviska vypracovaného starostou;
l souhlasila se zněním odeslaného stanoviska k projednávaným 
zásadám územního rozvoje Středočeského kraje a kraje Praha 
vypracovaného starostou. 

Vážení spoluobčané
l Městská část Praha–Ďáblice opětovně jednala ve věci
zasklení zastávky MHD na Květnové, směr centrum. Přes
veškeré úsilí donutit Dopravní podnik hl. m. Prahy k rekon-
strukci se nám nepodařilo zasklení vyjednat. K zastávce U spojů a Ďáblice
se hlásí a udržují je. Tyto zastávky jsou všechny typově stejné. Trvají na
tom, že zastávka Květnová není v jejich majetku, je neustále rozbíjena
vandaly, a proto ji nebudou opravovat. MČ Praha–Ďáblice se rozhodla
tuto zastávku zasklít ze svého rozpočtu a nasměrovat na ni kamerový 
systém. 
l Technická správa komunikací Praha nám sdělila, že v současné době se
na základě souhlasného stanoviska odboru dopravy Magistrátu hl. m.
Prahy a Policie ČR vypisuje výběrové řízení na osazení stanoviště se stá-
lým úsekovým měřením maximální rychlosti na komunikaci Cínovecká,
směrem do centra. Zdeňka Fišmistrová

l Rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru dopravy,
byla zahájena stavba světelného signalizačního zařízení
„SSZ 8.920 Ďáblická – Kostelecká“. Stavebníkem je hlavní
město Praha, které zplnomocnilo k jednání společnost 
AŽD Praha, Žirovnická 3146/2, Praha 10. Při této stavbě
dojde k úpravám jak komunikace a chodníku, tak trasy autobusu. 
Trasa autobusu č. 103 nebude zakončena v otočce na Ďáblické ulici, ale
povede směrem na Kosteleckou, kde zastaví na stanici jako autobus MHD
č. 202 (zde bude výstupní stanice). Poté pojede do ulice Chřibská směrem
severním, kde bude konečná zastávka autobusů. Dále bude autobus
pokračovat ulicí Chřibská do ulice U Chaloupek a poté na ulici Ďáblická,
kde bude nástupní zastávka autobusu.
S tímto řešením nesouhlasím a prosím také vás, občany, o stanoviska
k této úpravě trasy autobusu MHD. Vedení MČ Praha–Ďáblice (i přes
kladné stanovisko bývalé starostky paní Ševčíkové) se pokusí upravit
důsledky současného pravomocného rozhodnutí a jednat o změně trasy. 
Proto si dovolujeme vás oslovit a vyzvat k vyjádření názoru, abychom
společně našli vhodné řešení a argumentaci pro další postup. 
Své připomínky prosím zasílejte emailem na zástupce starosty paní
Zdeňku Fišmistrovou (zdenka.fismistrova@dablice.cz), sdělte osobně
nebo telefonicky starostovi nebo jeho zástupkyni, nebo přijďte s námi
osobně své názory projednat na veřejné zasedání Zastupitelstva MČ.

Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Praha–Ďáblice

l Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva městské části
Praha–Ďáblice, které se bude konat ve středu 21. září 2011 
od 18 hodin v atriu ZŠ U Parkánu 17 v Ďáblicích.

l Informace o způsobu vyplácení kompenzačního příspěvku  
za provoz skládky Městskou částí Praha–Ďáblice:
1. Na základě usnesení zastupitelstva MČ č. 014/10/ZMČ budou 
městskou částí vypláceny kompenzační příspěvky všem dětem 
tj. od 0 do 15 let s trvalým pobytem v Ďáblicích. 
2. Výše tohoto příspěvku na jedno dítě byla stanovena na 2 500 Kč 
za rok 2011. 
3. Dětem docházejícím do ZŠ U Parkánu, č. p. 17/11, Praha–Ďáblice a do
MŠ Ďáblice bude tento příspěvek poskytován hromadně prostřednictvím
ZŠ, pokud se společných pobytů zúčastní.
4. Ostatním dětem bude kompenzační příspěvek vyplacen převodem na
účet zákonného zástupce, na základě písemné žádosti, jejíž formulář je
zveřejněn na poslední straně Zpravodaje.
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Hledáme spolupracovníky a autory
Redakce Ďáblického zpravodaje hledá spolupracovníky, autory příspěvků
i fotografy. Napište nám, co vás zajímá, jak vidíte život v obci, co a jak
byste změnili, co se vám líbí. Příspěvky a náměty zasílejte na adresu
zpravodaj@dablice.cz. Předem děkujeme. Martin Smrček

Nedostáváte Zpravodaj do schránky?
Napište nám své jméno a adresu na zpravodaj@dablice.cz.

Léto a úředníci
Léto znamená pro většinu z nás čas dovolených, nabíráme
sluníčko a energii do podzimního a zimního nečasu. Také
na naší radnici se pan starosta i paní místostarostka těšili
na více než zaslouženou dovolenou, neboť první půlrok jejich působení
v nových funkcích byl hodně náročný. Na rozdíl od úřadu naší městské
části, kde si zaměstnanci pod vedením pana tajemníka rozloží vybírání
dovolené, jak se jim zlíbí a jak si sami stanoví, podařilo se oběma výše
jmenovaným opustit kancelář jen na pár dní. Ještě jinak je tomu na praž-
ském magistrátu, kde úředníci pracují pilně celý rok, jak bylo sděleno
občanům 3. srpna na veřejném projednávání Celoměstsky významných
změn územního plánu hlavního města Prahy. Občané namítali, že projed-
návání třiceti osmi nejdůležitějších změn v době dovolených a stanovení
začátku jednání na devátou hodinu ráno, je jasný záměr, jak omezit nejen
množství námitek a připomínek, ale i počet účastníků přítomných na
tomto jednání. Jedna ze změn územního plánu se týkala opět rozšíření

skládky Ďáblice. Vedení naší MČ
znovu podalo své zásadní připo-
mínky a opakovaně tak vyslovilo
svůj nesouhlas s dalším rozšiřo-
váním skládky. Toto byla jen
jedna akce magistrátních úřed-
níků, konaly se i další. Abychom
během prázdnin stihli odvrátit
další požadavek na zvýšení koe-
ficientu zastavěnosti v Ďáblicích,
tentokrát nad ulicí Statkovou ve
východní části obce (jedná se
o úpravu územního plánu, která
by povolila vícepodlažní domy
a omezila zelené plochy). Museli
jsme se vyjádřit co nejdříve, nej-
později do 24. srpna. Během
léta však nelenil ani odbor
ochrany životního prostředí

magistrátu. “Vypořádal” se s našimi námitkami k posouzení vlivu záměru
výstavby sídliště Ďáblické rezidence na životní prostředí a další hlubší
posuzování již nevyžaduje. Dává tak možnost developerovi pokračovat
v přípravě výstavby, i když vedení MČ a dle ohlasů i občané s projektem
nesouhlasí. 
Do 1. srpna jsme měli připravit na základě výzvy náměstka primátora
pana Noska návrh na Celoměstsky významné změny za naši MČ, neboť
nový územní plán bude platit nejdříve v roce 2014. V tak krátké době
jsme nebyli schopni připravit podklady bez informování občanů, bez dis-
kuze s nimi a bez souhlasu zastupitelstva. Rada MČ také připravila 
a v době prázdnin byla povinna předložit magistrátu výhledový plán
investic v Ďáblicích do příštích let. Stejně tak v červenci se tvořily připo-
mínky v naší MČ pro doplnění Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy,
neboť stále více sílí snaha o posunutí Silničního okruhu kolem Prahy
(SOKP) na sever dále od Prahy.
Tímto stručným přehledem bych chtěla alespoň v kostce informovat
občany o dění na radnici v letním čase. Podrobnější informace najdou na
webových stránkách naší MČ. Pro některé z nich to bude i vysvětlení,
proč se ve druhém patře úřadu někdy dlouho do noci svítilo i v době
prázdnin a dovolených.

Táňa Dohnalová, radní

Krutý návrat do školy?
Prázdniny utekly jako voda a škola volá. Jak jsem vždycky nenáviděl
shovívavé povzdechy babiček a dědečků, tetiček, strýčků a mnoha 
dalších příbuzných i nepříbuzných: 
„Tak už máš půlku prázdnin za sebou, viď?“
„Poslední týden prázdnin, že už se těšíš do školy?“
Už se připravuješ do školy? Máš sbalenou tašku?“
Nepamatuji se, že bych se býval někdy do školy během prázdnin těšil.
A to jsem nebýval špatný žák a ani flink. Naopak přesně vím, jak jsem
jako voják (pomyslně) stříhal metr a natahoval každičký den té nád-
herné letní svobody. 
Jenže čas se nezastavil, a když už škola začala, během prvního dne
jsem se s tím smířil. Zkrátka do školy se musí a prázdniny se zase vrátí.
Sice za dlouho, ale určitě.
Škola právě začala i u nás v Ďáblicích. Nová budova U Parkánu se
zaplnila. Prvňáčci vykuleně hledí na všechny ty novoty, vláčejí tašky
zbytečností, ztrácejí přezůvky, zapomínají školní potřeby... 
Deváťáci mají pocit všemocnosti, škola je konečně jejich, nikdo není
víc. Až v pololetí si uvědomí, že nejdelší část jejich dosavadního žití
končí a brzy vstoupí do opravdového života. Ale nyní, v září? Podobné
představy jsou ještě kdesi za horizontem...
Není škola jako škola. Jsou školy vyhlášené, s jedinečným učitelským
sborem, školy ambiciózní, které kladou na žáky velké nároky, ale také
školy, kde mít samé jedničky od shora až dolů není až tak náročné. 
Teprve při přechodu z jedné školy do druhé si rodiče i žáci mnohdy
poprvé uvědomí všechny ty rozdíly. Naše dvojčata sbírala po dva roky
jedničky na základce ve Dvoře Králové. Návrat po dvouleté odmlce
zpět do pražské „jazykovky“ byl pro všechny nepříjemným procitnutím.
Jedničky se změnily na trojky, objem učiva vzrostl několikanásobně,
a byvší premianti v angličtině bojovali „o přežití“. Vše jsme zvládli, 
zůstala jen nepříjemná zkušenost.
Jaká je ta naše ďáblická škola?
Někdo na ni nedá dopustit, jiní ji 
kritizují. Podle mého soudu stojí tak
někde uprostřed. Jistě jsou školy
lepší, prestižnější, ale také školy
mnohem horší. I v našem nejbližším
okolí hned na sídlišti se setkáte
s oběma typy. Nespornou výhodou
ďáblické školy je její domácký cha-
rakter – žáků není tolik, všichni se
navzájem znají – vždyť do stejné
školy mnohdy chodili i maminky
a tatínkové dnešních žáčků. Kromě
toho je její budova jediným místem
společenského setkávání místních,
ať už se jedná o veřejná vystoupení
dětí, pořady pro seniory nebo třeba
plesy. 
Některé skutečnosti v naší škole,
třeba kvalitu (vzdělanost, věk, počet
mužů) učitelského sboru, asi ovlivnit
nedokážeme, jiné však ano. Když se
budeme více věnovat vlastním dětem, jistě se budou ve škole lépe 
chovat a učitelé budou mít místo jejich okřikování více času na vlastní
výuku. Když se budeme více zajímat o školu, ať už jako rodiče, praro-
diče, zastupitelé nebo jen občané, jimž není život v obci lhostejný,
můžeme leccos změnit k lepšímu. A protože je nejlepší začít od sebe,
měl bych tu hned jeden námět. Proč je malé školní hřiště u školy celé
roky zavřené, i když stálo mnoho peněz? A proč nikdy nebylo otevřené
i pro veřejnost? Příležitostí ke sportování v Ďáblicích zase tak moc
není. Přeptám se. 
Možná vás právě v této chvíli napadlo něco dalšího, co by se dalo zlep-
šit nebo co se vám nelíbí. Sem s tím! Napište nám do redakce, poku-
síme se s tím něco udělat. A já osobně začnu tím hřištěm...

Martin Smrček, foto Pavel Veselý
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Na sever za Casanovou –
podzimní výlet seniorů
Jak jsme vás již informovali, 22. září 2011 se
uskuteční letos již druhý výlet seniorů. Cílem
výletu bude město a zámek Duchcov, který 
proslavil věhlasný Giacomo Casanova.
Po prohlídce zámku a obědě v nové restauraci
zvané U slunce navštívíme pavilon s působi-
vou Reinerovou freskou Nanebevzetí Panny
Marie, bývalou zámeckou zahradu, Sfingový
rybník, Muzeum města Duchova a další místní
zajímavosti.  
Podrobnější informace 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 přihlásili u paní Jany Kacovské v Dia-
konii, Ke kinu 7 (každý pracovní den od 8 do 
16 hodin) a zároveň u ní složili 50 Kč jako
nevratnou zálohu na výlet.
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 hodiny. Výlet se bude konat za jaké-
hokoliv počasí.

Pěkný podzimní výlet přeje sociální komise 
při MČ Praha–Ďáblice

Slavnostní vítání nově
narozených dětí
V srpnovém Ďáblickém zpravodaji jsme vás
informovali, že začátkem října budou slavnost -
ně 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 dosud
nepřihlásili a chtějí se 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.).
Přesné místo a čas konání přihlášeným rodičům
zavčas sdělíme.
Těšíme se na setkání v říjnu.

Za sociální komisi Barbara Tranová

Nabídka kurzů a aktivit
pro seniory
V minulém čísle Ďáblického zpravodaje jsme
vás informovali, že sociální komise připravuje
pro seniory nové možnosti, jak aktivně
a společně trávit čas. Od října bychom rádi
v Ďáblicích zahájili činnost níže uvedených
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.
Zdravotní cvičení – 1x týdně 
v Obecním domě.
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.

Jednotlivé kurzy budou otevřeny, přihlásí-li se 
4–5 účastníků. Proto prosíme všechny, kdo
chtějí navštěvovat uvedené aktivity, aby se 
do 15. září přihlásili u paní Jany Kacovské
v Diakonii, Ke kinu 7 (každý pracovní den 
od 8 do 16 hod.) nebo e-mailem na adrese:
socialni.komise@dablice.cz. Napište nám,
prosím, jméno, kontakt a název aktivit,
o které máte zájem, a my vás budeme infor-
movat o zahájení kurzů.
Městská část Ďáblice finančně podpoří tyto
kurzy pro seniory, přesto se bude vybírat účast-
nický příspěvek v minimální výši, který použi-
jeme jako příspěvek na odměnu lektorům.

Na setkání s vámi při zahájení jednotlivých
kurzů se těší členové sociální komise 

při MČ Praha–Ďáblice

Hledáme lektora/lektorku 
pro vedení kurzu anglického
jazyka pro seniory v Ďáblicích. 
Podrobnosti obdržíte na 
telefonním čísle: 728 227 384.

Od září 
v mateřském centru
Mateřské centrum Ďáblice, o.s. v polovině září
opět zahájí svůj provoz. Rozvrh jednotlivých
výtvarných, pohybových a hudebních kroužků
naleznete na www.mc-dablice.cz nebo na
obecních nástěnkách.

Výtvarná dílna
V letošním školním roce jsme byly nuceny ome-
zit provoz VÝTVARNÉ DÍLNIČKY na pouze čtyři
sobotní setkání. Každé z nich bude opět tema-
ticky zaměřené, chystáme širokou nabídku
výtvarných technik a moc se těšíme na Vaši
účast. Jednotlivé dílničky budou opět oznámeny
též formou letáčků na nástěnkách.

Termíny výtvarné dílny: 
každou danou sobotu od 9.30 do 14 hodin
15. října – podzimní dílnička
3. prosince – vánoční tvoření
3. března – velikonoční dílna
19. května – Májová dílna

Miniškolka v Ďáblicích
Na jaře tohoto roku, kdy již bylo jasné, že zda-
leka ne všechny Ďáblické děti, které se hlásily
do MŠ, byly z kapacitních důvodů přijaty, se na
nás obrátilo vedení obce s dotazem, zda by
Mateřské centrum nechtělo za podpory obce
rozšířit svůj provoz o miniškolku pro tyto nepři-
jaté děti. Miniškolka by se měla nacházet v pří-
zemí modrého pavilonu MŠ.
Po jednáních jsme se s obcí dohodli, že provoz
miniškolky bude zahájen v říjnu 2011 a bude ze
začátku omezen na 2 dny v týdnu dopoledne
(pondělí a úterý). Pokud bude o tuto službu
zájem, plánujeme postupné rozšiřování na 5 dní
v týdnu. Kapacita třídy je maximálně 15 dětí,
o které bude pečovat téměř kvalifikovaná uči-
telka MŠ Monika Píchová (dokončuje v letošním
roce studium předškolní pedagogiky) a jedna
hodná teta z řad maminek na mateřské dovo-
lené. Nebude se ovšem jednat o pouhou „hlí-
dárnu“, nýbrž o skutečnou školku s výukovým
programem vypracovaným pedagogem. Proto je
školka určena pro děti, které ji budou navštěvo-
vat pravidelně oba dny v týdnu. 
Přijímány budou přednostně děti mající trvalé

bydliště v Ďáblicích ve věku od 2,5 let. Zápis se
bude konat v polovině září, kriteria přijetí
a bližší informace naleznete na webu Mateř-
ského centra www.mc-dablice.cz.
Pokud máte zájem, posílejte přihlášky se jmé-
nem a datem narození Vašeho dítěte na 
miniskolka.dablice@seznam.cz. Budeme
Vás zpětně kontaktovat ohledně data zápisu. 

Potřebujeme hračky a knihy!!!
Vybavení miniškolky bude pro Mateřské cen-
trum finančně velmi náročné, proto budeme
vděčny za každou Vaši pomoc. Prosíme tedy
všechny, kdo mají doma funkční hračky, knihy
a stavebnice pro děti ve věku cca 2–4 roků
a chtěli by je darovat, nechť se přihlásí na výše
uvedenou mailovou adresu miniškolky. Rády
s Vámi domluvíme převzetí těchto věcí.
Vděčny budeme také za jakoukoliv finanční
nebo jinou materiální pomoc.
Dále hledáme spřátelené duše, především z řad
maminek na mateřské dovolené, které by byly
ochotny pomoci při přípravě a provozu mini -
školky. Předem děkujeme.

Simona Dvořáková, Monika Píchová

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, Rachmaninova a dalších.

Ďáblická kaple na obrázku Tomáše Janouška
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Začal nový školní rok
Je ráno 1. září a škola zase ožila veselými hlasy
dětí. To už se k slavnostnímu zahájení školního
roku chystají naši noví žáčci, prvňáčci. Je jich
opravdu hodně. Ve třech prvních třídách celkem
71. O čem asi přemýšlejí? Těší se do školy a na
paní učitelky? Těší se na své kamarády? Podle
jejich rozzářených očí to vypadá, že se do školy
opravdu těší. Také my ve škole se na ně moc
těšíme. A už je tu slavnostní zahájení školního
roku, kterého se účastnili také starosta obce
pan ing. Miloš Růžička a paní místostarostka
Zdeňka Fišmistrová. Škola, tak jako v uplynulém
roce, zajistila pro prvňáčky pamětní medaile.
Určitě je to hezká památka na jejich první
školní den. 
Plynule následovalo zahájení školního roku
v dalších třídách a to včetně představení stávají-
cích i nových kolegů. ZŠ se totiž pravidelně roz-
růstá. Letos opět stoupl počet žáků a to 
z 294 na 339. Dalších jedenáct žáků navštěvuje
základní školu v cizině. Vzrostl i počet tříd ze

čtrnácti na šestnáct. Naše řady rozšířily paní
učitelka Čuková Podzimková (1.C), paní uči-
telka Miclíková (4.B), paní učitelka Kolková 
(6.A a AJ, ČJ, ON) a paní učitelka Záhorská 
(M, F, Inf). Aprobovanost učitelů je 90%, dvě
paní učitelky dokončuji VŠ pedagogickou.
Věkový průměr učitelů se snížil ze 46,8 let
v loňském školním roce na 43,6 let. Neuvěřitel-
ným způsobem narostl počet žáků ve školní
družině a to na 155. Výuka v ŠD je zajištěna.
Kolektiv doplní paní vychovatelky Hůrková 
a Vondřichová.  
Výchovnou poradkyní školy pro 1. stupeň je
paní učitelka Fatrdlová, pro 2. stupeň ředitelka
školy M. Bulirschová a školním metodikem pre-
vence pan učitel Černohorský. Klub mladých
diváků a čtenářů povede opět paní učitelka Sto-
klasová. Pochopitelně bude pracovat i řada
kroužků, jejichž nabídka bude postupně začát-
kem září upřesňována. Ve škole bude nadále
probíhat výuka ZUŠ. 
Školní knihovna bude otevřena v úterý a ve
čtvrtek. V tyto dny bude rovněž během polední
přestávky zajištěn dozor nad žáky 5. tříd 
a 2. stupně, kteří budou mít zájem trávit volné
hodiny před odpolední výukou ve škole. 
Provoz školní družiny je zajištěn od 6.30 do 
17 hodin a paní vychovatelky si pro děti opět
připravily řadu báječných akcí. A celou řadu akcí
a projektů připravuje i ZŠ.
Stravování žáků i zaměstnanců včetně doplňko-
vého prodeje pod vedením paní Petřikovové
zajišťuje již dlouhodobě firma Sodexo. 
A v MŠ? I tady proběhla řada změn. V březnu
2011 jsem přijala 47 nových dětí. 9 dětí, které
k 31. 12. 2011 dovrší 3 let, jsem v tomto ter-
mínu přijmout nemohla. Ovšem po vyřízení
odkladů školní docházky a dalších změnách
během prázdnin (stěhování apod.) jsem k 1. 9.
2011 k předškolnímu vzdělávání přijala dalších
8 neumístěných dětí. Celkem bylo tedy do MŠ
přijato 55 nových žáčků. 
Také v mateřské škole došlo během prázdnin
k personálním změnám. Odešla paní zástup-
kyně Martina Buderová a novou zástupkyní

jsem jmenovala paní učitelku Věru Dusovou.
Učitelský kolektiv posílily paní učitelka Kusá
a paní učitelka Vondrášková. Čtyři učitelky
zahájily v souladu s platnou školskou legislati-
vou doplňující pedagogické studium. Ve školní
kuchyni MŠ začala pracovat paní Pischnothová
a paní Varmužová. Počet tříd v MŠ, sedm, se
nezměnil, kapacita 196 dětí je naplněna. 
Od října začnou také v MŠ pracovat kroužky.
Letos jsou na doporučení ČŠI situovány do
odpoledních hodin. Výjimku tvoří kroužek AJ.
Během školního roku bude ve školce probíhat
celá řada aktivit od karnevalů, přes besídky,
plavecký výcvik, po výlety, divadelní představení
apod.
To jsou jen stručné informace ze základní
i mateřské školy. O jednotlivých akcích Vás, tak
jako v uplynulých letech, budeme průběžně
informovat jak na stránkách Ďáblického zpravo-
daje, tak na webu i ve vývěsce a na nástěnkách
školy. 
Těším se na vzájemnou spolupráci školy s rodiči
i ostatními subjekty a přeji všem – dětem,
žákům, učitelům, zaměstnancům, ale i rodičům
– příjemný a především úspěšný školní rok
2011–2012.

Milada Bulirschová, ředitelka školy,
foto Pavel Veselý

Příběh Marie a Marty
V Lukášově evangeliu si přečteme příběh
o dvou sestrách, Marii a Martě. Žily v Betánii
nad Olivetskou horou a jejich bratrem byl Lazar,
blízký Ježíšův přítel, u kterého často při svých
cestách nalézal útočiště. Jednou, když Ježíš
opět přišel do jejich domu, obě jej s radostí uví-
taly. Marta byla dobrá hospodyně, pečlivá
a pohostinná, měla ráda vše uklizené, připra-
vené a nachystané. Měla plné ruce práce, aby
Ježíše obsloužila, podala mu po namáhavé
cestě jídlo a nápoj. Marie si však přisedla
k nohám Ježíše a poslouchala každé jeho slovo.
Marta byla Mariinou neochotou zaskočena
a ptala se Ježíše: „Pane, nezáleží ti na tom, že
mne má sestra nechala sloužit samotnou?
Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ A byla překva-
pená, když Ježíš odpověděl: „Marto, Marto,
děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. 

Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře, vybrala
si to, oč nepřijde.“
Někdy si děláme přílišnou starost o věci všed-
ního života, které nás pohlcují a z našeho života
vytěsňují lidskou potřebu pro duchovní slovo.
Marie, lépe než Marta, rozpoznala, co je v té
chvíli důležitější. Zda přinášet jídlo na stůl
a hostit, anebo usednout k nohám Ježíše, který
sám přišel jako služebník. Sama se nechala 
hostit a obdarovat Ježíšovým slovem. 

Renata Wesleyová, farářka

Začátek moudrosti je bázeň před Hospo-
dinem a poznat Svatého je rozumnost.

z knihy Přísloví 9,10 

Neboť moudrost dává Hospodin, poznání
i rozumnost pochází z jeho úst

z knihy Přísloví 2,6
Joannes J. Vermeer van Delft – 
Kristus u Marty a Marie, 1664–65
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Rozšiřování skládky Ďáblice –
příběh bez konce?
3. srpna 2011 proběhlo na pražském magistrátu veřejné projednávání
tzv. „celoměstsky významných změn územního plánu hlavního města
Prahy“. Mezi návrhy změn územního plánu, na něž se občané mohli
dotazovat přítomných magistrátních úředníků, pořizovatele podkladů
a dokumentací a zpracovatele odborných posudků, byla také změna
s označením Z 2156. Bude-li tato změna pražskými zastupiteli na podzim
schválena, otevře se cesta k dalšímu podstatnému rozšíření skládky 
Ďáblice. Neustále narůstající hora odpadu, v jejíž bezprostřední blízkosti
Ďábličtí žijí již bezmála 20 let, se v takovém případě převalí přes polní
cestu spojující Ďáblice se Zdiby a zalehne rozsáhlou plochu orné půdy
směrem k Dolním Chabrům. Na ukončení návozu odpadků a ozelenění
celé skládky si v takovém případě budeme muset počkat další dlouhé
roky. 
Návrh na změnu územního plánu podala v roce 2007 MČ Březiněves, na
jejíž katastr se má skládka rozšířit. Naopak MČ Ďáblice spolu s MČ Dolní
Chabry s návrhem změny nesouhlasí. Rozdílnost postojů vyplývá přede-
vším z umístění rozšířené části skládky. Zatímco obyvatele Březiněvsi plá-
nované rozšíření příliš netrápí, neboť plochy, na kterých bude návoz
odpadu probíhat, se budou od jejich obydlí spíše vzdalovat, obyvatelé
Dolních Chaber a Ďáblic mají řadu důvodů k obavám. Skládka se posune
k obytné zástavbě, dojde k vzájemnému přiblížení ďáblické skládky

a staré chaberské skládky, zanikne přirozené spojení Ďáblic a Zdib tvo-
řené polní cestou se stromořadím, podstatným zvětšením tělesa skládky
dojde k dalšímu poškození krajiny. K záporům skládky, které zneklidňují
stále větší počet ďáblických i chaberských občanů, kterým by však ve 
vlastním zájmu měli věnovat pozornost také obyvatelé Březiněvsi, patří
méně viditelné, nikoli však méně nebezpečné vlivy. Bude-li skládka rozší-
řena, její okolí bude i nadále vystaveno dlouhodobému, souběžnému
působení řady negativních vlivů. V takovém případě se všichni budeme
muset na dlouhá léta smířit s intenzivní automobilovou nákladní dopra-
vou, zvýšenou prašností, přítomností skládkových plynů, mikrobiálním
znečištěním, či možným zhoršováním již dnes nevalné kvality podzemních
vod. 
Návrh na změnu územního plánu je možné nahlédnout také z jiného
úhlu. Záměr na další rozšíření skládky je prosazován navzdory tomu, že
poslední rozšíření ďáblické skládky o tzv. 26. sekci (povolené v roce 2009)
bylo v povolovacím řízení odsouhlaseno pod podmínkou, že po naplnění
dotčené sekce bude skládka uzavřena a povrch celého tělesa skládky
bude nejpozději do roku 2014 zrekultivován. Během projednávání bylo
poukazováno na rozpor mezi závazkem skládku po završení 26. sekce
uzavřít a tehdy již známým záměrem skládku dále rozšiřovat. Ve chvílích,
kdy by uvažování v širších souvislostech mohlo komplikovat hladký prů-
běh řízení, si úředníci ochotně nasazovali na oči „klapky“ prováděcích
předpisů a nařízení. Námitka byla opakovaně smetena ze stolu jako
nepatřičná s poukazem, že projednáván je právě jen záměr na rozšíření
o 26. sekci a nic dalšího. 
Magistrát účelově rozdělil velký počet jednotlivých změn územního plánu

do několika tzv. vln, které jsou projednávány paralelně. Jen ten, kdo sou-
stavně dění kolem změn územního plánu sleduje, se dokáže v jejich změti
orientovat. V této souvislosti nepřekvapuje, že magistrát uspořádal
veřejné projednávání této a řady dalších problematických změn pražského
územního plánu uprostřed léta, v době prázdnin a dovolených. Na projed-
návání tak přišlo jen málo občanů, kterých se jednotlivé změny územního
plánu bezprostředně dotýkají a kteří by mohli přítomným úředníkům klást
nepříjemné otázky. Pisatel těchto řádků, který si v době veřejného projed-
návání rovněž užíval dovolené, by chtěl proto touto cestou poděkovat
předsedkyni Občanského sdružení pro Ďáblice, paní Kovtun, za to, že se
projednávání zúčastnila. Samotní iniciátoři změny Z 2156 význam akce
nepodcenili. Veřejné projednávání osobně sledovali starosta MČ Březině-
ves spolu s prokuristou společnosti A.S.A., která skládku provozuje. 
Jak již bylo zmíněno úvodem, na podzim bude o návrhu změny, která má
umožnit další podstatné rozšíření skládky, hlasovat zastupitelstvo hlav-
ního města. Výsledek hlasování může významně a na dlouhou dobu ovliv-
nit život obyvatel Ďáblic. Dvacet let života v blízkosti aktivní skládky není
málo, jaký účet lidskému zdraví vystaví další desetiletí? Je v pořádku, že
také generacím budoucích obyvatel Ďáblic bude souzeno prožít život
v sousedství obrovské hory zakonzervovaného odpadu? Pražští zastupi-
telé si sami nejspíš podobné otázky klást nebudou, nezbývá tedy, než
abychom jim tyto a další otázky pokládali sami. 

Dušan Andrš

Doba návozu odpadu v rámci jednotlivých etap ďáblické skládky

I. etapa skládky – 10 let (1993–2003)
II. etapa skládky (včetně 26. sekce) – 9 let (2003-2012)
III. etapa skládky – ??? let

Přečtěte si: Veřejné projednání? Fraška na hraně zákona.
(http://arnika.org/verejne-projednani-nezakonna-fraska)

Bílé pruhy – tzv. koberce, jsou určené k odvodnění jednotlivých vrstev
zeminy a jsou součástí procesu rekultivace skládky, která potrvá cca tři měsíce

Veřejné projednávání sledovali též starosta MČ Březiněves, ing. Haramul,
a prokurista společnosti A.S.A., Ing. Luňáček (foto převzato z webových 
stránek sdružení Arnika)
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Po čem šlapeme
To, po čem šlapeme, většinou ani nevnímáme. Bereme to jako něco
samozřejmého, jako pouhou hlínu, půdu. Půda je nejsvrchnější vrstvou
zemské kůry, zato však vrstvou plnou života. Tvořena je totiž jak minerály
a odumřelou organickou hmotou, tak i živými organismy. Vzniká ze zvě-
tralin (např. ze zvětralin opuk, břidlic, pískovců) či z nezpevněných sedi-
mentů (nivní hlíny, váté písky, spraše). Půda je základním prvkem
životního prostředí, který je jen velmi těžce obnovitelný. Vedle klimatu,
geologického podkladu a rostlinného pokryvu, je rychlost vzniku půdy
životně závislá na působení půdních organismů. Obvykle půdy vznikají

minimálně stovky let.  To znamená, že tam, kde jednou půdu zničíme –
kde ji odstraníme, kde způsobíme její erozi či kde ji znečistíme – se nová
půda vytvoří až po mnoha staletích a tisíciletích. 
Ďáblice se nacházejí v oblasti nejkvalitnějších typů půd. Takřka celé mělké
a široké  údolí, na jehož severním svahu obec vznikla, pokrývá černozem
dosahující mocnosti až jednoho metru. Konkrétně jde o karbonátové čer-
nozemě, vyvinuté na žlutém sprašovém hlinitém substrátu. Z hlediska
zemědělského využití, tzv. produkčního potenciálu půd, jsou řazeny do
druhé nejvyšší kategorie (velmi vysoký potenciál). Na dvou místech, mezi
ulicí Šenovskou a Statkovou a v oblasti ulice U lomu, se nalézají černo-
země degradované. Pouze v oblasti Ládví se vyskytují méně úrodné půdy.
Jedná se o hnědozemě, kyselé hnědé půdy, pararendzinu, ranker a žele-
zité podzoly. To je způsobeno odlišným typem geologického podloží pod
Ďáblickým lesem. Podél horního toku Mratínského potoka a v bezpro-
středním okolí jeho prameniště se na nivních naplavených hlínách vyvi-
nula černice, půda blízká černozemím. Půda v Ďáblicích je tedy
bohatstvím, o které bychom měli pečovat.  
Neustálý tlak na krajinu, zmenšování nezastavěných ploch, realizace
mnohdy podivných projektů, výstavba nových sídlišť a satelitů..., to vše se
bohužel dotýká i Ďáblic. Půda mizí. Proto je důležité mít na paměti, že se
jedná o jednu z nejdůležitějších součástí našeho životního prostředí. 
Lidstvo ji se všemi svými technickými možnostmi vyrobit nedokáže. 
Bez půdy by biosféra, na níž závisí i bytí člověka, neexistovala.

Jan Havrda

Prodám zdraví sousedovo
Je až k nevíře, jak odlišný názor na stejnou věc mají starostové dvou sou-
sedních městských částí, jejichž společným tématem je obří skládka
odpadu. Zatímco ďáblický starosta požaduje ukončení jejího provozu
s poukazem na zdravotní rizika, zápach a možnou likvidaci cenných částí
obce, jeho kolega z Březiněvsi si smetiště nemůže vynachválit. Škodlivá
není, nesmrdí, a hlavně se z ní sypou peníze do pokladny městské části.
Těžko vyčítat představiteli obce, že chce přilepšit jejímu rozpočtu, a to
nezanedbatelnou částkou. Kde však leží hranice mezi finančním přínosem
výměnou za drobné nepohodlí a nižší estetický dojem a cynickým obcho-
dováním se zdravím a kvalitou života obyvatel?
Podle vedení Březiněvsi stojí týdenní pobyt dětí v Itálii nebo na škole
v přírodě placený provozovatelem skládky za těch zbylých padesát týdnů,
kdy tytéž děti ve své obci vdechují arzen a nikl. A užitečné je i soukromé
pastelkovné pro březiněveské školáky od stejného dobrodince. Možná 

aby děti při svých procházkách po okolí mohly malovat místní domi-
nantu – pět milionů tun odpadků.
Zdá se, že po odpovědi březiněveského starosty na výše položenou
otázku asi dlouho pátrat nemusíme.
Obyvatelé Březiněvsi si své zastupitele v čele se starostou zvolili ve svo-
bodných volbách. Pravda – volby, a zejména ty komunální, občas mívají
zvláštní logiku, ale nešť. Připusťme, že místní lidé odpadkové finanční
injekce do rozpočtu schvalují, možná i vítají. Neměli by však do tohoto
byznysu zatahovat své sousedy z Ďáblic, kteří se staví proti.
Ďábličtí nakonec možná mají štěstí alespoň v tom, že sever Prahy není
zrovna vhodným místem pro vybudování plánovaného úložiště jaderného
odpadu. V opačném případě by Březiněves měla důvod k hlubokému
zamyšlení. Takové úložiště nesmrdí, třeba ani neškodí zdraví, a hlavně –
je to taky skvělý byznys.

Aleš Měřička
otištěno 6. září v Hospodářských novinách – příloha Praha

Projednávání celoměstsky
významných změn územního
plánu hlavního města Prahy 
Jako členka Občanského sdružení pro Ďáblice a obyvatelka Ďáblic, kterou
zajímají proměny naší městské části, jsem se 3. srpna 2011 zúčastnila
veřejného projednávání chystaných celoměstsky významných změn územ-
ního plánu. Jedna ze změn se týká již třetího rozšíření skládky v Ďáblicích.
Po dlouhé diskuzi, během níž se ventilovala nespokojenost přítomných
občanů obávajících se zhoršení stavu životního prostředí různých měst-
ských částí, jsem našla odvahu jít k mikrofonu a položit konkrétní otázku:
Má magistrát plán, jak dál nakládat s odpadem, až se naše skládka
konečně uzavře? Vytipoval magistrát novou lokalitu pro skládkování?
Ředitelka odboru územního plánu tvrdila, že konečné rozhodnutí o změ-
nách je jen a jen záležitostí zastupitelstva hl. m. Prahy. Paní ředitelka je
tajemnicí výboru pro územní plán zastupitelstva a účastní se jednání
s hlasem poradním. Ale pracovnice útvaru rozvoje hl. m. Prahy, která
odpověděla na mou otázku, suverénně tvrdila, že skládka se rozšiřovat
bude a že pro skládkování počítají pouze s naší lokalitou. Tuto informaci
poskytla v době, kdy se teprve budou vypořádávat všechny námitky a při-
pomínky účastníků veřejného projednávání i dotčených orgánů (tedy i při-
pomínka podaná Občanským sdružením pro Ďáblice). Stejný problém má

magistrát při formulování závěrečného stanoviska v rámci zjišťovacího
řízení k výstavbě sídliště Ďáblické rezidence. Jeden odbor magistrátu
tvrdí, že v době výstavby bude skládka již zcela zrekultivována, jiný odbor
upozorňuje na její budoucí rozšíření a s tím spojená rizika pro obyvatele
projektovaného sídliště. Nabízí se otázka, kdo vlastně potřebuje rozšíření
skládky a proč. V hodnocení tohoto záměru na udržitelný rozvoj (SEA) je
vliv na životní prostředí hodnocen záporně, tedy škodí. Další dvě části
hodnocení – sociální a ekonomický přínos – vyznívají kladně. Výsledek
všech tří částí uvedeného hodnocení je pak nerozhodný až mírně
záporný. Další otázkou je, v čem bude spočívat sociální a ekonomický pří-
nos rozšířené skládky pro Ďáblice. Nová část skládky bude z největší části
na katastru Březiněvsi. Právě ta z ní bude mít značný ekonomický pro-
spěch při minimálním zatížení životního prostředí. Skládka by se totiž roz-
šiřovala směrem na Chabry a Zdiby v těsné blízkosti Ďáblic, nikoli
Březiněvsi. Osobně mi přijde velice líto, že útvar rozvoje hl. m. Prahy nevě-
nuje patřičnou pozornost budoucnosti skládkování. Skládku v Ďáblicích,
která již dnes patří k největším skládkám v republice, nelze rozšiřovat
donekonečna. Je skutečně načase začít skládkovat jinde a upřednostňo-
vat ekologicky šetrnější způsoby odstraňování odpadů.

Karolina Kovtun, předsedkyně Občanského sdružení pro Ďáblice

Občanské sdružení pro Ďáblice založilo nové stránky 
o plánované výstavbě projektu Ďáblické rezidence –
www.dablicke-rezidence.cz
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Fotbalový 
oddíl 
Začátek fotbalové sezóny
I když předposlední prázdninový týden byly tro-
pické teploty, podzimní fotbalová sezóna
v Ďáblicích se již rozjížděla naplno a to zápa-
sem Mužů A, kteří přivezli z prvního venkovního
zápasu s Unionem Žižkov remízu 2:2 a neděl-
ním zápasem týmu mladšího dorostu. Na hřišti
začal také trénink a první přátelská utkání týmu
Žen, viz. první společné pozápasové foto. Jako
každý rok, organizovali jsme v srpnu letní sou-
středění mládeže. Letos proběhlo v Rumburku
(mladší a starší přípravka, starší žáci) a v Bedři-
chově (mladší žáci). Mladší dorost se připravo-
val na hřišti v Ďáblicích. 

Foto V. Kracman

Školička
V září začíná opět nábor do fotbalové školičky,
které se mohou zúčastnit všechny děti ročníku
2005 a mladší. Školička bude trénovat na hřišti
každou středu od 16.30 hodin. Velkou výho-
dou je, že děti si mohou školičku nejprve
vyzkoušet a teprve pak se mohou rodiče 
rozhodnout, zda malého fotbalistu do školičky
přihlásí.

Fotbalový kroužek
Reagujeme na letité připomínky, že hřiště
nemohou využívat děti, které nechtějí hrát
organizovaně fotbal, ale chtějí si jen zakopat,
proběhnout se. Z tohoto důvodu otevíráme
nově od září fotbalový kroužek, který bude vždy
v pátek od 15.30 a bude pro všechny děti
(holky, kluky) od 6 do 12 let. Tzn. žádné víken-
dové mistrovské zápasy, žádné výkonnostní
požadavky, nákup sportovního vybavení, ale jen
kopání a to vše pod dohledem zkušeného tre-
néra Mirka Ryse. 

Hanspaulská liga
Jsem rád, že se na podzimní sezónu podařilo
dojednat s Pražským svazem malého fotbalu
celkem 53 zápasů na našem hřišti s umělým
povrhem. Zápasy se budou hrát vždy v neděli

(kdy tým mužů A hraje venkovní zápasy)
a v pondělí ve večerních časech.

Hledáme sekretáře
Stále se rozšiřující aktivity a narůstající počet
členů fotbalového oddílu vyžaduje určité admi-
nistrativní zázemí, které v každém klubu zajiš-
ťuje sekretář. Pokud by někdo měl chuť, má rád
sport/fotbal a zná základy na PC, tak nás 
může kontaktovat na emailu
mmosnicka@seznam.cz nebo na hřišti. 

Michal Mošnička, SK Ďáblice

Letní soustředění 2011 – Rumburk
Třetí týden v srpnu odjeli naši malí fotbalisté na
letní soustředění, které se konalo ve sportovním
areálu Sport line v Rumburku, kde byli ubyto-
váni ve čtyřlůžkových chatkách. Strava byla
zajištěna v místní restauraci a chutnala jako 

od maminky. Mladší přípravka dorazila se tři-
nácti borci a starší s deseti. I přes nepřízeň
počasí se trenéři snažili trénovat naplno. Využili
nejen sportoviště v areálu, ale i místní stadion
s krytým bazénem. Odměnou za náročný tré-
nink byla sauna s vířivkou a bowling. Velký dík
patří trenérům, kteří si vezmou týden dovolené,
aby se věnovali klukům reprezentujícím Ďáblice
a rodičům, jenž pomohli s nejmenšími jak při
tréninku, tak při běžných denních povinnostech.

Za mladší a starší přípravku 
Jitka Tomková a Šárka Husáková, foto J. Vodák

Na předsedu je toho
trochu moc...
Hřiště voní po předchozím slejváku
a v zapadajícím slunci posekanou trávou,
na umělé ploše tvrdě trénuje ďáblické
áčko. Pod slunečníkem poslouchám
dohady, příkazy, prosby a diskuse nejen
o fotbale. Proplatit účtenky, kde se bude
hrát přípravný zápas, začíná soustředění
dorostu, bude se ten vytáhlý kluk hodit
do áčka, musíme sehnat zedníka, upadl
kus zdi nad domácí šatnou, vichr shodil
krytou lavičku u tréninkového hřiště.
Opravdu řádná porce, kterou musí skoro
každodenně řešit předseda TJ Ďáblice
Michal Mošnička.

Pane Mošničko, jaký vy jste býval sportovec,
ptám se trochu s despektem, protože předseda
TJ působí jako všechno možné, jen ne jako
milovník pohybu.
Velký. Hrál jsem závodně hokej za Vršovice,
tenis, rekreačně fotbal, dělal jsem atletiku.
Bavily mne všechny sporty. Snad proto mě to
táhne na hřiště i dneska.

Co vás přivedlo do Ďáblic?
Trochu náhoda, trochu štěstí. Rok před sameto-
vou revolucí jsem od tety koupil baráček. Bydlel
jsem v té době s rodiči v 2+1 a možnost bydlet
sám, ještě k tomu za pár desítek tisíc, mě nad-
chla. Kdybych ještě k tomu tušil, že za dva tři
roky stoupnou ceny domů v Ďáblicích padesáti-
násobně, neváhal bych vůbec. 

Manželku máte místní?
Vůbec ne, pochází z Vysočiny, do Prahy šla za
prací. 

A děti?
Všechny tři – sedmnáctiletý Martin, dvanáctiletý
Ondra a osmiletá Míša – se tu narodily. Naše
problémy se jich příliš netýkají, chodí do školy,
věnují se sportu, hudbě a všemu, co zajímá
ostatní děti.

Jak se Vám v Ďáblicích bydlí, žije?
No, jak bych Vám to řekl... Tady se musí líbit
skoro každému, kdo nevidí do zákulisí, za
oponu. Když za mnou přijedou kamarádi nebo
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když se bavím s lidmi, kteří život v obci vůbec
nesledují, považují Ďáblice za klidné území, kde
je příjemně, klidně. Jenže pokud se zapojíte do
veřejného života, zjistíte, že ve skutečnosti to
ideální není. Snad se to zlepší. Ale to víte sám.

Vraťme se na hřiště. Stal jste se nedávno
předsedou tělovýchovné jednoty. 
Co tomu předcházelo?
Když se asi před osmi devíti lety přihlásil můj
syn Martin do nově vzniklé fotbalové přípravky,
doprovázel jsem ho na tréninky, na zápasy.
Tehdy začalo snad třicet malých kluků
a dokonce nějaké dívky, ale jen někteří vydrželi.
Nějakou dobu to fungovalo, ovšem pak vedení
odešlo do kobyliské Admiry nebo skončilo a já
měl dvě možnosti – s Martinem je následovat,
nebo se pokusit zachránit dětský fotbal u nás,
v Ďáblicích. Byl jsem na vážkách, poslední kap-
kou byl odjezd dětí na zimní turnaj. Před školou
se jich sešlo všeho všudy osm, marně jsme shá-
něli ostatní. Nakonec jsme odjeli a museli si
půjčovat hráče od soupeřů. Řekl jsem si, že se
to nesmí opakovat, a začal dělat všechno
možné. Nejprve jsem působil jako vedoucí
žákovského týmu, pak jako jeho trenér,
následně jsem byl vedoucím mládeže, pokladní-
kem TJ a skončil jsem jako předseda.

V Ďáblicích jsou pod znakem TJ dvě
samostatné jednotky – tenisté a fotba-
listé. Jak to fungovalo, funguje?
Předseda TJ je sice statutárním orgánem celé TJ,
ale oba předsedové mají určitou formu samo -
statné federace jak ve financích, tak mají pod
sebou i členskou základnu. Proto jsem navrho-
val, aby předsedu TJ dělal buď šéf fotbalu, nebo
tenisu. A s tím jsem šel do voleb. Buď oboje,
nebo nic. Nakonec jsem svou strategii prosadil
a zvolili mne předsedou celého TJ Ďáblice
a současně i předsedou fotbalu. 

Jako předseda musíte vládnout penězi.
Jak si s nimi rozumíte?
Snad dobře. Ekonomii jsem studoval a mám

firmu, která zpracovává data a informace
o finančních institucích pro banky a podobně.
Takže se kolem peněz točím už dlouho.

Jméno ďáblického fotbalu dělá podle
skalních příznivců jen A tým. Mnoho ma -
lých fotbalistů někteří příznivci kritizují.
Já to vidím opačně a od počátku, kdy jsem při-
šel do výboru fotbalu, jsem se snažil oddíl
budovat od mládeže. Děti a mládež tady máme
i proto, abychom si postupně vychovávali hráče
do áčka. Pokud se nám každý rok podaří A tým
doplnit jedním, dvěma nejlepšími juniory, bude
vyhráno. Důvodů proč se o to snažit je více –
třeba vztah hráčů k rodným Ďáblicím, jejich
znalost našimi trenéry, ale i šetření finančních
prostředků SK. Pokud za nás hrají hráči na hos-
tování, nebo je získáváme na přestup, stojí to
hodně peněz. 

A daří se to?
Ano, už nyní trénují s áčkem dva kluci, odcho-
vanci z první přípravky, kde začínal i můj nej-
starší syn. Jeden z nich dokonce bude
nastupovat jako útočník v základu, a to je velký
skok. Je šikovný, v přípravě vstřelil šest gólů.
Rád bych, aby za čtyři roky bylo v áčku kolem
deseti odchovanců. Povede se to jen tehdy, když
se budeme mládeži intenzivně a poctivě věno-
vat. Zatím se to daří.

Kdo je za mládež nyní odpovědný?
Mládež vede Honza Němec. Věnuje tomu
hodně času a má výsledky. Fotbalové i organi-
zační. Stačí se podívat na dva letní kempy, které
jsme spolu připravili. Ten nápad jsme se pokou-
šeli prosadit již v roce 2010, ale to ještě nebyla
vhodná atmosféra. Jak jsem nastoupil do před-
sednické pozice, pustili jsme se do příprav. Tro-
chu s obavami, protože kemp nemá žádnou
tradici a ďáblický fotbal nemá takové jméno
jako Sparta nebo Slavie. 

Dopadlo to ale dobře, jak jsme všichni
viděli.
Mnohem lépe, než jsme čekali. Říkali jsme si, že
deset přihlášených na jeden turnus bude mini-
mum, dvacet dobrých a třicet..., o tom jsme jen
snili. Nakonec jsme na každém ze dvou turnusů
měli přes 30 účastníků a bylo to skvělé. Úžasná
atmosféra, obě hřiště i tenisové kurty plné. Byli
zde i malí hráči Sparty a Slavie, Angličan,
Maďar, Slovák, takže jsme byli dokonce meziná-
rodní fotbalový kemp! Každý účastník od nás
dostal a mohl si odnést kompletní sportovní
oblečení s potiskem Veselé míče. Podívejte se
určitě na www.veselemice.skdablice.eu. Příští
rok se myslím nemusíme bát.

Pojďme nakonec od dětí k ženám. 
Ďáblice a ženský fotbal, jde to k sobě?
Určitě brzy půjde. Už za pár dnů budou moci
zájemci vidět první mistrovské utkání našich
fotbalistek s blatenskými.

Kde jste ty ženy sehnal?
S tím nápadem přišel ďábličák a starosta vyso-

čanského Sokola Vráťa Kracman. Má tam nád-
herný areál se spoustou sportovišť, jen velké
fotbalové hřiště mu chybí. A taky 600 členů
a několik ženských fotbalových týmů, které tré-
nují futsal, tedy sálovou kopanou. Vráťa by
s nimi ale chtěl hrát fotbal opravdový, na vel-
kém hřišti. A tak přišel s nápadem, že budou
hrát pod hlavičkou SK Ďáblice. Budou si platit
veškeré náklady, my jim poskytneme jen hřiště.
Jednou týdně u nás budou trénovat, podruhé ve
Vysočanech. 

Jakou budou hrát soutěž?
Zatím budou nastupovat v nejnižší ženské sou-
těži, tedy ve 3. lize. Ale ta se hraje v celých
Čechách (Morava má 3. ligu samostatnou),
takže k nám budou jezdit týmy z různých koutů
země a naše ženy toho najezdí také hodně. Ale
přijďte se určitě podívat, nejde o žádné začáteč-
nice. 

Pane Mošničko, jste ďáblickým fotbalem
nadšený, ale cítím od Vás každou chvilku
povzdechnutí.
Na předsedu je toho nějak moc. Pokud se člo-
věk může této činnosti věnovat až po zamě-
stnání, pak musí na hřišti trávit skoro každý
podvečer a někdy i večer. Doma to není snadné
vysvětlovat a tady by to chtělo člověka na plný
úvazek. Vždyť nejde jen o sportovní věci, ale
i o správu a údržbu hektarového areálu a rozsá-
hlého komplexu budov. Například vytápění
celého areálu, které není podle mne optimální.
Všechno stojí strašné peníze.

Asi bych se měl zeptat, proč tedy na zimu
šatny nezavřete.
Tu otázku jsem čekal a děsně mě štve. To máte,
jako kdybyste si koupil kamion a jezdil jen
o víkendu. Zkrachujete za chvíli. My jsme do
umělé trávy zainvestovali osm milionů, další do
osvětlení, šaten, topení. Musíme být v provozu
nepřetržitě, mým cílem je, aby bylo hřiště pořád
plné. Hráčů, sportovců, registrovaných i rekreač-
ních. Pořád by se tu mělo něco dít, na umělé
trávě se dá krásně kopat i v zimě. Je také
škoda, že v dopoledních hodinách nevyužívá
hřiště základní škola, proč jsou děti v tělo-
cvičně, když je venku pěkné počasí? Snad se to
změní, budeme se snažit.

Když se něco dělá s láskou a s vervou, jistě se
to podaří. Pan Mošnička za svými cíli s pomocí
nejbližších spolupracovníků míří s plnou vervou.
Za redakci Ďáblického zpravodaje mu přeji, aby
se nenechal otrávit a chuť zlepšovat ho hned
tak neopustila. 

Martin Smrček
Foto archiv M. Mošničky

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. 
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Budou opět jezdit kolem nás trolejbusy?
Metro, tramvaj, autobus, příměstské vlaky... Proč se ale v Praze
zapomíná na trolejbusy, velmi vhodný dopravní prostředek,
který by mohl doplnit spektrum městské dopravy? V Praze tro-
lejbusy již několik desetiletí chybí a jsou, zdá se, v úvahách
o rozvoji MHD zcela opomíjeny. Neprávem, protože Praha je
svojí konfigurací terénu pro trolejbusy nadmíru vhodná.

Historické období Pod pojmem trolejbus rozumíme elektrické silniční
vozidlo pro přepravu osob nebo nákladů, které odebírá trakční proud
z dvouvodičového vrchního vedení. První trolejbus byl postaven roku
1882 firmou Siemens. Rozvoj trolejbusů započal až po roce 1900. Na čes-
koslovenském území se tyto historické provozy vyskytovaly v Českých
Budějovicích, Bratislavě, v oblasti Vysokých Tater (Poprad – Starý Smoko-
vec), a v Českých Velenicích – Gmündu. 
I v Praze se objevily návrhy na zřízení takového provozu. Nejstarší zmínka
o trolejbusu pochází již z roku 1901, kdy firma Ganz a Co. učinila
nabídku na postavení trolejbusové tratě („elektrického automobilu
s vrchním vedením“). 
Trolejbusy historického období byly ovšem proti tramvajím značně nedo-
konalé. Problém byl také s kvalitou silnic, neexistovaly pneumatiky. 
Na další rozvoj si tedy trolejbus musel ještě počkat.

První úspěchy Další rozvoj nastal až po první světové válce. Prvním
úspěšným městem byl v roce 1922 Birmingham. Čistý a bezhlučný pro-
voz, pohyblivost a relativně nízké zřizovací náklady i provoz způsobily
prudký rozvoj. Trolejbusovými velmocemi se staly Británie, Německo, USA,
Itálie, ale i Francie, Švýcarsko, SSSR a další země. Československo ne -
zůstávalo pozadu. Jako první zavedla trolejbusy Praha (1936), během
války pak následovala Plzeň (1941), Bratislava (1941) a Zlín (1944).
Ovšem ke skutečnému rozvoji došlo po 2. světové válce.

Poválečný rozvoj Trolejbusy přečkaly válku bez větší úhony a vypadalo
to, že na ně čeká velká budoucnost. Tramvajová síť nestačila stále rostou-
cím nárokům na provoz a bylo třeba ji odlehčit dalšími linkami MHD,
k čemuž se trolejbusy výborně hodily. V roce 1948 dodala Tatra Smíchov
nové robustní trolejbusy Tatra T400 s tehdy nevídanou délkou 11,5 m, což
umožnilo další rozvoj sítě. Tyto vozy se staly prakticky symbolem trolejbu-
sové dopravy v Praze a jsou jím dodnes. Celkem jich v letech 1948–1955
bylo dodáno 136.

Překračují hranice Prahy V roce 1952 byl na trolejbusovou síť napojen
Prosek, Čakovice a Letňany. Nejprve byla ovšem vybudována jednostopá
manipulační trať z Krejcárku do Libně k nové vozovně. Od vozovny dále
vedla trať severním směrem ulicemi Voctářovou a Rudé Armády (Zen-
klova) ke konečné U Kříže, kde začínala trať na Prosek, Krocínku, a dále
do Letňan a Čakovic, kde končila opět velkou blokovou smyčkou. Jezdila
zde linka 58. Linka byla určena především k obsluze velkých podniků
Aero, Rudý Letov a Avia a byla to spolu s chuchelskou jediná linka
vedoucí za hranice tehdejší Prahy. 

Trolejbusům dochází dech? V březnu 1959 dosáhla trolejbusová síť
v Praze svého historického maxima – 56 876 km stavebních tratí a dal-
ších 4 114 km manipulačních trolejí. Nikdo netušil, že je s rozvojem sítě
v podstatě konec. Troleje v pražských ulicích začaly naopak ubývat...
Oním pověstným prvním hřebem do rakve pražských trolejbusů ovšem
nebylo zrušení těchto tratí. Důležitější skutečností bylo zastavení výroby
kapacitního trolejbusu Tatra T400 v roce 1955. Tatra Smíchov sice ještě
vyvinula v roce 1958 nové kapacitní vozidlo Tatra T401, ovšem následkem
rozhodnutí tehdejších stranických orgánů se tento bezesporu vynikající
trolejbus s pokrokovou elektrickou výzbrojí a nadčasovým designem
nezačal vůbec vyrábět. Přitom pro Prahu by to bylo patrně ideální vozidlo,
které mohlo přežít v provozu několik desetiletí podobně jako tramvaje T3. 

Konec začal blízko Ďáblic Někdy kolem roku 1964 se situace v Praze
začala pomalu měnit. Kvůli sílícímu automobilismu se dopravní situace
stává neudržitelnou, je jasné, že se MHD musí zásadně modernizovat.
Zrodila se nová koncepce městské hromadné dopravy v Praze. Začalo se
uvažovat o výstavbě podzemní dráhy a rozběhla se její projekční příprava.
Zlevnila se sovětská ropa a s ní autobusová doprava, modernizoval se
tramvajový park, rekonstruovaly se komunikace... Všechny tyto vlivy při-
spěly k rozhodnutí provoz trolejbusů nechat dožít a posléze postupně
likvidovat. Od 2. poloviny 60. let se postupně rušily i ty tratě, za které se
potom léta nedařilo najít odpovídající náhradu.
Tuto ničivou a rušivou smršť odstartovala havárie vozovky v ulici Nad Kro-
cínkou 9. 7. 1965. Propad komunikace způsobil okamžité zastavení pro-
vozu na lince 58 do Čakovic a jeho nahrazení autobusy v objízdné trase. 

A pak už to šlo rychle Leden roku 1967 přinesl konec trolejbusů na
trati do Podolí a na Pankrác, přestaly jezdit trolejbusy na Václavské
náměstí. To ovládla výstavba podchodů budoucího metra. V roce 1970
tedy zbyla z celé sítě v provozu jen jediná linka 51. Úplně poslední trolej-
bus nesl číslo 9431. Právě v něm uspořádal Kroužek přátel městské
dopravy závěrečnou trolejbusovou výstavu na konečné na Strahově
v poslední den provozu trolejbusů – v neděli 15. 10. 1972. Trolejbus jezdil
po městě s nápisy „Trolejbusy se loučí s Prahou, Praha se loučí s trolej-
busy“, a „Dnes jezdíme naposledy“.  Tím definitivně skončila éra trolej-
busů v pražských ulicích. 

Trolejbus linky 81 jedoucí od Palmovky směřuje ulicí Ke Stadionu na druhý
konec Čakovic. V pozadí za trolejbusem areál čakovického zámku

Plánovaná trasa trolejbusu z Palmovky do Čakovic
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Pražská zoo slaví 80 let
Letošní rok je pro pražskou zoo významným mezníkem. 28. září oslaví 
80 let od svého založení. Během 80 let od svého otevření v roce 1931 se
dostala Zoologická zahrada hl. města Prahy mezi nejprestižnější zoo
světa. Blízko centra české metropole, přitom v jedinečné členité krajině na
břehu řeky Vltavy, ji každý rok navštíví přes 1,2 milionu lidí nejen z České
republiky, ale z celého světa. A v letošním roce je nakročeno na další
návštěvnický rekord!
Na ploše 60 ha žije v 10 pavilonech a 150 venkovních expozicích asi 
4 600 zvířat v 660 druzích. Pýchou zahrady je pavilon Indonéská džungle,
největší expozice pro zvířata v ČR, a také pavilony goril, žiraf, šelem, tuč-
ňáků, gaviálů, člunozobců či oblíbená dětská zoo s kontaktními zvířaty.
Jako moderní instituce vytváří pro chovaná zvířata optimální podmínky,
a to jak koncepcí a ztvárněním výběhů i ubikací, tak sestavováním jedno
či vícedruhových skupin. Návštěvníci si tak mohou vytvořit představu
o životě zvířat a jejich vazbách k prostředí, zvířata pak mají příležitost
rozvinout co nejširší rejstřík přirozeného chování. 
Pražská zoo tradičně dosahuje významných chovatelských úspěchů. Patří
k nim prvoodchov kondora velkého, první umělý odchov medvěda led-
ního, odchovy gorala mandžuského, varana komodského, hrabáče kap-
ského, manula, levharta mandžuského či psa hřivnatého. Mezi nejcennější
odchovy poslední doby patří mláďata gorily nížinné, kočkodana talapoin,
hyeny čabrakové, medojeda kapského, dvojzoborožců nosorožčích, zejo-
zobů, nesytů afrických, amazoňanů jamajských a šedohlavých, kasuárů,
leguánů kubánských, varanů smaragdových, dracén guayanských atd. Do
světového povědomí se však Zoo Praha zapsala zejména podílem na
záchraně koně Převalského a svou rolí při rozvoji mezinárodní spolupráce
jeho chovu v lidské péči. 
Zoo Praha se rovněž dlouhodobě podílí na ochraně živočichů in situ.
K nejvýznamnějším projektům patří úsilí o návrat koně Převalského do
přírody – v letošním roce zorganizovala pražská zoo transport čtyř jedinců
Převalského do západního Mongolska a zahajuje i rozvojové programy
zaměřené na místní obyvatelstvo. Ve střední Africe vyvíjí vzdělávací akti-
vity, které mají přispět k ochraně goril nížinných a jejich prostředí,
a v různých dalších částech světa participuje na mnoha dalších projektech
jako je reintrodukce orlosupů bradatých, mezinárodní spolupráce při
záchraně gaviálů indických či antilopy Derbyho.
Díky vynikající úrovni chovatelství, řešení expozic i péče o návštěvníky se
Zoo Praha umístila v žebříčku, vyhlašovaném časopisem Forbes, jako
sedmá nejlepší zoo na světě.
Září je ideální dobou k návštěvě pražské zoo, kam vás tímto zvu. A pokud
se chcete zúčastnit velkolepých oslav 28. září 2011, neváhejte. Zaručeně
v zoo potkáte prezidenta. A možná i několik.

Martin Smrček

Konec? Ne tak docela... S rozvojem metra se začal používat nový
model MHD – metro jako páteřní dopravní prostředek s návaznou
povrchovou dopravou realizovanou tramvajemi a autobusy. Ale objevilo
se i něco jiného – koncem 70. let nastala energetická krize. Nafta podra-
žila. Navíc se stále více dostávaly do popředí otázky ekologie a ochrany
životního prostředí. Ukázalo se, že živelné rušení trolejbusů u nás i leckde
ve světě bylo poněkud neuvážené. Postoj k elektrické trakci v městské
dopravě se začal přehodnocovat. 

Návrhy, projekty, úvahy... První studie, která požadovala obnovení tro-
lejbusové sítě v Praze, pochází již z roku 1979. V roce 1991 se objevil
projekt Trolejbusy Anděl–Jinonice. Tak blízko k obnovení trolejbusů
v Praze ještě nebylo ani předtím, ani nikdy potom. Jenomže časem se
ukázalo, že na takovou akci prostě není Praha zdaleka připravená. Potře-
bovala dostavět další úseky metra, čekala se rekonstrukce tratí i trolejové
sítě pro tramvaje. Projekty trolejbusů zapadly někde v archívech... 
Při schvalování nového územního plánu v roce 1999 bylo nakonec kon-
statováno, že „náklady na znovuzavedení trolejbusů přesahují ekono-
mické možnosti města a ekologický efekt by oproti původním
předpokladům byl minimální“. 

Naděje pro Prahu trolejbusovou „Trolejbusy jsou drahé“, zní dodnes
takřka unisono z pražské radnice, ať už ji ovládá kdokoliv. Jenže co je
drahé dnes může být zítra levné... Nadějí pro Prahu i pro trolejbusy je
opět celosvětově rostoucí cena ropy, které je navíc stále méně, a náklady
na těžbu rostou, kritické je znečištění životního prostředí i masové použí -
vání spalovacích motorů jako jedna z příčin globální změny zemského 
klimatu. Budeme se muset poohlédnout po jiných, alternativních zdrojích,
šetrnějších a méně znečišťujících. Renesanci prožívá celá veřejná doprava,
rozvíjejí se integrované dopravní systémy, stavějí se nové provozy tram-
vají, brzy to asi čeká i trolejbusy. A tento trend se za pár let prosadí
i v České republice.

Trolejbusy patří do moderní doby Případná nová trolejbusová síť by
se musela přizpůsobit budování metra a rostoucímu dopravnímu zatížení
centra Prahy. První trolejbusové linky by vedly do vilových čtvrtí na perife-
riích měst a na okrajová sídliště. V plánech na jednom z čelních míst
nacházíme trať Palmovka–Prosek–Letňany–Čakovice. Začíná na obratišti
Palmovka, jehož podoba je závislá na budoucí výstavbě v prostoru termi-
nálu. Pokračuje dvoustopě ulicemi Na Žertvách, Čuprova a Prosecká přes
Prosek až k terminálu Letňany. Dále Tupolevova, Kostelecká, Cukrovarská,
Ke Stadionu, Vážská, náměstí Jiřího Berana a Polabská k obratišti Čako-
vice. Obratiště bude situováno na vhodném místě na volném prostranství
mezi městskými částmi Čakovice a Miškovice a případně tak, aby bylo
v rozumné docházkové vzdálenosti i pro obyvatele Miškovic.
Délka tratě 11,6 km dvoustopě včetně obratišť a společného čtyřstopého
úseku (souběhu tratí) v Čakovicích. Stavební náklady se odhadují na 
464 miliónů Kč.
Dočkáme se někdy na severu trolejbusů? 

Připravil Martin Smrček

Na takové pražské trolejbusy mnozí z nás ještě pamatují



Pr
ak

tic
ké

 in
fo

rm
ac

e

12

I Ďáblice už mají červené kontejnery
na elektroodpad
Nezisková organizace ASEKOL během července rozmístila v rámci pilot-
ního projektu po hlavním městě 22 červených kontejnerů určených na
elektroodpad. Těchto kontejnerů, které nemají v Evropě nikde obdobu, je
zatím po České republice rozmístěno 1 400 a další stále přibývají. Praha
zatím dostala kontejnery na zkoušku, a pokud se osvědčí i zde, mohlo by
jich být instalováno po celé metropoli přibližně sto. Červené kontejnery
mají především usnadnit občanům možnost zbavit se vysloužilých drob-
ných elektrospotřebičů, které často končí ve směsném odpadu, kam ale
rozhodně nepatří.
Při správném třídění elektroodpadu se spotřebiče dostanou k recyklaci,
při níž se opětovně využije až 80 % všech materiálů. Navíc díky
odbornému zacházení nedochází k uvolňování škodlivých látek, jako je
např. rtuť a olovo. Takové riziko hrozí, pokud spotřebiče skončí ve směs-
ném odpadu a na skládkách. 
„Nyní jsme instalovali v rámci pilotního projektu s odborem ochrany
prostředí MHMP 22 červených kontejnerů a na konci září vyhodnotíme,
zda jsou občany dostatečně využívány. Pokud vše proběhne v pořádku,
chtěli bychom v Praze červených kon-
tejnerů během podzimu umístit až
sto kusů. Naším cílem je získat
k recyklaci více drobných spotřebičů,
protože většina jich bohužel stále
končí ve směsném odpadu a to je
velká škoda,“ řekla Hana Ansorgová,
manažerka komunikace společnosti
ASEKOL. 
Společnost ASEKOL zavedla červenou
jako novou barvu třídění. Podobné
kontejnery na vysloužilý elektroodpad
nejsou nikde v Evropě, přičemž Česko
jich má zatím 1 400 a další stále
přibývají. Díky zavedení tohoto způsobu sběru se společnosti ASEKOL
podařilo sebrat již více než 235 tun elektroodpadu. Vhazovat do nich lidé
mohou baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia,
drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky
a podobně. Do kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové moni-
tory, zářivky, úsporné žárovky, velké domácí spotřebiče (jako např. led-
ničky, pračky, chladničky a podobně). Recyklaci elektrospotřebičů zajišťuje
kolektivní systém ASEKOL, baterií společnost ECOBAT. 
„Městu navíc odpadají úkony a náklady spojené se sběrem, svozem
a recyklací elektroodpadu. Už teď je zřejmé, že se přitom jedná o službu,
která lidem chyběla,“ míní první náměstek primátora hl. m. Prahy pro
dopravu a životní prostředí Karel Březina. „Věřím v úspěšnost tohoto pro-
jektu a doufám, že bude možné nainstalovat další kontejnery a možnost
třídit elektro tak dostane větší počet Pražanů,“ dodal Březina. 
Za uplynulých pět let vybrala v Praze společnost ASEKOL 9 065 tun elek-
troodpadu. Jen za první pololetí tohoto roku lidé vytřídili více než 900 tun
elektrozařízení, což je přibližně stejné množství, jako za stejné období
minulého roku. Pražané mohou odevzdávat staré spotřebiče na sběrných

dvorech a v prodejnách a servisech
elektro, do tzv. E-boxů ve firmách
a institucích nově i do červených sta-
cionárních kontejnerů. Celkem je
v Praze k dispozici 499 sběrných
míst. Další sběrné nádoby jsou
umístěny ve školách zapojených 
do projektu Recyklohraní. 

Šimon Slavík, AMI Communications 

Bioodpad už není jen sezónní záležitost
Od 1. dubna nabízejí Pražské služby ve spolupráci s Magistrá-
tem hl. m. Prahy opět sběr a svoz bioodpadu ze zahrad a údržby
zeleně v době sezóny, tj. od 1. 4. do 30. 11. 2011. Novinkou
letošního roku je svoz bioodpadu z domácností po celé Praze,
který bude probíhat celoročně.

„Sezónní svoz bioodpadu je stále určen především majitelům zahrad
a domků, kde hlavní část bioodpadu tvoří tráva, listí, spadané ovoce.
Celoroční svoz bioodpadu je pak určen všem Pražanům, tedy i lidem
v bytech, kteří mohou třídit bioodpad celoročně,“ říká Miroslava 
Egererová, tisková mluvčí Pražských služeb. 
Separovaný bioodpad je svážen na kompostárnu, kde je kompostován
a mění se na substrát. Substrát je pak dále využíván pro městskou zeleň,
pro rekultivace i jako zemědělská půda. Tím se bioodpad vrací zpět do
přírody a i běžní občané mohou tímto způsobem přispívat k ekologic-
kému nakládání s odpady z domácností. „Vzhledem k tomu, že bioodpad
tvoří více jak 40 % z celkového odpadu domácnosti, mělo by být v zájmu
nás všech tento odpad separovat, kompostovat a vracet zpět do přírody,“
dodává Miroslava Egererová, tisková mluvčí Pražských služeb.
Svoz bioodpadu provádí Pražské služby pravidelně 1x za 14 dní.
Na bioodpad je možné si pronajmout kompostejner o velikosti 120 nebo
240 litrů. Ceny za 120 litrovou nádobu jsou 600 Kč za sezónní svoz
a 900 Kč za celoroční svoz. Ceny za 240 litrovou nádobu jsou 960 Kč za
sezónní svoz a 1 440 Kč za celoroční svoz. Tyto ceny zahrnují pravidelný
svoz bioodpadu, jeho další zpracování i pronájem kompostejneru na celé
období svozu.
Službu svozu bioodpadu si všichni zájemci mohou objednat elektronicky
na www.psas.cz/bio, dále telefonicky v call centru Pražských služeb na
tel.: 284 091 888. Občané si také mohou vyplnit formulář na příslušné
MČ hlavního města Prahy na odboru životního prostředí. 
O separaci a svoz bioodpadu mají občané stále větší zájem. Pražské
služby začaly tuto službu poskytovat občanům již v roce 2007, kdy již
v tomto prvním roce svezly kolem 373 tun biooodpadu. V dalších letech
objem svezeného bioodpadu stále rostl až na 4 589 tun bioodpadu
v roce 2010. Stejně rychle narůstal i počet klientů, kdy v roce 2007 třídilo
bioodpad přibližně 1 100 lidí a v loňském roce to bylo již téměř 5 500
spokojených zákazníků. Pražské služby, a. s. ve spolupráci s Magistrátem
hlavního města Prahy se pomocí osvětové a vzdělávací kampaně snaží
zapojit stále více lidí do separace bioodpadu a tím přispívat k ochraně
životního prostředí kolem nás.

Co do bioodapu skutečně patří? 
Za bioodpad, který se odkládá do kompostejneru, lze považovat poseka-
nou trávu, spadané ovoce, řezanku a větvičky z ořezu keřů, hlínu z květi-
náčů (bez květináčů), plevele, pokojové rostliny, listí, zbytky ovoce
a zeleniny, slupky z citrusových plodů, sedliny kávy a čaje, čajové sáčky
a květináče z lepenky a rašeliny. Naopak zbytky jídel tzv. gastroodpad
jako jsou jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozloži-
telné odpady do kompostejneru nepatří.
Pražské služby, a. s. by touto cestou také chtěly poděkovat všem, kteří se
již do separace bioodpadu zapojili a zároveň motivovat další zájemce
o tuto službu svozu bioodpadu neboť: „Bioodpad z pražských zahrad,
domácností i květinářství patří do kompostejnerů Pražských služeb.“

Miroslava Egererová, Pražské služby

Z cyklu plakátů na téma 
„Baterie do koše nepatří“ 
žáků 3.B ďáblické základní školy
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Pozvánka na setkání 
„Pro sebe i pro druhé“ 
Komise životního prostředí a dopravy 
MČ Praha–Ďáblice Vás zve 
v sobotu 24. září 2011 k účasti 
na sousedském úklidu a diskusi
o životním prostředí Ďáblic.

Program

9.00 Sraz před Obecním domem, 
ulice Ke Kinu 7, Praha–Ďáblice – rozdělení práce (úklid odpadků,
odstranění plevelů z chodníků a záhonů, ...) a realizace úklidu.

11.30–13.00 Diskusní setkání k životnímu prostředí Ďáblic 
v Obecním domě, na kterém se může každý vyjádřit k problémům
v oblasti životního prostředí naší městské části, k dopravní obslužnosti
i k dalším souvisejícím otázkám. 

Co s sebou? 
Pracovní oděv a pomůcky (rukavice), 
dobrou náladu a nápady na zlepšení 
prostředí, ve kterém společně žijeme.

Za Komisi životního prostředí a dopravy
Lenka Stroblová

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 září 2011 
Otevírací doba: 
pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 20–22, čtvrtek 13.30–15.30,
20–22, neděle 14–16, pátek 23. 9. 20–22 Noc vědců. 
28. 9. zavřeno

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hodin. 
12. 9. Ing. Václav Přibáň: PODZIMNÍ OBLOHA – souhvězdí, 
zajímavé úkazy a objekty
19. 9. prof. Lubomír Linhart: Z Los Angeles do San Francisca

FILMOVÉ VEČERY s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hodin. 
5. 9. APOLLO 12, APOLLO 14. 
26. 9. APOLLO 15, APOLLO 16. 

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
pondělí 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20–22, pondělí 5., 12. 
a 26. 9. 20–21, neděle 14-16, pátek 23. 9. 20–22 Noc vědců
za jasného počasí. Přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami
Noční obloha: Měsíc – 5. 9.–18. 9. Jupiter, Uran – ve druhé polovině září. 
Neptun – za dobrých podmínek po celé září. Dvojhvězdy, vícenásobné sou-
stavy – po celé září. Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů 
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení
hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky aj.). 

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek v 19–20 hodin mohou hvězdárnu navštívit předem objed-
nané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, 
školy). Program: promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového 
vybavení hvězdárny. 

ŠKOLNÍ POŘADY
v pondělí–pátek v 8.30 a 10.30 hodin pro předem objednané školní
výpravy. Bližší informace a objednávky na č. 283 910 644.

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

Novinky v obecní knihovně 
Jan Balabán Zeptej se táty
Jan Bauer Krvavý cejch
Jo Beverly Hvězdička
Meg Cabotová Slepá vášeň
Liz Caryle Dámě nikdy nelži
Michael Connelly Rozsudek ráže 9
Robert Crais První pravidlo
Erich von Däniken Pozdravy z doby kamenné
Paul Doherty Rok kobry
Joy Fielding Nebezpečná zóna
Frederick Forsyth Kobra
Dick Francis Křížová palba
Iva Hlaváčková Sčítání zla
Hannah Howell Válečník z Vysočiny
Lee Child 61 hodin
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Rozpis utkání podzim 2011

Muži I. A Třída – skupina A 
Den Datum Čas Tým Hřiště
So 20. 8. 2011 10:30 PSK Union – Ďáblice PSK Union T. 
Ne 28. 8. 2011 17:00 Ďáblice – Dolní Počernice Ďáblice T. 
Ne 4. 9. 2011 17:00 Hostivař – Ďáblice Hostivař T. 
Ne 11. 9. 2011 17:00 Ďáblice – Junior Ďáblice T. 
So 17. 9. 2011 10:30 Štěrboholy – Ďáblice Štěrboholy T. 
So 24. 9. 2011 16:30 Kbely – Ďáblice Kbely T. 
Ne 2. 10. 2011 16:00 Ďáblice – Kyje Ďáblice T. 
So 8. 10. 2011 16:00 Chabry – Ďáblice Chabry T. 
Ne 16. 10. 2011 15:30 Ďáblice – Dubeč Ďáblice T. 
Ne 23. 10. 2011 15:30 Bohnice – Ďáblice Bohnice T. 
Ne 30. 10. 2011 14:30 Ďáblice – Vyšehrad B Ďáblice T. 
So 5. 11. 2011 10:30 Vršovice – Ďáblice Vršovice T
Ne 13. 11. 2011 14:00 Ďáblice – Admira B Ďáblice T. 

Muži B II. A Třída – skupina B 
Den Datum Čas Tým Hřiště
Ne 4. 9. 2011 17:00 Troja B – Ďáblice B Troja T. 
So 10. 9. 2011 17:00 Ďáblice B – Ruzyně Ďáblice T. 
Ne 18. 9. 2011 16:30 Kbely B – Ďáblice B Kbely T. 
Ne 25. 9. 2011 16:30 Chabry B – Ďáblice B Chabry T. 
So 1. 10. 2011 16:00 Ďáblice B – Miškovice Ďáblice T. 
So 8. 10. 2011 16:00 Vinoř – Ďáblice B Vinoř T. 
So 15. 10. 2011 15:30 Ďáblice B – Hloubětín Ďáblice T. 
So 22. 10. 2011 10:30 Rapid – Ďáblice B Malešice T. 
So 29. 10. 2011 14:30 Ďáblice B – Běchovice Ďáblice T. 
Ne 6. 11. 2011 14:00 Březiněves – Ďáblice B Březiněves T. 
So 12. 11. 2011 14:00 Ďáblice B – Koloděje Ďáblice T. 

Ženy J3D III. Česká liga Skupina D 
Den Datum Čas Tým Hřiště
So 27. 8. 2011 14:00 H. Bříza – Ďáblice H. Bříza
So 3. 9. 2011 10:45 Ďáblice – Blatná Ďáblice
Ne 11. 9. 2011 13:15 Dukla JM – Ďáblice Praha 4, Volkovova 3
So 17. 9. 2011 10:45 Ďáblice – Holoubkov Ďáblice
So 24. 9. 2011 14:00 Pavlíkov – Ďáblice Pavlíkov
So 1. 10. 2011 10:45 Ďáblice – Mořina Ďáblice
So 8. 10. 2011 12:00 Bráník – Ďáblice Bráník UMT
So 15. 10. 2011 10:45 Ďáblice – Kaplice Ďáblice
Ne 23. 10. 2011 15:30 Zlíchov ''B'' – Ďáblice Zlíchov
So 29. 10. 2011 10:30 Vonoklasy – Ďáblice Vonoklasy
So 5. 11. 2011 10:45 Ďáblice – Příkosice Ďáblice

Mladší dorost D2A I. A Třída 
Den Datum Čas Tým Hřiště
Ne 21. 8. 2011 17:00 Ďáblice – Stodůlky Ďáblice T. 
Ne 28. 8. 2011 17:00 Admira B – Ďáblice Admira UMT. 
Ne 4. 9. 2011 17:00 Ďáblice – Loko. Vltavín Ďáblice T. 
Ne 11. 9. 2011 16:30 Chodov – Ďáblice Chodov T. 
Ne 18. 9. 2011 16:30 Ďáblice – Radotín Ďáblice T. 
So 24. 9. 2011 10:00 Újezd nad Lesy – Ďáblice Újezd n. Lesy T. 
Ne 2. 10. 2011 13:00 Ďáblice – SK Střešovice B Ďáblice T. 
Ne 9. 10. 2011 16:00 Ďáblice – Čechie Smíchov Ďáblice T. 
Ne 15. 10. 2011 12:30 Háje – Ďáblice Háje UMT. 
Ne 23. 10. 2011 15:30 Ďáblice – Junior B Ďáblice T. 
So 29. 10. 2011 10:30 Miškovice – Ďáblice Miškovice T. 
Ne 6. 11. 2011 14:00 Ďáblice – Dukla C Ďáblice T. 
Ne 13. 11. 2011 14:00 Satalice – Ďáblice Satalice UMT. 

Mladší dorost D2A I. A Třída 
Den Datum Čas Tým Hřiště
Ne 21. 8. 2011 17:00 Ďáblice – Stodůlky Ďáblice T. 
Ne 28. 8. 2011 17:00 Admira B – Ďáblice Admira UMT. 
Ne 4. 9. 2011 17:00 Ďáblice – Loko. Vltavín Ďáblice T. 
Ne 11. 9. 2011 14:30 Chodov – Ďáblice Chodov T. 
Ne 18. 9. 2011 16:30 Ďáblice – Radotín Ďáblice T. 
So 24. 9. 2011 10:00 Újezd nad Lesy – Ďáblice Újezd n. Lesy T. 
Ne 2. 10. 2011 13:00 Ďáblice – SK Střešovice B Ďáblice T. 
Ne 9. 10. 2011 16:00 Ďáblice – Čechie Smíchov Ďáblice T. 
Ne 15. 10. 2011 12:30 Háje – Ďáblice Háje UMT. 
Ne 23. 10. 2011 15:30 Ďáblice – Junior B Ďáblice T. 
So 29. 10. 2011 10:30 Miškovice – Ďáblice Miškovice T. 
Ne 6. 11. 2011 14:00 Ďáblice – Dukla C Ďáblice T. 
Ne 13. 11. 2011 14:00 Satalice – Ďáblice Satalice UMT. 

Starší žáci E3A II. A Třída 
Den Datum Čas Tým Hřiště
Ne 4. 9. 2011 14:30 Lipence – Ďáblice Lipence T. 
Ne 11. 9. 2011 10:30 Ďáblice – Třeboradice Ďáblice T.
Ne 18. 9. 2011 15:00 Uhřiněves – Ďáblice Uhřiněves UMT. 
So 24. 9. 2011 09:00 Tempo B – Ďáblice Tempo T. 
Ne 2. 10. 2011 10:45 Ďáblice – Braník C Ďáblice T. 
So 8. 10. 2011 08:30 Háje B – Ďáblice Háje UMT. 
Ne 16. 10. 2011 12:45 Ďáblice – Chodov Ďáblice T. 
Ne 23. 10. 2011 13:00 Dubeč – Ďáblice Dubeč T. 
Ne 30. 10. 2011 12:00 Ďáblice – Kunratice Ďáblice T. 
So 5. 11. 2011 12:00 Královice – Ďáblice Královice T. 
Ne 13. 11. 2011 11:30 Ďáblice – Kyje Ďáblice T.

Mladší žáci F3A II. A Třída – skupina A 
Den Datum Čas Tým Hřiště
So 3. 9. 2011 13:45 Ďáblice – Čechie Smíchov Ďáblice UMT
Ne 11. 9. 2011 15:00 Třeboradice – Ďáblice Třeboradice UMT malá
So 17. 9. 2011 13:30 Ďáblice – Slivenec Ďáblice UMT
So 23. 9. 2011 17:00 Chabry – Ďáblice Chabry T. 
So 1. 10. 2011 08:30 Ďáblice – Suchdol Ďáblice UMT
So 8. 10. 2011 14:00 Nebušice – Ďáblice Nebušice T. 
So 15. 10. 2011 08:30 Ďáblice – Stodůlky Ďáblice UMT
So 22. 10. 2011 09:00 Ďáblice – Modřany Ďáblice UMT
Pá 28. 10. 2011 13:00 Aritma – Ďáblice Aritma UMT. 

Starší přípravka G3D 82 (1 HP) 
Den Datum Čas Tým Hřiště
Ne 4. 9. 2011 15:30 Ďáblice – Satalice Ďáblice UMT
So 10. 9. 2011 11:15 Třeboradice – Ďáblice Třeboradice UMT malá
Ne 18. 9. 2011 14:30 Ďáblice – Loko. Vltavín Ďáblice UMT
So 24. 9. 2011 09:00 Troja – Ďáblice Troja T. 
Ne 2. 10. 2011 08:45 Ďáblice – Březiněves Ďáblice UMT
Ne 9. 10. 2011 13:30 Ďáblice – Bohnice B Ďáblice UMT
Pá 14. 10. 2011 16:30 Union Žižkov – Ďáblice Union Žižkov T. 
Ne 23. 10. 2011 13:00 Ďáblice – H. Měcholupy B Ďáblice UMT
Pá 28. 10. 2011 13:00 Dolní Počernice – Ďáblice D. Počernice T. 
Ne 6. 11. 2011 12:00 Ďáblice – Klánovice Ďáblice UMT
So 12. 11. 2011 09:30 Vinoř – Ďáblice Vinoř T. 

Mladší přípravka H3E 93 (1HP) 
Den Datum Čas Tým Hřiště
So 3. 9. 2011 08:45 Ďáblice – Březiněves Ďáblice UMT
Pá 9. 9. 2011 17:00 Vinoř – Ďáblice Vinoř T. 
So 17. 9. 2011 08:45 Ďáblice – Třeboradice Ďáblice UMT
So 24. 9. 2011 08:30 Sparta – dívky – Ďáblice Satalice UMT. 
So 1. 10. 2011 13:30 Ďáblice – Suchdol Ďáblice UMT
So 8. 10. 2011 08:45 Union Žižkov B – Ďáblice Union Žižkov T. 
So 15. 10. 2011 13:15 Ďáblice – SK Vikt. Žižkov B Ďáblice UMT
So 22. 10. 2011 12:15 Junior – Ďáblice V úžlabině UMT. 
So 29. 10. 2011 09:00 Ďáblice – Čakovice Ďáblice UMT
Ne 6. 11. 2011 10:15 Bohnice – Ďáblice Bohnice T. 
So 12. 11. 2011 09:00 Ďáblice – Řepy Ďáblice UMT



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
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100 000 km *

www.dealer-renault.cz

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. kalendářního roku. Na děti narozené po 1. 11. do 31. 12. kalendářního 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.
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