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přesně, v podrobném měřítku, vymezuje základní plochy zeleně a zkoumá
jejich druhovou skladbu, dále pak zkoumá  technické prvky (lavičky,
koše), určuje jejich finanční hodnotu a navrhuje optimální způsob péče
a údržby, což zde dosud chybělo. Celý pasport zeleně bude jak v papírové
verzi formou map, tak dále i v elektronické verzi, která se propojí s počíta-
čovým programem Misys.
l Okolí hvězdárny. Rada schválila objednávku projektové dokumen-
tace pro vytvoření přístupové cesty ke hvězdárně a opravu stávajícího
chodníku vedoucího k ní z Květnové ulice. Projektová dokumentace bude
objednána u firmy PRO-CONSULT s.r.o. v částce 87 600 Kč. 
l Vlhkost zdiva školy. Radní pan Tomáš Dvořák sdělil radě nové sku-
tečnosti zjištěné při osobní prohlídce a v rámci konzultací s projektanty při
hledání optimálního řešení odstranění dlouhodobé vlhkosti stěn v přízemí
historické budovy základní školy. Je nutné zjistit skutečný stav kanalizač-
ních a dešťových sítí pod budovou a v jejím okolí, stejně jako zjistit účin-
nost vsakovacích jam dešťových vod zřízených po poslední dostavbě školy
při severní fasádě historické budovy. K tomu bude nutný také kamerový
průzkum. Vzhledem k delší době realizace průzkumů a komplexních úprav
snižujících zatížení budovy srážkovými vodami, bude zatím v nejnutnějším
rozsahu objednána pouze lokální oprava vlhkem poškozených omítek ve
vnitřních prostorách školy. Rada takto řeší (zejména na přání ředitelky
školy, která oprávněně poukazuje na hygienické a estetické vady) letitý
problém vlhkosti, který se objevil zejména po provedení poslední přís-
tavby školy a nebyl dosud na profesionální úrovni řešen, a tudíž ani 
vyřešen. 
l Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy. Rada projednala a po
upřesnění schválila kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy v Ďáblicích
ve školním roce 2012/2013, a to na základě předloženého návrhu paní
ředitelky Mgr. Milady Bulirschové.
l Dopravní řešení v ulicích Chřibská, Legionářů a U Chaloupek.
Paní zástupkyně místostarosty informovala o žádosti firmy Agrostav pro-
jednat jejich návrh řešení dopravního značení v ulicích Chřibská, Legio-
nářů a U Chaloupek. Rada s návrhem souhlasí. Žádost bude postoupena
Úřadu MČ Praha 8, odboru dopravy k vyřízení.
l Nová vývěska na Blatech. Rada projednala a souhlasila na základě
námětu zastupitele Ing. Pavla Niebauera s přemístěním vývěsky naší
městské části z ulice Kostelecká do ulice Na Blatech v centrální části této
lokality. Pověřila paní zástupkyni starosty zajištěním této akce.
l Další informace z jednání rady naší městské části naleznete na
www.dablice.cz – rubrika Zápisy z jednání RMČ.

Pro Ďáblický zpravodaj vybrali a zpracovali
Táňa Dohnalová, Tomáš Dvořák a Miloš Růžička 

Příspěvek na odvoz 
komunálního odpadu
Sdělujeme občanům MČ Praha–Ďáblice, kteří platili poplatek za odvoz
komunálního odpadu za 2. pololetí roku 2011 složenkou, že od 1. 3.
2012 do 30. 4. 2012 mohou uplatnit nárok na příspěvek v pokladně
Úřadu městské části. Ke dni 1. 5. 2012 nárok na poskytnutí příspěvku
propadá.
Příspěvek bude vyplacen po předložení dokladů o úhradě poplatku za
první i druhé pololetí roku 2011 a občanského průkazu k ověření trvalého
pobytu. Výplata bude zajišťována v úředních dnech v pondělí a ve středu.
Občanům v bytových domech bude příspěvek poskytnut v rámci vyúčto-
vání služeb za příslušné období prostřednictvím vlastníka domu nebo
pověřeného správce, který nárok uplatní rovněž předložením příslušných
dokladů.

Václav Valtr, finanční odbor ÚMČ
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Vážení spoluobčané, 
rádi bychom vás pozvali na veřejné zasedání zastupitelstva naší městské
části, které se bude konat ve středu 21. března 2012 od 18 hodin 
v atriu ZŠ U Parkánu 17 v Ďáblicích. 
Na programu bude důležitý bod – rozpočet MČ Praha–Ďáblice pro letošní
rok. Od 7. března bude vyvěšen ve vývěskách a na webových stránkách
Ďáblic a připraven tak pro vaše připomínky a náměty. 
K rozpočtu se můžete vyjádřit před zasedáním zastupitelstva, nebo přímo
v diskuzi na jednání. Využijte možnost podílet se na společném úsilí o co
nejlepší vynakládání finančních prostředků pro obec v níž žijete. 

Zprávy z rady městské části
32. jednání Rady MČ dne 6. 2. 2012
l Nový sekretariát starosty. V úvodu svého jednání se radní sezná-
mili s novou pracovnicí sekretariátu starosty, kterou ve výběrovém řízení
vybrala komise ve složení: Ing. Miloš Růžička (starosta), Zdeňka 
Fišmistrová (zástupkyně starosty), Tatjana Dohnalová (radní) a Vlastimil
Fouček (tajemník úřadu). Stala se jí paní Denisa Pokorná. Nastoupila 
1. 2. 2012 na uvolněné místo po paní Janě Šimečkové, které pracovní
poměr skončil 31. ledna 2012. 
l Kritéria pro přijetí dětí do základní školy. Rada projednala
a schválila paní ředitelkou školy stanovená kritéria pro přijetí dětí do
základní školy pro školní rok 2012/2013.
l Inventarizace majetku a závazků. Rada projednala a souhlasila se
zprávou hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků
MČ Praha-Ďáblice k 31. 12. 2011 a uložila panu tajemníkovi, aby zprávu
komise předložil na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva.
l Rezignace člena zastupitelstva. Na základě písemné rezignace
z 21. 12. 2011 vzala rada na vědomí zánik mandátu členky zastupitelstva
Ing. Lenky Stroblové, která kandidovala jako nezávislá na kandidátce
hnutí Starostové a nezávislí. Dále prohlásila Markétu Stránskou z téže
kandidátky členkou zastupitelstva MČ Praha–Ďáblice a uložila panu
tajemníkovi zaslat nové člence zastupitelstva informaci a panu starostovi
zahájit jednání s paní Markétou Stránskou.
l Zpevněná plocha v ulici Řepná. Paní zástupkyně informovala radu
o vybudování zpevněné plochy v ulici Řepná v Ďáblicích, kterou nechal
vybudovat majitel pozemků na území určeném pro zeleň. Plocha je uží-
vána především pro parkování autobusů. Požádali jsme odbor výstavby
ÚMČ Praha 8 o sdělení, zda byla tato stavba řádně povolena. Rada vzala
informaci na vědomí a požádala paní zástupkyni, aby poskytla staveb-
nímu odboru potřebné informace a dále tento případ sledovala. Na
základě dostupných informací se nedá vyloučit, že stavba byla provedena
bez příslušných rozhodnutí, čímž by se majitel pozemků dopustil pře-
stupku proti stavebnímu zákonu.

33. jednání Rady MČ dne 20. 2. 2012
l Zateplení půdy základní školy. Radní pan Tomáš Dvořák informo-
val o skončení stavebních prací na půdě základní školy vykonaných v sou-
vislosti s jejím zateplením. Podlaha půdy byla dezinfikována, zateplena
nepochozí minerální izolací o celkové tloušťce 160 mm se zakrytím proti
případnému znečištění, dále byla zřízena přístupová a obslužná dřevěná
lávka. 
l Pasport zeleně. Rada vybrala na základě výběrového řízení firmu
MDP GEO, s.r.o., která předložila nejnižší nabídku v hodnotě 93 740 Kč,
pro vytvoření chybějícího pasportu zeleně v obci a pověřila pana starostu
podpisem smlouvy. Pasport zeleně bude využit nejen pro účely výběrových
řízení na údržbu zeleně v naší obci, ale zároveň bude sloužit jako podklad
pro hospodárnou a účelnou péči o veškerou zeleň. Pasportizace zeleně
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Obecní ples
V sobotu 25. února 2012 se v Ďáblicích konal
Obecní ples, který připravila školská a kulturní
komise. Od plesu si komise slibovala, že kromě
toho, že se všichni hosté budou příjemně bavit,
se zde také setkají mnozí z těch, které zajímá
dění v Ďáblicích. Velmi příjemným překvapením
večera byla nad očekávání vysoká účast hostů.
Chladný prostor auly školy se díky výzdobě
ďáblické floristky Petry Pekárkové a osvětlení
zajištěné firmou START production proměnil
v příjemné místo, ve kterém byla radost pose-
dět. Paní Pekárková speciálně pro ples vyrobila
dvě bysty v nadlidské velikosti zdobené květino-
vým aranžmá. 
Starosta Ďáblic Miloš Růžička každého z přícho-
zích osobně přivítal. Mezi hosty byli mimo jiné
starosta MČ Praha–Suchdol, náměstek ministra
zahraničí, proděkan fakulty architektury, zdra-
vici poslali starostové Dolních Chaber, Čakovic
a Tróji. Po dobu celého večera hrála kapela
COOL BAND výběr hudby napříč žánry. Vynika-
jící občerstvení zajistil restaurant Červený Mlýn.
Pro tento večer byl připraven bohatý program –
své taneční umění ukázal mladý taneční pár
Josef Franěk (12 let) s partnerkou Janou Bezru-
kovou (10 let), kteří předvedli ukázky společen-
ských tanců. Následně pokračovaly dvěma
vstupy ďáblické mistryně světa ve stepu
z Tanečního studia Andrea, ukázku a následnou
lekci zapomenutých tanců představila vedoucí
studia Andrea Myslivečková. Na závěr večera
vystoupila taneční skupina Impuls (Šakalí léta či
Prima sezóna), která předvedla ukázky součas-
ného moderního scénického tance. Příjemným

zpestřením večera byly vstupy Simony Dvořá-
kové, která se ujala moderování plesu. Večer byl
ozvláštněn exkursem do známých i neznámých
událostí a kuriozit, které se odehrály v pro nás
neslavném dni 25. února. Akce byla zakončena
tombolou s řadou zajímavých dárků, z nichž
většinu věnovali ďábličtí podnikatelé a živnost-
níci, kterým tímto moc děkujeme. Slosovatelné
byly samotné vstupenky a tak málokdo odchá-
zel s prázdnou. 
Na závěr bych ráda ještě poděkovala všem,
kteří ples pomáhali připravovat. Dík patří zej-
ména: Simoně Dvořákové, Alžbětě Mošničkové,
Věře Hajšmanové, Zuzaně Tomanové, Petře
Pekárkové, Veronice Růžičkové a Janu Boučkovi,
dále paní Bártové a její kolegyni, paní Denise
Pokorné, firmě Sodexo a manželům Tačovským.
Snad jsem na nikoho nezapomněla.

Denisa Havrdová, 
foto Jiří Šír a Miloš Růžička
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Budeme dobrými
hospodáři? 
Myslím, že my 
už jsme!
V minulém čísle Ďáblického zpravodaje
se kronikář obce, pan Zdeněk Sobotka,
věnoval ve svém článku několika téma-
tům, která by si sama o sobě vždy vyžá-
dala daleko podrobnější rozbor.
Nepořádek v zahrádkářské kolonii, čin-
nost, nebo možná spíše nečinnost Pozem-
kového fondu, ďáblická kaple, restituce
církevního majetku, výstavba v Ďáblicích.
Dovolím si možná pro ujasnění doplnit
pár informací a myšlenek, které mi přišly
na mysli při čtení tohoto článku.

Název článku – „Budeme dobrými hospodáři?“
Pokud tento název vztáhnu na naši obec 
(a nevím, zda to tak bylo myšleno), tak odpo-
věď je pro mě jasná. Budeme-li hodnotit sou-
časné hospodaření obce tak, jako ve škole,
bezpochyby už dobrými (za 3) hospodáři jsme.
Kdo si se znalostí věci v rozpočtu prostuduje
zejména výdaje, nemůže o tom pochybovat. 
Ve srovnání s předešlými lety došlo k výrazným
úsporám a pracujeme i na dalších úsporných,
resp. zefektivňujících krocích, chceme být brzy
chvalitební. 
Zahrádkářská kolonie – tak o historii této
kolonky vím poměrně dost, protože zde mám
přibližně 33 let pronajatou zahradu. Původně to
byla zahrada v místě té lesní borovice, co tam
dnes roste (tu jsem sám zasadil) a jasanu ve
vnitrobloku (ten se tam vysemenil sám), nyní je
to zahrada sousedící s dětským hřištěm. Téměř

vždy se v zahrádkářské kolonce U Chaloupek
(jak se od roku 1981 oficiálně nazývá) nachá-
zela nějaká zahrada, která nebyla vždy inten-
zivně udržovaná. Ne vždy to musí být ke škodě
flóry a fauny. Zahrada, o níž píše pan Sobotka,
byla řadu let neobdělávaná. Poté si ji vzal do
pronájmu nájemce, který se do Ďáblic nově
přistěhoval a pustil se do vyčištění od náletové
zeleně a do údržby. Avšak své dílo v tomto
směru nedotáhl do konce a následně navozil na
půlku rozlohy zahrady zbytky pravděpodobně
z různých stavebních úprav. Zahrada začala

sloužit jako skládka, odkladiště. O tomto stavu
jsem již tak před čtyřmi lety informoval tehdejší
zástupkyni Referátu životního prostředí, ovšem
k činnosti v této věci ji to ani v nejmenším
nedonutilo. Ve stejném duchu – to znamená
„prosím podívejte se na to skladiště, které
v takovém rozsahu nemá v zahrádkářské kolonii
co dělat“, jsem na jaře v roce 2011 opět infor-
moval i novou zástupkyni referátu. Ta už neotá-
lela a Pozemkový fond donutila k činnosti –
pozemek byl vyklizen. Obec tato akce nestála
ani korunu. Následně však zahrada nebyla

zatím dále pronajata, tak znovu zarůstá. Není
ovšem pravda, že je ve stejném stavu jako před
vyklizením. Pouze zarostla a je špatně oplo-
cená. Skládka už se neopakuje. Přikládám fotku
ze dne, kdy jsem dostal do schránky únorový
Ďáblický zpravodaj. 
V souvislosti s pronájmy výše uvedených zahrá-
dek si neodpustím ještě jeden výlet do ne tak
vzdálené minulosti. Vždy jsem se podivoval,

a bývalé paní starostce jsem to i při jisté příleži-
tosti řekl, že obec pronajímá zahradu, kde není
uvedena jako vlastník. To se následně potvrdilo,
ukázalo se, že obec pronajímala zahrady od
roku 1999 bez právního důvodu a vybrané
peníze pak musela převést Pozemkovému
fondu, ač ve zcela první variantě byly snahy, 
abychom my zahrádkáři zaplatili nájmy fondu
podruhé. Nedali jsme se. Přitom obec si od
fondu pronajala část pozemku na dětské hřiště.
Tehdy jsem se na úřadě podivoval, proč si tedy
obec nepronajala celý pozemek a následně jej
nepronajímá svým občanům. Odpověď pana
tajemníka tehdy byla, že by s tím obec měla moc
práce. I proto jsem šel do voleb, aby se už tako-
váto situace pokud možno nemohla opakovat.

V závěru článku pan Sobotka pokládá otázky,
jak obstojíme v souvislosti se zastavováním
obce. To je téma na samostatný článek, možná
spíše pro pana starostu. V krátkosti s jistou zna-
lostí věci mohu podotknout, že není jednodu-
ché obstát za situace, kdy karty jsou prakticky
rozdané (platný územní plán) a kdy podpora
místních občanů není v této věci nijak výrazná.
Většinou se občané probouzejí v okamžiku, kdy
už se úřednická mašinérie dá jen velmi těžko
ovlivnit. 
Ve starých fotografií si dovoluji přiblížit zejména
těm, kteří jsou v Ďáblicích kratší dobu, prostory
bývalé jižní části zahrádkářské kolonie U Cha-
loupek, resp. okolí křižovatky Ďáblická x Koste-
lecká. 

Tomáš Dvořák 

Konec 70. let – pavlačový obytný dům, který byl
zbourán, na jeho místě pak bylo a vlastně i stále je
parkoviště

První polovina 80. let – prostor u křižovatky po
zbourání historické kovárny, stavba „parkové“
úpravy – vyasfaltovaného oválu s trávníkem 
uprostřed

Přelom 80. a 90. let – bytový dům Legionářů 
čp. 88 ještě bez nástavby

Druhá polovina 90. let – zahrada u křižovatky
v místě stávajícího nového rohového bytového
domu

Únor 2012
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Náměstí 
ďáblických dětí 
Žáci naší základní školy během podzim-
ních měsíců přemýšleli o podobách
budoucího ďáblického náměstí. Vyvrcho-
lením úsilí dětí v rámci projektu „Ďáblice
hledají své náměstí“ bylo představení
a ocenění výtvarných i slovesných kreací
a návrhů na lednovém setkání v sále
školy. Položili jsme tři otázky těm, kteří
děti při jejich hledání ďáblického náměstí
provázeli a podporovali. 

Dušan Andrš

Co považujete za největší přínos 
„dětské“ části projektu?

Jana Chmátalová (zástupkyně ředitelky ZŠ):
O tom, čím děti práce na projektu může oboha-
tit, jsem psala v prosincovém čísle Ďáblického
zpravodaje. Přínosů je samozřejmě více – mož-
nost prosadit a obhájit svůj názor nebo přání,
kolektivní práce, spolupráce. Ta probíhala nejen
mezi dětmi, ale mnozí zapojili do výroby pro-
jektů i svoji rodinu. Děti chodily na průzkumy,
přemýšlely více o místě, kde žijí, více ho pozná-
valy a dostaly možnost se vyjádřit k jeho even-
tuální proměně. Je obtížné vybrat největší
přínos, protože pro každého to může být něco
jiného.

Petr Hlaváček a Anna Háblová 
(architekti, studio Headhand):
Za největší přínos považujeme pokračování
v diskuzi o budoucnosti ďáblického náměstí,
které má v Ďáblicích jistou historii i tradici.
Může se zdát, že mnohaleté diskutování nepři-
neslo až tak velké a viditelné změny, jaké by
odpovídaly strávené energii a uběhlému času.
Jde však i o přijetí veřejného prostoru jako
veřejného tématu, o to, aby na něj nezapomí-
naly ani naše děti, díky kterým se náměstí 
třeba stane skutečností.

Karolina Kovtun 
(Občanské sdružení pro Ďáblice): 
Největším přínosem je to, že děti přemýšlely
o tom, co by se na náměstí nejvíc hodilo. Nemy-
slely přitom jen na sebe, ale na celé Ďáblice.
Mluvily o náměstí s rodiči a prarodiči, mezi
sebou, se svými učitelkami a učiteli. To zna-
mená, že se díky dětem mnoho lidí v Ďáblicích
tím či oním způsobem zapojilo do vytváření
podoby budoucího náměstí.

Miloš Růžička (starosta MČ Ďáblice):
Veřejná diskuse na toto téma, které se díky
projektu mohly účastnit i naše děti, je pro mne
důležitá mimo jiné proto, že se jasně ukazuje,
jak velké společenské – mezilidské – soused-
ské napětí často vyvolává dnešní život ve vel-
koměstě. V našem případě navíc život na okraji
velkoměsta, v rozvojovém nestabilním území.
Respekt k soukromému na straně jedné a úcta
k hodnotám a uznání důležitosti potřeb celé
komunity na straně druhé se naší společnosti
zatím nedaří dát do rovnováhy. Výrazně nás
rovněž ovlivňuje prohlubující se celospolečen-

ská, zejména ekonomická krize. Vstupujeme do
období, kdy bude stále složitější rozvíjet mate-
riální vybavenost obce. Pokud široký okruh
ďáblických občanů nepřijme myšlenku veřej-
ného prostoru náměstí za svou, kvůli sobě
a zejména kvůli svým dětem, pak nic podstat-
ného „veřejného“ nevznikne. Při rozhovorech
s architektem Hlaváčkem jsem opakovaně oce-
nil jeho názor, že veřejný prostor je vážným
tématem dnešní doby. Prožíváme invazi sou-
kromých zájmů do veřejného prostoru, které
často narážejí na silnou negativní reakci veřej-
nosti. Současně však neumíme ve veřejném
prostoru žít. Společnost je atomizována množ-
stvím osobních zájmů či nezájmů. Bylo tedy na
místě položit otázku o veřejném prostoru
Ďáblic nejmladší generaci, která tento trend
může zvrátit. Kdy? Uvidíme. Možná to ani není
podstatné, důležité je stále se snažit. V tomto
směru je mi vidění světa skrze periodu voleb-
ních období ukradené.

Mohou být dětské kreace inspirací 
pro dospělé?

Jana Chmátalová (zástupkyně ředitelky ZŠ):
Spokojenost našich dětí je i naší spokojeností.
Ten, pro koho toto platí, se jistě zajímá o přání,
potřeby a touhy dětí a nechá se jimi inspirovat.
Domnívám se, že je správné zjišťovat a zohled-
ňovat přání a názory dětí v některých plánech
a rozhodnutích, o kterých si myslíme, že jsou
pouze věcí dospělých.

Petr Hlaváček a Anna Háblová 
(architekti, studio Headhand):
Inspirující jsou už jen díky tomu, že je děti kon-
zultovaly se svými učiteli i rodiči. Samozřejmě že
děti si často do návrhů projektují svá přání
odpovídající jejich věku. Je ale důležité, že se
učí pracovat se svým sídlem a s veřejným pro-
storem. Ďáblice jsou okrajovou a jedinečnou
obcí Prahy, která by si měla svou jedinečnost
chránit. Proto je třeba každý zásah pečlivě pro-
mýšlet. Workshop s dětmi je proto v tomto
směru cennou zpětnou vazbou.

Karolina Kovtun 
(Občanské sdružení pro Ďáblice): 
Jsem přesvědčená, že ano. Pro mě osobně bylo
velice inspirativní být svědkem toho, jak děti
pilně pracovaly a jak komplexně přemýšlely.
Kdybych měla já sama vytvořit plán náměstí,
určitě by byl fádnější a méně nápaditý. Děti
také dokázaly společně diskutovat nad tím, co
na náměstí umístí, a dokázaly řešit svoje kon-
flikty. Doufám, že až přijde řada na nás dospělé,
budeme také schopni podobné spolupráce.

Miloš Růžička (starosta MČ Ďáblice):
Vše krásné a myšlenkově hluboké vzniká skrze
dětské vidění světa, díky silnému emocionál-
nímu vhledu. Takové „dítě“, takové vlastnosti
jsou ukryty v každém z nás, v každém věku. Je
jen potřeba nestydět se za ně, nepotlačovat je,
chápat je jako součást naší reality. Dětská kon-
ference pro mne byla velkým zážitkem umocně-
ným navíc tím, že jsem jej mohl sdílet
s přítomnými rodiči, učiteli a návštěvníky. V pro-
jektu jde hodně právě o spolupráci dětí, peda-

gogů a rodičů. Jde o sondu do našeho „ďáblic-
kého společenství“.

Překvapily děti něčím? Pokud ano, čím?

Jana Chmátalová (zástupkyně ředitelky ZŠ):
Děti nás neustále něčím překvapují. Při práci
nad modely nás překvapily nebývalou shodou
ve svých přáních. Například téměř všichni chtějí
v Ďáblicích pěknou cukrárnu, hodně se mluvilo
o možnostech sportovního vyžití. Děti překva-
pily také tím, jak vážně a zodpovědně přistou-
pily k plánování a realizaci svých projektů. Je
vidět, že se o dění a budoucnost místa, kde žijí,
zajímají. 

Petr Hlaváček a Anna Háblová 
(architekti, studio Headhand):
Překvapila nás kvalita prací a v některých přípa-
dech i profesionální přístup, kdy děti zpracová-
valy ankety nebo se snažily návrh co nejvíce
zasadit do reálného prostředí. Bylo velmi těžké
práce hodnotit, protože ze všech byla cítit 
kreativita i radost z práce.

Karolina Kovtun 
(Občanské sdružení pro Ďáblice): 
Překvapila mě barevnost a kreativita dětských
modelů. Samozřejmě že jsem věděla, že děti
mají fantazii, nečekala jsem však, že tuto svoji
přednost tak úspěšně využijí. Každý model,
každý návrh je unikát. Na některých modelech
je znát kolektivní spolupráce, na jiných samos-
tatnost budoucího architekta. Mezi projekty
snad není jediný, který by postrádal vlastní
energii a za nímž bychom netušili příběh. 

Miloš Růžička (starosta MČ Ďáblice):
Překvapilo mne, že děti neinklinovaly k nejas-
ným futuristickým představám, ale dávaly před-
nost osvědčeným formám náměstí s tradičními
funkcemi. Používaly přitom neotřelé výrazové
prostředky, veselé organické tvary a barvy. Silný
důraz kladly na prvek společného sdílení veřej-
ného prostoru s druhými. Součástí řady dět-
ských projektů bylo kino, které má v daném
místě svoji tradici. Děti ho vnímají jako prostor
pro sdílení zážitků s kamarády. V minulých
letech jsme si prožili expanzi tzv. multiplexů,
které tradiční formu městského kina popírají.
Možná je ale již čas uvažovat o městských pro-
jektech, které dají vzniknout malým klubovým
kinům. Pokud by měly vazbu například na
víceúčelový taneční sál, kavárnu a další funkce
a služby, mohly by být místy vzájemného setká-
vání. Příprava takového projektu by byla
náročná a vyžadovala by ještě další veřejnou
debatu. Dětské projekty také potvrdily můj
názor, že nám chybí vhodný prostor pro setká-
vání mládeže, která již vyrostla z dětských hřišť,
pro kterou ale prostor Ďáblic ještě není příliš
těsný. Prostor setkávání a komunálních aktivit
by jistě uvítali senioři a také maminky, které
jsou v této krásné i nelehké životní etapě hodně
vázány ke svému bydlišti. 
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Březen, 
za kamna vlezem
Nebo se půjdeme ohřát do klubu 
v suterénu Obecního domu...? 

První příležitostí k tomu budeme mít 
8. března. Po velmi úspěšné besedě týkající se
našeho fyzického zdraví, jsme zvolili téma
o našem duševním zdraví Zapomínáte? 
My také! Ergoterapeutka Mgr. Kateřina
Svěcená nám poví o tom, jak funguje paměť,
proč zapomínáme a jak se dá paměť celoži-
votně udržet v dobré kondici. Také budeme mít
příležitost si svou paměť zábavnou formou
otestovat. Vzhledem k velkému zájmu občanů,
kteří chodí do práce, posunuli jsme začátek této
čtvrteční besedy na 17. hodinu.
22. března již opět od 14 hodin nám bude
instruktorka České asociace nordic walking
paní Markéta Matušíková povídat o blaho-
dárném vlivu této nové sportovní disciplíny na
zdraví člověka. Seznámí nás se speciálními
holemi a správnou technikou chození. Pokud
máte zájem, můžete si s sebou přinést svoje
hole a konzultovat s paní instruktorkou i své
praktické dotazy.

...duben ještě tam budem
Na Zelený čtvrtek 5. dubna od 14 do 17 hod.
bude v klubu v suterénu Obecního domu probí-
hat Velikonoční dílna pod vedením paní
Daniely Tůmové, která se celý život věnuje
ručním pracím (korálkování, paličkování, dráto-
vání, síťování, pletení, háčkování apod.).

Budeme společně zdobit či vyrábět z různých
materiálů vajíčka, kytičky, zajíčky, košíčky a jiné
dekorativní předměty, které se nám mohou
hodit na velikonoční výzdobu bytu. Na tuto akci
jsou zváni nejen prarodiče, ale i rodiče se svými
dětmi. Organizátorky akce zajistí materiál, takže
zájemci si na místě mohou sami vyrobit to, co
se jim zalíbí.
Uvítáme všechny další tvořivé lidi, kteří by se na
Zelený čtvrtek přidali k paní Tůmové a o své

dovednosti se podělili s ostatními. Zájemci
o předvedení vlastních technik tvoření se
mohou přihlásit na tel. 728 227 384 nebo
na e-mailu: socialni.komise@dablice.cz.
Touto akcí ještě aktivity Klubu seniorů před let-
ními prázdninami končit nebudou. Předpoklá-
dáme, že pravidelné besedy a přednášky budou
pokračovat až do začátku května.
Všechny uvedené akce pořádané sociální
komisí MČ Praha–Ďáblice a Klubem
seniorů se konají v klubu v suterénu
Obecního domu, Ke kinu 7 a jsou na ně
zváni nejen senioři.

Čtvrtky v klubu 
aneb Z bohaté 
historie Ďáblic
V měsíci únoru jsme se dvakrát sešli v klubu
v suterénu Obecního domu na pravidelných
čtvrtečních besedách. Témata besed Vzpo-
mínky na Ďáblice a Hvězdy nad Ďáblicemi
nepřilákala velké množství posluchačů, což ale
neubralo na kvalitě přednášek.
První besedu vedl ďáblický kronikář Zdeněk
Sobotka, který nás díky množství barevných
fotografií promítnutých na plátno, doprovoze-
ných barvitým vyprávěním, provedl historickým
centrem Ďáblic, které se od pradávna rozklá-
dalo v okolí dnešních ulic U Parkánu a Na
Štamberku. Prohlédli jsme si všechny původní
ďáblické statky, které v časech svého rozkvětu
bývaly centrem místního života. Slyšeli jsme
vyprávění o těžkých zkouškách rodin statkářů,
které po roce 1948 musely pod nátlakem
a hrozbami komunistických úředníků opustit
svá sídla, po několik století patřící jejich rodům.
Stejný osud potkal také členy Rytířského řádu
Křižovníků s červenou hvězdou, kterým patřil
největší místní statek přibližně od roku 1233.
Statky bez řádného hospodáře začaly chátrat
a mnohé z nich se dodnes nevzpamatovaly ze
ztráty původního majitele. Naštěstí po letech
chátrání některé z nich našly nové majitele,
kteří staré budovy opravují velmi citlivě a díky
nimž v Ďáblicích pomaličku začíná probleskovat
zapomenutá krása historického centra.
Více informací k této přednášce naleznete
v článku pana kronikáře Sobotky Náves 
v Ďáblicích na straně 8. 
Čtrnáct dní poté nás v klubu v suterénu Obec-
ního domu navštívil astronom Václav Přibáň
z Ďáblické hvězdárny a Planetária Praha. Také
on své povídání zpestřil mnoha obrázky. Před-
nášku rozdělil na tři části: Hvězdárna – Daleko-
hledy – Pozorování. Všechna vyprávění

obsahovala mnoho zajímavých informací, ale
zejména první část stojí za zmínku. Dozvěděli
jsme se v ní, že v 50. letech minulého století
žilo v Praze několik nadšenců, které společný
zájem o astronomii přivedl k aktivitě, na jejímž
konci stála Ďáblická hvězdárna. Mezi osob-
nostmi, které iniciovaly vznik hvězdárny, byl pan
Zdeněk Corn, dlouholetý ředitel ďáblické školy
a zakladatel astronomického kroužku. Spolu
s dr. Wimmerem a partou nadšenců vybudovali
celou hvězdárnu za pouhých 18 000 Kč. Většina
práce byla vykonána dobrovolně o nedělích
a většinu materiálu se nadšencům podařilo
sehnat velmi levně – např. na hrubou stavbu
bylo použito 40 panelů, které zbyly ze stavby
prvního panelového domu. Kovovou kostru
kopule svářel osobně pan ředitel Corn s dalšími
pomocníky. Na odbornou stránku stavby i poz-
dější fungování hvězdárny dohlížel dr. Hubert
Slouka, velký popularizátor astronomie.
Obě tyto besedy nás shodně upozornily na sku-
tečnost, že i v Ďáblicích máme místa, na která
můžeme být patřičně hrdí. Jsou to například
hvězdárna a historické centrum, bývalé statky
a kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava. A to
nejen pro samotný význam a krásu staveb, ale
i pro úsilí konkrétních lidí, kteří se o jejich exis-
tenci nějakým způsobem zasloužili.

Barbara Tranová

Nabídka počítačového
kurzu a angličtiny 
pro seniory
Počítačové kurzy pokračují ve svých obvy-
klých časech v obecní knihovně pod vedením
nové lektorky ing. Tatjany Zapletalové, která
zastupuje ing. Ladislava Mašiku po dobu jeho
nepřítomnosti. Ještě stále mohou noví zájemci
začít navštěvovat počítačový kurz, ve kterém se
naučí základy práce na počítači, užívání 
e-mailu, internetu nebo zpracování fotografií.
Pracuje se individuálně, každý na svém počítači
a je možné přijít i na jednotlivé konzultace.
Volná místa jsou v pondělí 15–16.30 hodin
a ve čtvrtek 9–10.30 hodin
Kurz angličtiny pro začátečníky pod vede-
ním Mgr. Karoliny Kovtun se pro velký počet
zájemců přestěhoval z obecní knihovny do
klubu v suterénu Obecního domu, kde jsou
vhodnější podmínky k výuce. Koná se každý
pátek od 9 do 10 hodin a ještě jsou dvě
volná místa v kurzu.
Bližší informace lze získat na 
tel. 728 227 384 nebo e-mailem na
adrese: socialni.komise@dablice.cz

Otevřený Ateliér – výtvarná aktivita nejen pro zdravotně postižené srdečně
zve všechny lidi dobré vůle na společné setkání Vítání jara v Otevřeném Ateliéru.
Akce se koná 22. března 2012 od 16 do 18 hodin. Součástí akce bude výtvarná dílna, kde si
hosté mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky. Akce se uskuteční v jídelně Střediska křesťanské
pomoci – Diakonie ČCE, Ke Kinu 7, Praha 8–Ďáblice.
www.otevrenyatelier.estranky.cz, www.otevrenyatelier.rajce.net
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Den Tibetu
Když se Václav Havel týden před svojí smrtí
setkal s dalajlámou, poznamenal, že někteří
čeští politici jsou z návštěvy tibetského duchov-
ního vůdce nervózní. Dobré vztahy s Čínou se
ve světě politiky cení víc než jasná a pravdivá
slova. 10. března si lidé na různých místech naší
vlasti již tradičně připomenou osud těžce zkou-
šeného národa. U příležitosti dne Tibetu pro-
běhnou četná setkání a pořady věnované
svébytné tibetské kultuře. Na řadě radnic vyvěsí
tibetské vlajky. Již podruhé zavlaje tibetská
vlajka také na ďáblické radnici. Co nám připo-
mene? Především počátek povstání Tibeťanů
proti čínským okupantům z roku 1959. Není to
hezký obraz. Ti z Tibeťanů, kteří nebyli zabiti
přímo při potlačování povstání, byli přinuceni
účastnit se převýchovných shromáždění, na
nichž se museli přiznat k neexistujícím zloči-
nům. Poté následovalo bití a mnohdy poprava.
Uvěznění umírali hladem, zimou a nemocemi.
Ženy, dcery a mnišky byly znásilňovány. Dětem
byly do rukou vkládány pistole, aby ranou do
týla zastřelily své rodiče. Mniši byli nuceni
k pohlavnímu styku s prostitutkami. Ti, kteří
odmítli, byli ukřižováni. Jiní byli přinuceni pojí-
dat výkaly a poté byli poléváni petrolejem
a zapalováni. Jejich mučitelé se jim vysmívali:
„Kde je ten váš Buddha?“ Od těchto stěží před-
stavitelných ukrutností a totální degradace lid-
ství uplynulo pouhých 53 let. Během
následujících desetiletí, zejména v době tak-
zvané kulturní revoluce, prožili leccos z hrůz,
které předtím připravili Tibeťanům, také sami
Číňané. Tehdy se možná mnozí z nich ptali:
„Kde je ten náš Buddha?“ Čína se od té doby
změnila k nepoznání, pod nablýskanou slupkou
materiální prosperity však stále dřímají běsy
minulosti. Je dobře, že odpor proti přetrvávající
čínské okupaci Tibetu dnes ztělesňuje přede-
vším dalajláma, postarší muž, jehož jedinou
zbraní je vnitřní pokoj a přívětivý úsměv. Utr-
pení v životě člověka, jak vedle Buddhy učili
mnozí další velikáni ducha, je i bez našeho při-
činění víc než dost. Předtuchou jara prosycený
vzduch, modř oblohy, slunce. Na tomto pozadí
zavlála minulý rok poprvé na naší radnici tibet-
ská vlajka. Jakou scenérii přichystá letošní 10.
březen, nevíme. Jedno je však jisté: tibetská
vlajka bude znamením toho, že se svět neřítí do
propasti zapomnění a lhostejnosti. Pro některé
bude připomínkou, pro jiné nadějí. 

Dušan Andrš, foto Jan Havrda

Výstava 
Svatá Anežka Česká – 
princezna a řeholnice 
brzy končí
Naposledy bude k vidění 25. března tohoto
roku. Je otevřena denně, mimo pondělí 
a najdete ji v areálu Anežského kláštera.
Svatá Anežka se narodila mezi lety 1205–1211.
Zemřela 2. března 1282, což si připomínáme
právě v tomto měsíci.
Vzhledem k tomu, že činnost Rytířského řádu
Křižovníků s červenou hvězdou v Ďáblicích je
významnou epochou dějin Ďáblic, cituji několik
informací z webu k této výstavě:
l Založení kláš-
tera a špitálu
k ošetřování
nemocných pri-
nceznou Anežkou
bylo unikátní
především v tom,
že vneslo do
Čech ideály nově
vzniklého františ-
kánského hnutí
s jeho stěžejní
myšlenkou úcty
a lásky ke kaž-
dému člověku, zvláště k chudým a trpícím.
Kromě řádového života zde byla rozvíjena první
systematická charitativní služba na našem
území, která posléze vyústila v založení nového
mužského řádu na pomoc potřebným, jediného
specificky českého řeholního uskupení, Rytíř-
ského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
Anežčin klášter i přes historické pohromy byl
významným duchovním centrem ovlivňujícím
dějiny našeho národa.

l Založení špitálního Rytířského řádu Křižov-
níků s červenou hvězdou jako jediné typické
české řehole jsou na výstavě doloženy řadou
rukopisů z domácích i zahraničních zdrojů.

l Výstava přibližuje františkánskou řeholi, která
v ženském pojetí pod osobním vlivem svaté
Kláry významně ovlivnila Anežčino celoživotní
rozhodnutí. Poprvé jsou vystaveny nejstarší
dochované opisy čtyř listů z korespondence
obou žen.

Milada Stroblová

Květná neděle
Květnou nedělí začíná svatý, velikonoční
týden. Tato neděle je připomínkou dne, kdy
Ježíš o židovském svátku pascha slavnostně
vjel do Jeruzaléma. V následujících dnech byl
však souzen, ukřižován a podle Boží vůle
vzkříšen.

Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do
Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva
učedníky a řekl jim: „Jděte do vesnice a hned
naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko.
Odvažte je a přiveďte ke mně“. Učedníci
učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici
i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně
posadil. Mohutný zástup prostíral na cestu
pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali
je na cestu. Zástupy volaly: “Hosana Synu
Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu
Hospodinově.“ (Matouš 21) 

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své
rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, stal se
jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil,
v poslušnosti podstoupil smrt na kříži. Proto
ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad
každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým
sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi
i pod zemí. (Filipským 2)

Přijměte ozvání na bohoslužby 
o Květné neděli (1. 4.) v 9 hodin, 
kdy bude udělena svátost křtu.
V den Velkého pátku (5. 4.) 
budou čteny pašije od 17 hodin. 
Hod Boží velikonoční (7. 4.) 
s Večeří Páně od 9 hodin.

Sbor Církve čs. husitské, Ďáblická 80

V sobotu 3. března se čtyřicetičlenná ďáblická výprava zúčastnila komentované prohlídky výstavy 
Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice. Výstavou nás provedl PhDr. Marek Pučalík, O. Cr., 
duchovní správce ďáblické kaple, který se podílel i jako autor na přípravách této výstavy.

Pietro Lorenzetti (1280–1348) 
Vjezd do Jeruzaléma, bazilika sv. Františka, Assisi
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Náves v Ďáblicích
V současné době se v obci hledá „centrální
náměstí“. Věřím, že to bude místo v blízkosti
„komína“ bývalé cihelny, kde byl po něžné
revoluci zlikvidován betonářský podnik PREFA,
zdroj prachu a velkého hluku v centru obce. Tím
se vytvořil prostor pro náměstí. Následně byly
vypracovány minimálně dvě rozsáhlé studie
(1996 a 2003). Tímto příspěvkem uvádím citlivý
architektonický „vzor pro náměstí“ – naší
náves. 

Několik údajů z minulosti
l Ďáblice jsou asi o 2500 let starší než Praha.
V Kostelecké ulici byly nalezeny pozůstatky lidí
z doby před 3500 až 3800 lety, tj. ze starší
doby bronzové. 
l Přeskočme několik tisíciletí. V 11. století
značnou část dnes zastavěné plochy Ďáblic
zaujímaly rybníky. Horní rybník v okolí Šenov-
ské, menší Parkán (v jehož okolí byl Špitál
s několika staveními) a Dolní rybník v okolí 
Kostelecké s mlýnem. 
l První písemná zmínka o Ďáblicích (tehdy
Dawlice) je z let 1233 a 1235, kdy královna
Konstancie předala ďáblický statek Rytířskému
řádu Křižovníků s červenou hvězdou. 
l V r. 1253 potvrdil král Václav I. Rytířskému
řádu Křižovníků s červenou hvězdou všechna
práva.
l V letech 1754 až 1755 probíhala stavba
kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava (bez jaké-
koliv mechanizace!).
l Dne 1. 1. 1968 ztratily Ďáblice samostatnost
(byly připojeny k Praze).
l V r. 2006 navrácení kaple Nejsvětější Trojice
a sv. Václava Rytířskému řádu Křižovníků s čer-
venou hvězdou státem (Pozemkovým fondem),
tj. 16 let po něžné revoluci.
Vraťme se ale k dřívějšímu centru obce, návsi.

Náves měla a má skoro každá česká či morav-
ská obec. Co je to náves? Vesnická náves se
vyznačuje zpravidla obdélníkovým tvarem,
vymezeným zemědělskými usedlostmi, každá
s dvorem uprostřed, směrem k návsi je vybudo-
vána obytná budova s vjezdem, po stranách
dvoru jsou stáje a vzadu stodola, za kterou leží
zahrady a pole. Náves byl prostor, kde se lidé

slavnostně shromažďovali, děti hrály hry (kluci
fotbal a palejstr), na mnoha návsích je památ-
ník padlým za 1. světové války. Naše náves
zaujímá prostor podél ulice U Parkánu (od
statku Rytířského řádu Křižovníků s červenou
hvězdou až k současné škole). 
Všechny statky jsou v současné době nadále
zemědělsky naprosto mrtvé, až na statek Rytíř-
ského řádu Křižovníků s červenou hvězdou,
který byl také ukraden komunisty a následně je
obhospodařován také státem (Pozemkovým
fondem). Pan Kmínek hospodaří jako nájemce
na prakticky všech polích katastrálního území
Ďáblice, – některé má v nájmu od Pozemko-
vého fondu, jiné od soukromníků, které tyto
pole restituovali. Projděte se po návsi a celé
ulici U Parkánu, aniž byste spěchali. Každé hos-

podářství či statek je jiný, ale vzájemně archi-
tektonicky ladí. Většina jich přežila čtyřicetiletou
devastaci, mnohé jsou již opravené, bohudík
v původním stylu. Jedinou kaňkou je nově vybu-
dovaná hasičská zbrojnice. Nesrovnatelná krása
návsi proti naší hlavní, později vybudované ulici
Ďáblická, kde o jednotném stylu nelze mluvit.
Taktéž nově vybudovaná vilová čtvrť, uzavřená
ulicemi Ďáblická, Zářijová, Březnová a K lomu,
je architektonicky daleko za statky na návsi –
každý vlastník či architekt projevil svoji tvůrčí
činnost, ale celek oku neladí. 
Škola, uzavírající náves, není jen místem jen pro
výuku a výchovu dětí, ale v příjemném prostředí

se zde konají sportovní a kulturní akce
(významnější shromáždění občanů, koncerty,
taneční zábavy, vítání nových občánků, vánoční
posezení seniorů atd.).
Není jednoduché získat informace z počátku
padesátých let, co se dělo na ďáblických stat-
cích (podobně jako ve všech obcích v repub-
lice). Kontinuita sedlačení byla v krátké době
přetržena. Pantáta s širší rodinou byl násilně
vystěhován z vlastního domu – v lepších přípa-
dech na žebřiňáku nebo nákladním autem,
v horším případě si musel najít bydlení sám.
A když se to někomu nelíbilo, např. napsal

odvolání, byl uvězněn, aby přišel na jiné myš-
lenky. Důvod byl vždy jednoduchý. Jiným častým
důvodem zabrání celého statku včetně obytné
budovy bylo zdůvodněno neplnění uložených
nesmyslně vysokých povinných dodávek obilí,
vepřového či hovězího masa, mléka či vajec.
Další metoda: zabavení všech peněz z proda-
ných produktů a tudíž nemožnost placení daní.
Nebo stačila nálepka kulak či dítě kulaka a byl
hluboký cejch vypálen na celou dobu budování
socialismu. 
Je třeba si uvědomit, že se toto budování socia-
lismu na vesnici odehrávalo cca před 60 lety –
pantátové nežijí a dětem, pokud si alespoň
něco mají pamatovat, je kolem 75 let. V Ďábli-

Snímá́ní první sochy z kaple, 10. 9. 2007

Slavnostní poutní mše svatá, 30. 5. 2010

Kontrolní den rekonstrukce stropní malby v kapli,
9. 11. 2010

Steyskalův statek, obytná́ budova, 18. 1. 2012

Náves od školy, 18. 1. 2012

Kaple Nejsvě̌tější Trojice, 18. 1. 2012

Ná́pis na podstavci sochy sv. Jana Nepomuckého
na návsi, 18. 1. 2012



Pozvánky
Mateřské centrum Ďáblice o.s. zve všechny,
kteří chtějí prodat nebo naopak koupit dětské
oblečení, na Bazar jarního a letního 
dětského oblečení, který se bude konat
v sobotu 17. března 2012 od 10 do 12 hodin
v Obecním domě v Ďáblicích.
Podmínky účasti a bližší informace: 
tel.: 605 111 552 nebo 
email: mc-dablice@seznam.cz

Kulturní a školská komise společně s ďáblickou
floristkou Petrou Pekárkovou Vás zvou na 
tvoření Jarní květinové dekorace, které se
bude konat ve středu 4. dubna 2012 
od 17 hodin v sálu Diakonie.
Přinést si můžete vlastní košík, ošatku, mísu
nebo nádobu k nazdobení. Budou se Vám hodit
vajíčka (slepičí, křepelčí, kachní nebo pštrosí)
a půlky vaječných skořápek.
Zaplatíte pouze za použitý materiál.
Přihlaste se, prosím, na tel.: 603 175 228
Těšíme se na Vás.
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cích byla řada zemědělských usedlostí, např.
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou,
Steyskal, Stejskal, Smetana, Rozenkranz, Štulc.
Podařilo se mi kontaktovat paní Janu Stejskalo-
vou (statek U Parkánu čp. 24 a čp. 28), která mi
sdělila rodinnou historii vlastnictví, přesahující
jedno století, včetně osudů širší rodiny, i dobu
budování socialismu (často šlo o vlastní přežití).
Věřím, že mnohé rodiny vlastnily své grunty
ještě déle než jedno století. Co je podstatné, že
postupně tyto grunty po čtyřicetileté devastaci
získávají původní krásu, nikdo, ani noví maji-
telé, si nedovolí přestavět usedlost na nějakou
modernu. 
Náves citlivě dolaďují dva památníky. Socha 
sv. Jana Nepomuckého z r. 1767 a památník
padlým spoluobčanům v 1. světové válce, který
byl vybudován 26. 9. 1920 Spolkem Žižka
a dalšími korporacemi v Ďáblicích. Tento památ-
ník je doplněn dvěma deskami: umučeným
a padlým během druhé světové války (25 jmen)
a hrdinům padlým za vlast a svobodu od 5. do
9. 5. 1945 (12 jmen).
Samostatnou kapitolu na konci návsi tvoří perla
naší obce: kaple Nejsvětější Trojice a sv. Vác-
lava. Výstavba trvala dva roky (1754–1755) –
v současné době by se za tuto dobu zřejmě zís-
kalo jen stavební povolení. Kaple byla vrácena
státem Rytířskému řádu Křižovníků s červenou
hvězdou v r. 2006, tj. po čtyřicetiletém chátrání
během budování socialismu a po šestnácti
letech dalšího chátrání během budování demo-
kracie. Po roce 2006 je kapli postupně vracen
bývalý lesk. Jednotlivé etapy obnovy kaple
dokládají přiložené fotografie. 
Nevím, co se dělo s kaplí mezi r. 1948 a r. 2006
– prosím pamětníky o pomoc (tel. 732 335
400, e-mail: sobotkaz@volny.cz).
Závěrem si přeji, aby byla provedena úplná
rekonstrukce bývalých statků a tyto dosáhly
původního lesku. Dále, aby nově zamýšlené
a částečně vybudované náměstí „v okolí
komína“ ladilo oku tak, jak ladila v době roz-
květu naše náves. 

Zdeněk Sobotka, kronikář obce, foto autor

Burza rostlin
a semen 12. května
v Obecním domě 
Pokud patříte mezi pěstitele, zahrádkáře, nebo
se věnujete pokojovým květinám, zkrátka jste
milovníky říše rostlin, tak je tato akce určena
právě vám. Připravili jsme pro vás setkání, na
kterém si budeme moci vzájemně bezúplatně
vyměnit přebývající sazeničky různých druhů
zeleniny, letniček, sazenice či odkopky trvalek,
okrasných trav, případně méně vzrůstných
keříků. Předmětem výměny mohou být i řízky
rostlin či v květináči vysazené pokojovky. Pokud
máte nějaká přebývající (klíčivá, to znamená ne
moc stará) semena druhů produkčních, ale
i okrasných rostlin, můžete je vzít s sebou také.
Burza proběhne v prostorách Obecního domu
(ul. Ke Kinu) v sobotu 12. 5. 2012 od 10 do 12
hodin. Přednost při získávání nových rostlinek či
semen budou mít samozřejmě ti, kteří přinesou
k výměně své vlastní rostliny. A proč se na vás
obracíme již nyní? Proto, abyste se na tuto akci
mohli případně připravit a zasít o něco málo víc.
Na všechny, kteří si rádi vylepší jídelníček svými
vlastními výpěstky či zkrášlí svůj domov a jeho
okolí rostlinami, se moc těšíme. Případné dotazy
zašlete na komisezp@dablice.cz

Za komisi životního prostředí 
a dopravy Lenka Stroblová

Začne se na Magistrátu
s novým vedením
opravdu lépe?
Modely ďáblického náměstí z rukou našich dětí
zveřejněné v únorovém zpravodaji mě moc
potěšily. S radostí jsem si prohlížela radnici,
školu, prodejnu biopotravin i farmářský trh.
O tom, co a kde v Ďáblicích stavět, se hovoří.
A to je moc dobře.
V únorovém zpravodaji Dušan Andrš opět při-
pomněl i vizualizací podskládkové rezidence –
Ďáblické rezidence. 
Chci navázat a na stránkách zpravodaje opět
citovat radního Magistrátu HMP Tomáše
Hudečka. Jeho vyjádření se týkalo nového
pohledu Magistrátu na stavební rozkvět Prahy
na orných polích na jejích hranicích.

V neděli 22. ledna v hlavním večerním zpravo-
dajství ČT Tomáš Hudeček sdělil, že Praha se
nebude zvětšovat do šířky – tedy na okrajích.
Ve vnitřní Praze je cca 20% ploch, na kterých je
možné stavět. Nevhodné nízké budovy budou
bourány, aby vznikl prostor pro vhodnější vyšší
budovy.
Na besedách se starostou Milošem Růžičkou
v rámci projektu „Ďáblice hledají svoje náměstí“
jsme se mohli přesvědčit, že pan starosta katastr
Ďáblic již hodně nastudoval. Naši radní spolu
s komisemi a architekty hledají řešení problémů,
které pod tlakem hrozící další a další bytové
zástavby v našem katastru, budou muset „roz-
lousknout“. Jde o nepostradatelný komplex
občanské vybavenosti. Doplňme, že Ďáblickými
rezidencemi by dle Územního plánu výstavba
obytných budov na orné půdě končit neměla.
Všimněme si, že developeři mají na bedrech
výstavbu bytů a vil, radnice to, co pro život

v komunitě lidé potřebují. Kde jsou finanční
zdroje, kde zisky. Dojde- li k předání majetku 
církvím, budeme svědky toho, jak Rytířský řád
Křižovníků s červenou hvězdou přistoupí
k majetku v Ďáblicích. V současnosti má tento
řád v Česku asi patnáct členů.
Zastupitelům přeji, aby se s novým magistrát-
ním radním Tomášem Hudečkem a představiteli
Křižovníků dařilo dohodnout moudré úpravy
územního plánu směrem k umenšení rozlohy
nové zástavby na orných polích v blízkosti naší
městské části. 
Upozornění: Na webu Ekospolu najdeme
reklamní nabídku Nové Ďáblice III. Stojí zde:
„Pokračování velmi úspěšné I. a II. etapy.“
„Poslední volné parcely v sousedství luxusních
vil a rodinných domků.“ „Exklusivní lokalita
v klidném prostředí .“ Nové Ďáblice III. nabízejí
třináct parcel. Za rok z nich byly prodány čtyři.

Milada Stroblová
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Dbáme o bezpečnost 
našich žáků
O zásadách bezpečného chování dětí jistě všichni stále dokola hovoří
doma a své děti vedou k dodržování zásad bezpečného chování. Snaží se
i naše škola. K zvýšení efektivnosti působení na žáky spolupracujeme již
několik let s Městskou policií hlavního města Prahy. Útvar sociální pre-
vence nabízí zdarma přednášky pro školy. Nejde o přednášky klasického
typu. Lektoři se snaží svými otázkami, používáním obrázků a pomůcek,
promítáním, formou hry i vedením rozhovorů zapojit aktivně do programu
všechny žáky. Děti mohou s policisty hovořit o bezpečném chování
v různých situacích, sdělit své zážitky, zeptat se na to, co je zajímá.
Témata jsou uzpůsobena věku žáků. Na prvním stupni se například roze-
bírají situace sám doma, setkání s cizími lidmi, někdo mi ubližuje, jsem
svědkem trestného činu, jak být všímavý ke svému okolí nebo zásady bez-
pečného chování v silničním provozu. Na druhém stupni se tato témata
rozvíjejí, přidává se nebezpečí sociálně patologických jevů ve společnosti,
jejich prevence, problematika zneužívání omamných a návykových látek.
Policisté se žáky na obou stupních hovoří také o mezilidských vztazích,
normách slušného chování, o etice, šikaně, síle kolektivu, o práci, posta-
vení a úkolech městské policie, seznamují žáky s Listinou základních práv
a svobod dítěte a s dalšími důležitými tématy. 
Policisté, kteří k nám na přednášky chodí, jsou zkušení a umí pracovat
s dětmi. U žáků jsou jejich programy velmi oblíbené a i učitelé jsou
s jejich působením u nás ve škole spokojeni. Jsme rádi, že ze strany 
Městské policie hlavního města Prahy existuje taková nabídka a my
máme možnost ji využívat.

Za ZŠ Jana Chmátalová, zástupkyně ředitelky

Zápis do budoucích 1. tříd ZŠ
Začátek února je pro školu vždy obdobím, na které se všichni moc těšíme,
obdobím, ve kterém probíhá zápis do 1. tříd. Děti ze školní družiny se
svými vychovatelkami připravují pro své budoucí spolužáky drobné dárky,
žáci 2. stupně ve spolupráci s třídními učiteli vstupní program, paní uči-
telky z 1. stupně nejen pomůcky k pohovorům u zápisu, ale také třídy, ve
kterých zápis probíhá. Všichni chceme, aby si předškoláci na zápis odnesli
ty nejkrásnější vzpomínky. 
V letošním roce proběhl zápis v úterý 7. února. Se svými rodiči přišlo
k zápisu rekordních 88 dětí. Z toho z obce Praha Ďáblice a Praha Březině-
ves se dostavilo celkem 74 dětí. V naší MŠ je v současné době 69 před-
školních dětí a z nich se jich k zápisu dostavilo celkem 65. 9 zapsaných
dětí ze spádové oblasti naši MŠ nenavštěvovalo. Dalších 14 zapsaných
dětí je z nespádové oblasti. Z nich 5 dětí má již v ZŠ starší sourozence.
Protože nevím, kolik rodičů bude pro své děti žádat odklad školní
docházky, přijala jsem pouze děti ze spádové oblasti a z nespádové
oblasti jen ty děti, které mají v ZŠ již sourozence. Předpokládám, že
budou otevřeny 3 první třídy s 23–25 žáky.
A jak zápis probíhal. Děti nejprve sbíraly korálky (plnily úkoly, které pro ně
připravili skřítci – žáci 2. stupně) a zachraňovaly tak pohádkovou vílu. 
Ta je pak za odměnu předala k vlastnímu zápisu. U něho si již s budou-
cími prvňáčky popovídaly paní učitelky z 1. stupně, pochválily je za zna-
losti básniček, písniček, barev, geometrických tvarů a mnoha dalších
dovedností. Na závěr si všichni odnesli malé dárky.
Podle rozzářených očí dětí po zápisu i podle informací od pí učitelek
z MŠ, se dětem zápis líbil. Věřím, že stejně spokojeně budou děti odchá-
zet i z přípravných kurzů, které pro ně každým rokem v ZŠ připravujeme
a hlavně, že se jim bude stejně tak líbit také ve škole. Děkuji všem, kteří
se na přípravě zápisu a na jeho zdárném průběhu podíleli. 
Mé poděkování i poděkování mých kolegů patří ovšem především všem
rodičům, kteří se svými dětmi k zápisu přišli. Vaší důvěry si velice vážíme
a těšíme se s vámi i vašimi dětmi nashledanou 1. září 2012.

Milada Bulirschová, ředitelka školy

www.skoladablice.cz

Šumavu na Kubovu
Huť. Všichni se moc
těšili. Panovala však tak
trochu i obava, jak žáci
náročný výjezd zvlád-
nou. Navíc právě pro
toto období byly hlá-
šeny mrazy hluboko
pod 0 °C. Ale vše
dopadlo skvěle. 

A jak výjezd hodnotí
paní učitelky? „S dětmi
jsme strávily krásný
týden na horách. Děti
lyžovaly, hrály hry na
sněhu a užívaly si zim-
ních radovánek. Škola
v přírodě se velice vyda-
řila, děti se vrátily spo-
kojené, vysportované
a hlavně zdravé, což je pro nás nejdůležitější.“

Milada Bulirschová, ředitelka školy

Netradiční škola v přírodě 
na horách
Ve dnech 6.–10. 2.
vyjela na školu v pří-
rodě první parta ze ZŠ.
Paní učitelky třetích
tříd, Petra Novotná
a Martina Krejcárková,
zvolily netradiční způ-
sob výjezdu a se svými
žáčky se vydaly na
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Pražští policisté
varují
Nový projekt sekundární prevence zaměřený 
na bezpečnost dětí a mládeže.
Děti a senioři patří k nejvíce ohroženým skupi-
nám naší společnosti. Policisté se při své pre-
ventivní činnosti zaměřují nejvíce právě na tyto
cílové skupiny. Během loňského roku se v Praze
policistům podařilo pro děti a seniory realizovat
přes 1500 přednášek a besed a více než 
200 preventivních akcí.
Zmíněná preventivní činnost vychází z faktu, že
zhruba jedna čtvrtina veškeré kriminality regi-
strované v celé republice je spáchána právě na

území Prahy. Také kriminalita páchaná na
dětech a seniorech v Praze převyšuje republi-
kový průměr. V rámci nového projektu s příznač-
ným názvem „Pražští policisté varují!“ chtějí
policisté udržet a ještě zvýšit informovanost dětí
v mateřských, základních a středních školách
o zásadách bezpečného chování při kontaktu
s cizími lidmi v reálném životě i ve virtuálním
prostředí internetu. 
Při preventivních přednáškách vycházejí poli-
cisté z bezpečností situace v dané lokalitě.
Důležitost dodržování zásad bezpečného cho-
vání dokreslují prezentováním skutečných pří-
padů, které policie v minulých letech
vyšetřovala. Na těchto případech si děti
následně mohou samy ověřit, že právě nedodr-
žení zásad bezpečného chování dostalo smutné
hrdiny těchto případů do nebezpečných situací,
které je mnohdy poznamenaly na celý život!
Vzhledem k nutnosti udržet tyto informace
v podvědomí dětí, jsou součástí zmíněného pro-
jektu i dva velké plakáty ve formátu A2. Tyto
plakáty zůstávají po přednášce na viditelném
místě ve třídě či na viditelném místě na chod-
bách školy tak, aby je děti měly stále na očích. 
První plakát je určen pro děti z mateřských ško-
lek a prvního stupně základních škol. Dětem
dobře známý Poldík zde zdůrazňuje tři základní
zásady bezpečného chování dětí při kontaktu
s cizí osobou. Ve spodní části jsou názorné pik-
togramy zobrazující nesprávné chování. To je
také ústředním motivem hlavní části plakátu,
kde je zachycena situace, kdy muž nabízí
dívence lízátko, povídá si s ní a odvádí ji na
odlehlé místo.
Druhý plakát je určen pro děti na druhém
stupni základních škol a střední školy. 

Na pomalované zdi u skateparku jsou přilepeny
tři letáčky popisující tři různé případy kriminality
spáchané na dětech. Na letáčku je ilustrační
fotografie a stručný popis případu. I tento pla-
kát poukazuje na nutnost dodržování zásad
bezpečného chování při kontaktu s cizí osobou.
Virtuální svět je přenesen do běžné každodenní
reality, což si právě mnozí dospívající vůbec
neuvědomují!
Projekt byl financován ze státní účelové dotace
vyčleněné na Krajský program prevence krimi-
nality pro rok 2011 s finanční spoluúčastí hl. m.
Prahy. Cílem projektu je dostat informace, které
mohou zvýšit bezpečnost dětí, i samotné pla-
káty do každé školy a každé třídy v Praze. 

Andrea Zoulová, 
tiskové oddělení pražské policie

Pražská policie 
upozorňuje na 
přetrvávající trend
v páchání trestné
činnosti
Policie téměř denně zaznamenává nové
případy krádeží a podvodů na seniorech.
Triky a legendy pachatelů této trestné
činnosti se stále zdokonalují a obměňují,
je proto nezbytné o tomto tématu opa-
kovaně hovořit. Zde jsou některé případy
z posledních dní.
l V úterý 10. ledna 2012 si 85letá paní
vyzvedla na poště v Praze Dejvicích peníze
a zamířila do blízké lékárny. Krátce poté byla
před lékárnou oslovena neznámou ženou, která
se s ní dala do hovoru. Neznámá nabízela
k prodeji hodinky, a když nepochodila, urych-
leně z místa odešla. Seniorka po příchodu
domů zjistila, že jí chybí 5 tisíc korun, které si
předtím na poště vyzvedla. 
l V pátek 13. ledna 2012 neznámý pachatel
zazvonil u bytu 88leté paní ve Strašnicích, před-
stavil se jako pracovník telefonní společnosti
a uvedl, že jde vyměnit telefon. Po vpuštění do

bytu využil nepozornosti obyvatelky a ze skříně
bytu odcizil doklady, šperky a 20 tisíc korun
v hotovosti. 
l V sobotu 14. ledna 2012 neznámá žena
oslovila 89letého muže, bydlícího na Malé
Straně a nabídla mu pomoc s nákupem. Seniora
doprovodila až ke dveřím bytu, kde se rozlou-
čila. Nešťastník po jejím odchodu zjistil, že mu
z tašky zmizela peněženka s celým důchodem.
V pondělí 16. ledna 2012 dvojice neznámých
mladíků zazvonila u bytu 84leté paní v Praze
Krči. Muži se představili jako pracovníci tele-
fonní společnosti a ukázali nějaké průkazy opa-
třené fotografiemi. Požadovali předložení
posledního vyúčtování telefonu a pod záminkou
zřízení nové telefonní přípojky vyinkasovali od
paní zálohu ve výši 1 tisícikoruny. Následně
„falešní pracovníci“ odvedli ženinu pozornost
a v nestřežené chvíli odcizili ze zásuvky v obý-
vací stěně veškerou finanční hotovost ve výši 
14 tisíc korun.
Podle kriminalistů je v poslední době v Praze nej-
častějším trikem podvodníků vydávání se za
vnuka/čku nebo jiného příbuzného či známého.
Pachatelé kontaktují vyhlédnutou oběť předem
telefonicky a požádají o finanční půjčku ve výši
několika desítek i stovek tisíc korun. Dohodnutou
částku si pak drze vyzvednou ve smluvenou dobu
nebo pošlou dalšího prostředníka „údajného

kamaráda“. Senioři své okradení zjistí často až
záhy při kontaktu se skutečnými příbuznými. 
Policie důrazně před podvodníky varuje a dopo-
ručuje obezřetnost v kontaktu s cizími osobami!
Rady a doporučení pražských policistů nale-
znete na webových stránkách pražské policie.

Andrea Zoulová, 
tiskové oddělení pražské policie

Místní rozhlas
Jménem finančního odboru MČ si dovoluji
informovat nové i stávající obyvatele obce 
Ďáblice na možnost výpůjčky bytového 
příjímače VISO 30X za jednorázový popla-
tek 200 Kč. Tyto příjímače jsou k dispozici
na Úřadě MČ. Hlavní funkcí bytového příjí-
mače je příjem informací prostřednictvím
místního informačního systému a varovných
signálů vysílaných v systému varování VISO.
Součástí modulu VISO jsou zabudované digi-
tální hodiny, budík, a jednoduchý VKV příjí-
mač. V případě problémů se starším typem
rádiového přijímače zn. Bora, si mohou oby-
vatelé obce přijít tento příjímač vyměnit za
modul VISO.

Miroslava Koubová, 
finanční odbor úřadu MČ Praha–Ďáblice



Ples fotbalistů
Třetí ročník plesu fotbalistů proběhl 4. 2. 2012
v sále základní školy U Parkánu. Večer zahájilo
předtančení v několika choreografiích taneční
školy HES a následovalo vystoupení skupiny
A je to band, která stejně jako minulý rok bavila
osazenstvo plesu a spolehlivě naplnila parket. 
Ve večerních hodinách potom došlo i na tra-
diční tombolu, která byla i letos velmi bohatá.
Výhry zajistila řada sponzorů v čele se společ-
ností A.S.A., Pavel Mihálik – AUTODÍLY, vlaso-
vou stylistkou Evou Švehlovou, Stanislavem
Mačákem ze studia relaxačních masáží nebo
Zlatnictvím Němeček. Všem patří dík, stejně
jako rodičům hráčů, kteří pomohli nejen s orga-
nizací plesu, ale také vytvořili skvělou atmos-
féru v sále.
Po celý večer byl k dispozici bohatý catering,
který zajišťovala kantýna z klubovny ďáblického
fotbalového klubu. Večer skončil v dobré náladě
a už teď se těšíme na další, v pořadí již čtvrtý
ročník, tradičního fotbalového plesu v roce 2013.

Jiří Holík

Informace 
z fotbalového oddílu
Od března již všechny týmy včetně školičky
a mladší přípravky trénují na hřišti a připravují
se na začátek jarní sezóny, kterou otevře 

24. března od 10.45 zápas
Ženy SK Ďáblice s Horní
Břízou. Muži A začínají
sezónu v neděli 25. března
od 15 hodin zápasem
s PSK Union. Všechny
domácí zápasy, od nejmen-
ších až po muže, jsou uve-
deny v tomto čísle – všichni
jsou zváni.

l V únoru jsme upořádali Ples fotbalistů, více
samostatný příspěvek. Osobně jsem potěšen, že
trenéři, vedoucí mužstev, hráči, rodiče a pří-
znivci fotbalu všech věkových kategorií dokázali
do posledního místa zaplnit kapacitu sálu.

l Pro doplnění týmu Mladších žáků hledáme
sportovní kluky, ročníky 2001, 2000 a 1999.
V případě zájmu kontaktujte na emailu 
mihalik.lenka@seznam.czvedoucí týmu paní
Mihálikovou a nebo přijďte přímo na hřiště
v úterý nebo ve čtvrtek v 17 hodin. 

l V plném proudu je již příprava na II. ročník
letního kempu Veselých míčů, který proběhne ve
dvou turnusech 16.–20. 7. a 23.–27. 7. Letos
kromě fotbalu, míčových her a tenisu nově
výuka plavání v Rehaklubu v Ďáblicích. Více
o kempu najdete na stránkách www.vesele-
mice.skdablice.eu, kde je ke stažení přihláška.

Michal Mošnička, SK Ďáblice

Sportovní komise MČ Praha–Ďáblice vás zve na 

tři hodiny plné cvičení pro všechny sportovní nadšence, 
ale i začátečníky, plné pozitivní energie a skvělé zábavy.
Kdy: v neděli 25. března 2012 od 16 do 19 hodin
Kde: v tělocvičně ZŠ U Parkánu
Co: zumba, posilování, pilátes
Vstupné: 50 Kč

V ceně je i drobné občerstvení a slosování vstupenek o ceny. Neváhejte, přijďte!!!
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Rozpis zápasů 
na hřišti SK Ďáblice
Muži A
Den Datum hodina Hosté
Neděle 25. 3. 15:00 PSK Union
Sobota 7. 4. 16:30 Hostivař
Neděle 22. 4. 17:00 Štěrboholy
Neděle 29. 4. 17:00 Kbely
Neděle 13. 5. 17:00 Chabry
Neděle 27. 5. 17:00 Bohnice
Sobota 9. 6. 17:00 Vršovice

Muži B
Sobota 24. 3. 15:00 Troja B
Neděle 8. 4. 16:30 Kbely B
Sobota 14. 4. 16:30 Chabry B
Sobota 28. 4. 17:00 Vinoř
Sobota 12. 5. 17:00 Rapid
Sobota 26. 5. 17:00 Březiněves

Ženy
Sobota 24. 3. 10:45 H. Bříza
Sobota 7. 4. 10:45 Dukla JM
Sobota 21. 4. 10:45 Pavlíkov
Sobota 5. 5. 10:45 Bráník
Sobota 19. 5. 10:45 Zlíchov ''B''
Sobota 26. 5. 10:45 Vonoklasy

Mladší dorost
Sobota 31. 3. 13:00 Admira B
Neděle 15. 4. 16:30 Chodov
Neděle 29. 4. 14:00 Újezd nad Lesy
Neděle 20. 5. 17:00 Háje
Neděle 3. 6. 17:00 Miškovice
Neděle 17. 6. 17:00 Satalice

Starší žáci
Neděle 25. 3. 10:15 Lipence
Neděle 8. 4. 10:00 Uhřiněves
Neděle 15. 4. 10:15 Tempo B
Neděle 29. 4. 9:30 Háje B
Neděle 13. 5. 10:30 Dubeč
Neděle 27. 5. 14:30 Královice

Mladší žáci
Sobota 14. 4 12:30 Třeboradice
Pondělí 28. 5 14:00 Chabry
Sobota 12. 5 13:00 Nebušice
Sobota 2. 6 9:00 Aritma

Starší přípravka
Neděle 15. 4. 14:00 Třeboradice
Neděle 29. 4. 12:00 Troja
Neděle 20. 5. 14:30 Union Žižkov
Neděle 3. 6. 14:30 Dolní Počernice
Neděle 17. 6. 14:30 Vinoř

Mladší přípravka
Sobota 14. 4. 10:00 Vinoř
Sobota 28. 4. 10:00 Sparta-dívky
Sobota 12. 5. 10:00 Union Žižkov
Sobota 26. 5. 8:30 Junior
Sobota 9. 6. 10:00 Bohnice

Tělovýchovná jednota Ďáblice – fotbalový oddíl pořádá 
pro holky a kluky již II. ročník míčového kempu se zaměřením 
na fotbal, tenis, míčové hry a plavání.
Kemp je určen dětem od 4 do 12 let. 

Program bude probíhat ve sportovním areálu
fotbalového oddílu – Kokořínská 400/32, 
plavání v Rehaklubu s bazénem 4 x 6 metrů.

Termín konání:  1. turnus: 16.–20. července 2012
2. turnus: 23.–27. července 2012

Kemp trvá od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin.

Svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim jsou zajištěny.
Cena kempu 2 900 Kč za dítě na týden.

O děti se bude starat odborný tým trenérů a aktivních hráčů.
Vedoucí kempu: Michal Mošnička a Jan Němec.

Kontakt: nemec@protetika.cz, mobilní tel.: 603 267 237
Další informace, přihlášku na kemp si můžete stáhnout na www.veselemice.skdablice.eu 
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Nový zásahový vůz
Jak to vše začalo. V loňském roce jsme na školení strojníků byli osloveni
vedoucím odborné rady velitelů, že by hasiči z Kunratic měli zájem pro své
lezecké družstvo o automobilový žebřík (AZ30), který je zařazen u naší
jednotky. Náš AZ30 byl zcela funkční, jako jediný z přidělených žebříků
tohoto typu sborům dobrovolných hasičů v hl. m. Praze. Bohužel AZ30
v tomto pojetí není vhodný pro zásahy (není možné z něj bezpečně pro-
vádět řezání stromů ve výšce...), protože není vybaven pracovním košem.
Proto i počet výjezdů, ke kterým bylo AZ povoláno operačním střediskem
HZS Praha, je velice nízký (dvakrát za uplynulé 4 roky). Jako protihodnotu
nám byla nabídnuta směna s kunratickým SDH za Tatru T148 CAS32,
která prošla repasí nástavby v roce 2009.
Dlouho jsme přemýšleli a dávali si dohromady všechna PRO i PROTI.
Nakonec jsme svolali členskou schůzi a zeptali se členské základny, jak by
se k této nabídce sama postavila. Předložili jsme veškeré argumenty
a nechali zasáhnout přímou demokracii. 
Nakonec bylo hlasováním většinou rozhodnuto. AZ30 se přesune do SDH
Kunratice a my od nich převezmeme cisternu. Podmínkou je, že žebřík
bude, v případě potřeby, možno přistavit pro práci pro městské části
v našem hasebním obvodu (zdobení vánočního stromku, odstranění pří-
padných převisů sněhu atd.). SDH Kunratice s těmito našimi podmínkami
souhlasilo, takže náš návrh mohl jít do rady MČ Praha–Ďáblice k posou-
zení, zda můžeme provést směnu.
Výměnu techniky spolu se servisními pracemi bylo potřeba stihnout do
konce roku 2011. U cisterny bylo nutné provést výměnu motoru, ten 
stávající měl vysokou spotřebu oleje a nízký výkon, a proto byla na naši
MČ převedena i další cisterna Tatra od SDH Praha Nebušice, ze které

můžeme čerpat náhradní díly. Hlavně pak technicky zachovalejší motor.
Vše se nakonec, přes malé peripetie, podařilo do konce roku zvládnout
a od 7. 12. 2011 máme v garáži již cisternu zaparkovanou. Nyní pracu-
jeme na nastrojení vozidla, aby mohlo být co nejdříve uvedeno do
výjezdu. Čeká nás připevnění modrých majáků, houkačky a vysílačky. 
Dále musíme vybavit vozidlo hadicemi a proudnicemi.
Ještě alespoň pár základních technických dat vozidla.
Objem nádrže: 6600 l vody
Výkon čerpadla: 3200 l/min
Nejvyšší rychlost vozidla: 72 km/h
Počet hasičů v posádce: 1+2
Pokud by byl mezi čtenáři zájemce o členství v místní jednotce dobrovol-
ných hasičů, ozvěte se na telefon 725 016 508 nebo na e-mail
info@hasicidablice.cz a přijďte se mezi nás podívat.

Za SDH Ďáblice, Jan Havránek, strojník

Praha má nové červené 
kontejnery na drobné elektro
Nezisková organizace ASEKOL během prosince rozmístila po hlavním
městě 100 červených kontejnerů určených na elektroodpad. Těchto kon-
tejnerů, které nemají v Evropě nikde obdobu, je zatím po České republice
rozmístěno 1500 a další stále přibývají. Praha v srpnu dostala 22 kontej-
nerů na zkoušku, a protože se osvědčily, přibyla k nim nyní další stovka.
Červené kontejnery mají především usnadnit občanům možnost zbavit se

vysloužilých drobných elektrospo-
třebičů, které často končí ve směs-
ném odpadu, kam ale rozhodně
nepatří.
Při správném třídění elektrood-
padu 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 spotře-

biče skončí ve směsném odpadu a na skládkách. 
„Naším cílem je získat k recyklaci více drobných spotřebičů, protože vět-
šina jich bohužel stále končí ve směsném odpadu a to je velká škoda.
Lidé totiž třídí, když je to pro ně jednoduché. Obvykle bohužel nechtějí
kvůli drobnému elektru jezdit na sběrný dvůr. Červené kontejnery jsou
proto ideálním řešením,“ uvedla Hana Ansorgová, manažerka komuni-
kace společnosti ASEKOL. 
„Pro Pražany budou nové červené kontejnery i v letošním roce užitečným
rozšířením ke stávající sběrné síti. Rozšíření počtu červených kontejnerů je
logické, vždyť elektronická zařízení využíváme v běžném životě všichni
stále častěji,“ řekl radní pro životní prostředí Radek Lohynský. „Občané,
kteří budou ukládat vyřazená elektrozařízení do červených kontejnerů,
podpoří životní prostředí tím, že výrobky budou zrecyklovány. Zároveň
město i občané ušetří úkony a náklady spojené se svozem, což je
v období úspor a rozpočtových škrtů pozitivní informace,“ dodal radní.
Společnost ASEKOL zavedla červenou jako novou barvu třídění. Díky zave-

dení tohoto způsobu sběru se společnosti ASEKOL podařilo sebrat již 645
tun elektroodpadu. Vhazovat do nich lidé mohou baterie a drobná elek-
trozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení,
discmany, telefony, elektronické hračky a podobně. Do kontejnerů naopak
nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké
domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, chladničky a podobně).
Recyklaci elektrospotřebičů zajišťuje kolektivní systém ASEKOL, baterií
společnost ECOBAT. 
„Věříme, že i Pražané se naučí třídit drobné spotřebiče stejně dobře, jako

to dělají občané jiných krajů, kde se červené kontejnery skvěle ujaly,“
dodává Ansorgová.
Za uplynulých pět let vybrala v Praze společnost ASEKOL 10500 tun elek-
troodpadu, Pražané mohou odevzdávat staré spotřebiče na sběrných dvo-
rech, v prodejnách a servisech elektro, do tzv. E-boxů ve firmách
a institucích, nově i do červených stacionárních kontejnerů. Celkem je
v Praze k dispozici na 600 sběrných míst. Další sběrné nádoby jsou umís-
těny v 135 školách zapojených do projektu Recyklohraní.

Šimon Slavík

Místní poplatek ze psů 2012
Finanční odbor úřadu MČ Praha–Ďáblice upozorňuje držitele psů, že
jsou povinni zaplatit místní poplatek ze psů nejpozději do 31. 3.
Nebudou-li poplatky do tohoto termínu zaplaceny, mohou být, dle
zákona o místních poplatcích, vyměřeny až do trojnásobné výše!
Zároveň upozorňuje držitele psů na povinnost trvalého označení
psa mikročipem nebo tetováním a nahlášení psa do evidence
chovatelů psů i na Magistrátu hlavního města Prahy. Tato
povinnost vyplývá z Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy 
č. 23/2033 Sb. hl. m. Při splnění těchto dvou podmínek uskutečněných
v rámci třiceti dnů, má pak držitel psa nárok na slevu na poplatcích
max. 350 Kč po dobu následujících dvou let. Držitelé psů mají možnost
zaplatit roční poplatek přímo na účet MČ Praha–Ďáblice číslo 501 855
998/6000. Jako variabilní číslo uveďte číslo 1341... (za tečky dosaďte
číslo známky psa) a popř. do poznámky jméno majitele psa. Druhá
možnost úhrady poplatku je v pokladně úřadu MČ v úředních hodinách.

Miroslava Koubová, finanční odbor úřadu MČ Praha–Ďáblice
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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 březen a duben 
Otevírací doba
v březnu: pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 19.30–21.30, 
čtvrtek 13.30–15.30, 19.30–21.30, neděle 14–16 hodin
v dubnu: pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 20.30–22.30, 
čtvrtek 13.30–15.30, 20.30–22.30, neděle 14–16 hodin. 
V neděli 8. 4. a v pondělí 9. 4. ZAVŘENO. 

PŘEDNÁŠKY 
astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30 hodin: 
12. 3. RNDr. Aleš Krejčí: S batohem Jižní Čínou. 
19. 3. Petr Adámek: Jarní obloha – souhvězdí, 
zajímavé úkazy a objekty.
16. 4. Mgr. Jiří Kroulík: Půlstoletí pilotované kosmonautiky. 
23. 4. Prof. Lubomír Linhart: Egypt.

POŘADY s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hodin:
26. 3. APOLLO 10, APOLLO 11.
2. 4. a 30. 4. DEN ZEMĚ – pásmo přírodopisných filmů.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
březen: pondělí 13.30–15.30, středa 19.30–21.30, 
čtvrtek 13.30–15.30, 19.30–21.30, neděle 14–16. 
V pondělí 26. 3. 20–21 za jasného počasí.
duben: pondělí 13.30–15.30, středa 20:30–22:30, 
čtvrtek 13.30–15.30, 20.30–22.30, neděle 14–16. 
V pondělí 2. 4. 20–21 za jasného počasí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.
Venuše – za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc – od 1. 3. do 8. 3. a od 24. 3. do 31. 3.
Venuše, Mars, Jupiter – po celý březen
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý březen i duben
Hvězdokupy, mlhoviny – za bezměsíčných večerů
Měsíc – od 1. 4. do 5. 4. a od 23. 4. do 30. 4.
Venuše, Mars, Saturn – po celý duben
Jupiter – začátkem dubna
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout
si přístrojové vybavení hvězdárny a astronomickou výstavu.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve středu a ve čtvrtek 18.30–19.30 hodin (březen), vždy ve středu
a ve čtvrtek 19.30–20.30 hodin (duben) mohou hvězdárnu navštívit pře-
dem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny
s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů (záleží
na počasí).

ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek v 8.30 a 10.30 pro předem
objednané školní výpravy. Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma.
Bližší informace a objednávky na č. 283 910 644. 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY čtvrtek 5. 4., 
otevírací doba 10–12, 13.30–15.30. 
Program: 10.15 Africká pohádka, 13.45 Den Země – pásmo přírodopis-
ných filmů pro mládež a dospělé. 11–12, 14.30–15.30 pozorování
Slunce, případně Venuše.

POHÁDKY pro nejmenší: neděle 18. 3. od 10.15 hodin – Africká
pohádka, neděle 15. 4. a 29. 4. od 10.15 hodin – Měsíc u krejčího.
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce, případně Venuše.

VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
40 Kč, filmové večery, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři
(od 65 let) 50 Kč.

Kalendárium
8. března – výjimečně od 17 hodin – Zapomínáte? My také! – 
ergoterapeutka Mgr. Kateřina Svěcená – Obecní dům, klub v suterénu

11. března od 10 do 12 hodin – Evropský den mozku. 
Zábavné dopoledne plné her a hlavolamů pro malé i velké – 
Obecní dům, přízemí 

17. března od 10 do 12 hodin – bazar Mateřského centra – 
Obecní dům

22. března – 14 hodin – Nordic walking v Ďáblicích –
instruktorka České asociace nordic walking paní Markéta Matušíková –
Obecní dům, klub v suterénu

22. března – 16–18 hodin – Vítání jara v Otevřeném Ateliéru –
výtvarná dílna, kde bude možné vyzkoušet různé výtvarné techniky –
Obecní dům, jídelna

25. března – 16–19 hodin – Sportovní odpoledne – zumba, 
posilování, pilátes – tělocvična ZŠ U Parkánu

4. dubna – od 17 hodin – Jarní květinové dekorace –
v sálu Diakonie v Obecním domě

5. dubna – 14–17 hodin – Velikonoční dílna – pod vedením 
paní Daniely Tůmové – Obecní dům, klub v suterénu

Mše v ďáblické kapli 
18. března, 1. dubna 
a 8. dubna (Boží hod velikonoční)
vždy 10.30 hodin

Pokud do konce kalendářního měsíce nedostanete 
do svých schránek Ďáblický zpravodaj, napište to, 
prosíme, na e-mail: zpravodaj@dablice.cz. 
Zpravodaj si v takovém případě můžete vyzvednout 
na radnici, v knihovně či v lékárně.
Vždy s předstihem je aktuální číslo vyvěšováno 
i na webových stránkách naší městské části:

www.dablice.cz

Nově 
v salonu 
Jara
Ďáblická 736, 
Praha 8-Ďáblice

Řádková inzerce
Koupím byt v Praze pro maminku. 1+kk až 3+1. 
Platím ihned – solidní jednání. Tel.: 775 688 057 
(stačí sms nebo prozvonit, zavolám).

Mladá rodina hledá k odkoupení domek v Ďáblicích, 
nebo blízkém okolí. Tel.: 607 659 773. 



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

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

Údaje o dítěti

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

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

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

Údaje o žadateli – zákonném zástupci

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

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

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

Bankovní spojení

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

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

Poučení
Dle usnesení č. 052/11/ZMČ z 14. 12. 2011 může být příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem 
v MČ Praha–Ďáblice od 0 do 15 let věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti. Podání žádosti je možné pouze od 1. 4. do 30. 11. 
běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené 
po 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15. 1. roku následujícího. Žádosti lze doručit MČ Praha–Ďáblice osobně 
s občanským průkazem nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha–Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat 
k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady. (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).

✃



Ceny a nabídka platí od 1. 3. do 31. 3. 2012 při fi nancování Renault Finance. * Záruka 4 roky / 60 000 km (podmínka, která nastane dřív) platí při fi nancování Renault Finance. Dle všeobecných obchodních podmínek Renault Benefi t; servisní prohlídky až na 4 roky / 40 000 km (podmínka, která nastane dřív) nezahrnují cenu 
oleje. Renault Finance znamená fi nancování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Clio a Clio Grandtour: spotřeba 3,5–7,6 (l/100 km), emise CO

2
 106–135 (g/km). Navigace TomTom je dodávána zdarma ke každému objednanému vozu formou příslušenství. Vyobrazení vozů a navigace je pouze ilustrativní.

RENAULT CLIO GRANDTOUR I KRÁTKÉ CLIO JIŽ OD 179 900 Kč179 900 Kčč

LIMITOVANÁ SÉRIE JANA 
S NAVIGACÍ TOMTOM SE ANI V PRAZE NEZTRATÍTE

Ďáblická 2, 182 00 Praha 8, tel.: 286 001 131 www.autoavant.cz

Ceník inzerce
1/1 strany (výška) 210x297 mm (na spad), 
183x272 mm (do zrcadla) – 6 000 Kč
1/2 strany (šířka) 210x148 mm (na spad), 
183x135 mm (do zrcadla) – 3 500 Kč
1/2 strany (výška) 105x297 mm (na spad), 
89x272 mm (do zrcadla) – 3 500 Kč
1/3 strany (výška) 70x297 mm (na spad), 
58x272 mm (do zrcadla) – 2 500 Kč

1/3 strany (šířka) 210x99 mm (na spad), 
183x90 mm (do zrcadla) – 2 500 Kč
1/4 strany (výška) 105x148 mm (na spad), 
89x135 mm (do zrcadla) – 1 800 Kč
1/4 strany (šířka) 210x74 mm (na spad), 
183x68 mm (do zrcadla) – 1 800 Kč
dvousloupec 120x180 mm (do zrcadla) – 5 000 Kč
2/1 prostřední dvoustrana 420x297 mm – 12 000 Kč
Další formáty dle ceníku řádkové inzerce, šířka sloupce 58 mm.
Všechny ceny jsou bez DPH

Řádková inzerce
– komerční inzerce 1 řádek 35 Kč včetně DPH,
– soukromá inzerce 3 řádky zdarma,
– společenská kronika na šířku sloupce 1x 30–60 mm zdarma.

Inzertní podklady je třeba odevzdat 
15 dní před datem zveřejnění!

Při opakované inzerci 
(nejméně 3 inzeráty v kalen dářním roce) 
nabízíme zvýhodnění ve výši 15 %!

www.wplast.cz

W-PLAST.cz s.r.o.
U Parkánu 13/15
182 00 Praha 8 - Ďáblice

tel.: 283 910 145, 724 917 812
e-mail: info@wplast.cz

Záruka kvality! ČSN EN ISO 9001
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Zimní sleva a bonus platí při uzavření smlouvy do konce března 2012,
tj. vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období 2.1. - 31.3. 2012.

na plastová okna

ZIMNÍ
SLEVA
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