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Zprávy z rady městské části

85. jednání dne 13. 1. 2014
l Ukončení působnosti v KV. Rada vzala na vědomí informaci 
o ukončení činnosti paní Marie Štarmanové v Kontrolním výboru.
l Návrh smlouvy. Rada požaduje předložit návrh smlouvy o zajištění
následné péče o vysazené stromy nebo keře s firmou Sázíme stromy 
z.ú. KŽPaD a zároveň požaduje předložení návrhů vhodných míst 
k případné výsadbě stromů.
l Cenová nabídka. Radě souhlasí s předloženou cenovou nabídkou 
na odstranění závad zjištěných při revizích komínů v bytových domech;
v ul. Legionářů 88/51 požaduje ještě prověřit další možnosti případného
umístění nového plynového kotle.
l Žádost o vyřazení knih. Rada schválila návrh knihovnice p. Zema-
nové o vyřazení knih z knihovny v Ďáblicích a jejich poskytnutí čtenářům
obecní knihovny.
l Žádost MHMP. Rada nemá námitek a souhlasí v výkupem pozemku
parc. č. 1713/3 v k.ú. Ďáblice do vlastnictví hl. m. Prahy. 
l Zařazení stavby do majetku MČ. Rada po projednání schválila
ukončení stavby „Fotbalové hřiště s UMT III. Generace“ a zařazení do
majetku MČ Praha-Ďáblice jako technické zhodnocení stávajícího hřiště.
l Nákup štěpkovače větví. Radní Janek navrhl a rada souhlasí s náku-
pem štěpkovače, požaduje prověřit možnosti případného umístění.
l Vyhlášení výběrového řízení. Rada byla informována o odvolání
pana Vlastimila Foučka z funkce tajemníka ÚMČ Praha-Ďáblice a souhlasí
s vyhlášením výběrového řízení na funkci tajemníka úřadu.
l Návrh rozpočtu JPO SDH Ďáblice. Radě byl předložen návrh 
rozpočtu, ta požaduje předložit vyúčtování za rok 2013.
l Spádové oblasti ZŠ a MŠ. Rada po projednání pověřila starostu
požádat příslušný odbor MHMP o změnu Obecně závazné vyhlášky
č. 20/2008 o školských obvodech základních škol, spočívající ve vyjmutí
území MČ Praha-Březiněves ze spádové oblasti Základní školy a mateřské
školy, Praha 8-Ďáblice, U Parkánu 17.
l Zpráva o provozu služebního vozidla. Rada vzala zprávu za rok
2013 na vědomí.
l Podmínky přijetí dětí. Rada byla seznámena s podmínkami přijetí
dětí do 1. tříd ZŠ U Parkánu.
l Směrnice pro účetní odpisy. Rada po projednání schválila směrnici
006–13 pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku MČ Praha-Ďáblice.

86. jednání dne 27. 1. 2014
l Žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Rada po projednání sou-
hlasí s prodloužením nájemní smlouvy na obecní byt ul. Legionářů 88/51
panu Karlovi Batelkovi od 1. 2.–30. 6. 2014 za podmínky, že pan Batelka
odstraní namontovaný kontrolní elektroměr ve společných prostorách
domu, který brání osazení hasicího přístroje.
l Žádost o udělení výjimky. Rada po projednání žádosti spol. KOMIS
TRADE, s.r.o. souhlasí s udělením výjimky k výkopovému povolení za úče-
lem výstavby vodovodní a kanalizační přípojky k par. č. 1006/1 v Praze-
Ďáblicích za podmínky, že MČ nebude v uvedenou dobu provádět na
příslušných komunikacích zimní údržbu.
l Návrh dohody o nahrazení chybějící omítky. Rada bude jednat se
spol. RPS plus, s.r.o., o technickém řešení případného zateplení jižní
fasády dvorní přístavby domu ul. Ďáblická 66/79.
l Příprava rozpočtu. Ing. Křížek a paní Koubová seznámili radu 
s návrhem rozpočtu MČ na rok 2014 a podali informace k jednotlivým
položkám rozpočtu.
l Žádost Ing. Rexy. Rada projednala žádost a rozhodla vyhlásit záměr
na prodej nebo směnu pozemků parc. č. 1731/10, 1729/537, 556/6, 

556/7 v k.ú. Ďáblice. O prodeji nebo směně pozemků rozhodne ZMČ 
na nejbližším zasedání.
l Kronika 2012. Rada na základě seznámení se s předloženou kronikou
a stanoviskem letopisecké komise souhlasí s předloženou kronikou
v elektronické podobě. Paní Macháňová bude informována a požádána,
aby zajistila vytištění a svázání kroniky, aby mohla být k dispozici obča-
nům Ďáblic k event. připomínkám. Návrh na naskenování všech 
kronik obce. Rada bere návrh paní knihovnice Zemanové na vědomí.
l Žádost o splátkový kalendář. Rada rozhodla na základě žádosti
povolit paní Šárce Musilové splátkový kalendář na nájemné za obecní byt.
l Žádost o půjčku. Rada po projednání nesouhlasí s poskytnutím
půjčky ve výši 10 000 Kč panu Štěpánu Lukácsovi.
l Informace o výsledku kontroly. Radní Dohnalová informovala
o výsledku kontroly úpravy louky na Ládví, kterou provedla společně
s RŽP. Bylo konstatováno, že práce nebyly dokončeny (částečně nevyká-
cené nálety, roští a nezapěstované koruny zbylých stromů), i když firma
Covenant, která je prováděla, slíbila koncem roku jejich dokončení.

Ze zápisníku starosty na téma

Zvýšení kapacity 
základní školy 
v roce 2014
Milí sousedé, vážení rodiče,
dovolte, abych následujícími řádky oslovil zejména maminky a tatínky dětí
předškolního věku, kteří se připravují na tolik očekávaný a všemi genera-
cemi stále znovu diskutovaný vstup do systému základního vzdělávání...
prostě opět „začínáme chodit do školy“. Málokterá událost bývá takovou
směsicí protichůdných a najednou prožívaných pocitů radosti a těšení 
na jedné straně, až po různé strachy a smutky na straně druhé.
Snad trochu podobně já prožívám v posledních měsících svou účast na
projektových pracech přístavby školy a na jednáních o finančním zajištění
přístavby a rozvoje naší školy. 

Rok 2011 – konec rovného přijímaní ďáblických 
a březiněveských dětí do mateřské školy
Prvním nechtěným, ale okolnostmi vynuceným opatřením bylo rozhodnutí
Rady MČ o změně pravidel pro přijímání dětí do naší mateřské školy. Tím
byl zajištěn dostatek místa pro ďáblické děti. Navíc příslovečně vše špatné
bylo pro něco dobré a konfliktní situace pomohla urychlit výstavbu mateř-
ské školy také v Březiněvsi. Problém nedostatku místa nás ale s postupem
času dostihl ve škole. 

Všechny volné prostory v budově školy a školky 
jsou již využity. Co dále?
Všechny zbytné odborné učebny a volné prostory v budově školy byly již
využity pro kmenové třídy nově přijímaných žáčků. Naším posledním vel-
kým opatřením bylo získání finančních prostředků, přestavba a vybavení
jednoho pavilonu školky pro potřeby vyučování základní školy, které pro-
běhlo během letních prázdnin 2012. 
Dále už zbývá jediné. Další potřebné třídy zajistit přístavbou budovy školy.
Mojí snahou bylo přístavbu finančně a realizačně zajistit pro letošní rok.
Toho však nebylo reálné dosáhnout a teprve po posledních politických
změnách ve vedení Prahy se nyní začíná úročit společný tlak spolupracují-
cích městských částí i samostatných Ďáblic na Prahu. 

Podána žádost o investiční dotaci z rezervního fondu
Prahy určeného pro investice do školských zařízení 
městských částí 
Pro rok 2014 byla v rozpočtu hl. m. Prahy konečně vytvořena finanční
rezerva pro investice do školních zařízení. Finanční síla této rezervy je
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vzhledem k mnohaletému zanedbání této oblasti zcela nedostatečná, je
však alespoň nějakým začátkem budoucího nutného a systémového
řešení malých kapacit a navazujících problémů školních a předškolních
zařízení. 
Jménem Ďáblic jsem opět zpracoval a podal (po kolikáté již za své
funkční období?) žádost o investiční dotaci na přístavbu budovy školy
s cílem navýšit její kapacitu. 
Základem naší žádosti je projekt dvoupatrové dostavby budovy
školy s napojením na stávající inženýrské sítě a vytvoření 3–4 nových
tříd. Dostavba ZŠ navíc nebude i při své ekonomičnosti pouhým navýše-
ním kapacity školy, ale zároveň příležitostí zkvalitnit stávající prostory
a provoz školy a vytvořit vhodný „veřejný prostor“ a nový hlavní vstup 
do školy odpovídající dnešním urbanistickým požadavkům. 
Základní údaje o škole (stav r. 2014): 

počet tříd ZŠ Počet žáků ZŠ Počet tříd MŠ Počet žáků MŠ

19 416 7 196
Základní údaje o akci:
Účel akce: řešení kritické situace v co nejkratším čase. 
1. priorita: zajistit povinné přijetí dětí spádové oblasti do 1. tříd 
(minimalizace sociálního konfliktu dvou sousedních MČ); 2. priorita:
v období menšího počtu dětí do 1. tříd uskutečnit návrat dvou tříd
z budovy školky do budovy školy (pro nedostatek místa se učí ve vzdále-
ném pavilonu MŠ, v r. 2012 byla část MŠ zrušena pro potřebu nouzového
vyučování školy); 3. priorita: pokud by došlo v budoucnu k dalšímu sni-
žování počtu dětí do 1. tříd i ve škole jako celku, budou uvolněné prostory
vráceny ke zřízení odborných učeben (všechny odborné učebny již byly
zrušeny a využity pro kmenové třídy).
Celkové náklady akce (odhad): 27 000 000 Kč.
Dokončení akce: rok 2015.

Březiněves je spádová oblast naší školy = škola má povin-
nost zajistit naprosto rovné šance pro přijímání ďáblických
i březiněveských dětí i při nedostatku míst a ještě k tomu
sami neseme veškerou odpovědnost a starost o financo-
vání, provoz a rozvoj školy
Pro děti obou městských částí tedy rovnost platí. Nevidím však rovnováhu
práv a povinností našich městských částí. Ani výši finančních prostředků
přidělených městským částem nepovažuji z tohoto pohledu za spra-
vedlivou. Takové postavení se nám nelíbí a hledáme řešení.
Konečným řešením je zajistit dostatečné kapacity
škol a školek pro obě městské části a sou-
časně nastavit objektivnější rozdělo-
vání finančních prostředků
pro školství přidělovaných
z „centra“ městským částem. 
Existuje ještě jedno možné
opatření, které ani nepovažuji
za řešení problému: zrušení 
spádové oblasti. 
Starostu MČ Praha-Březiněves jsem infor-
moval, že již v roce 2008 pověřila ďáblická rada
a následně zastupitelstvo starostku jednat o zrušení
spádovosti a že aktuálně mám takové pověření od sou-
časné rady i já. Oba jsme se ale shodli, že naším společným
cílem je spolupráce při hledání řešení.
Prvním krokem je společné vyjádření starostů obou MČ a paní ředitelky,
které vám také předkládáme v tomto vydání zpravodaje.
Druhým krokem bylo společné jednání s radní hl. m. Prahy pro oblast
školství, s paní Ludmilou Štvánovou.

Jednání s Prahou – a co je možné v nejbližší době?
Jednání obou starostů s paní radní Štvánovou lze shrnout do těchto 
sdělení: oba starostové upozornili na hrozící sociální konflikt našich měst-
ských částí (rušení spádovosti, losování dětí pro zápis do školy) a informo-
vali, jak budeme dále postupovat v nejbližších týdnech (viz společné
vyjádření) l všichni shodně souhlasili, že zajištění dostatečných kapacit
škol a školek v Praze je velký, mnoha lety zanedbaný problém a že
i situace naší školy je velmi vážná l za Ďáblice jsem informoval o postupu

projektových prací přístavby, náš projekt je velmi rychlé a efektivní řešení,
navíc se zajímavou přidanou hodnotou (zvýšení kvality prostor a provozu
celé školy), na daném místě je náš projekt maximem možného l zdůraznil
jsem, že žádost o investiční dotaci je nutné posuzovat jako žádost dvou
městských částí (což bude v procesu vyhodnocování žádostí důležité)
l během měsíce března by mělo být známo, zda náš projekt bude letos
finančně podpořen l paní radní Štvánová přijala návrh starosty Haramula
a na internetových stránkách Prahy bude zprovozněn centrální seznam
pražských škol s popisem volných míst (stále více rodičů totiž začíná
dávat přednost umístění svých dětí do škol v místě svého pracoviště,
často tedy v kvalitních a zatím nenaplněných školách v centrálních čás-
tech Prahy) – takové jednotné informační místo bude užitečným pomoc-
níkem i mnoha rodičům z našich městských částí při posuzování
a rozhodování.

S přáním mnoha štastných dnů prožitých s dětmi Miloš Růžička, starosta
Vizualizace: Atelier K2

Společné vyjádření starostů MČ Praha-Ďáblice, 
MČ Praha-Březiněves a ředitelky Základní školy
a mateřské školy, Praha 8-Ďáblice, U Parkánu 17
k podmínkám přijímání žáků 
do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015

Vážení rodiče předškoláků,
ve snaze o úplnou informovanost, a abychom předešli různým dohadům,
které by se mohly o přijímání žáků do 1. ročníku pro příští školní rok šířit,
rozhodli jsme se vydat toto oficiální stanovisko:
Základní škola v Ďáblicích má od aktuálního školního roku 2013/2014  plně
obsazené všechny učebny, které pro svůj provoz může využívat. 
Zcela jasné v tuto chvíli je, že na konci probíhajícího školního roku opustí
současná jediná devátá třída školu a pro budoucí prvňáky se uvolní jedna
učebna. To znamená, že v prvním kole zápisu do 1. ročníku může být při-
jato pouze 30 dětí. Při přijímání mají přednost děti, které mají trvalé 
bydliště v Ďáblicích a Březiněvsi. Pokud se těchto žáků bude hlásit více
než 30, o přijetí rozhodne los.

Situace však je ovlivněna ještě dalšími faktory. Jedním z nich je počet
žáků, kteří se z pátých ročníků hlásí na gymnázia. Je velmi

pravděpodobné, že jejich přijetí umožní spojit pro
příští školní rok dvě současné páté třídy

v jednu šestou, a tím vznikne
prostor přijmout dalších 30 dětí
do další 1. třídy. Vedení školy ve
spolupráci s oběma radnicemi
hledá další možná řešení, kte-

rými chce zajistit prostor i pro vznik
v pořadí již třetí třídy budoucích

prvňáčků. V takovém případě ředitelka
školy s největší pravděpodobností vyhlásí

i druhé kolo zápisu do 
1. ročníku, které by se mohlo uskutečnit v období

květen – červen 2014. 
Přesto všem zájemcům doporučujeme zvážit možnost

absolvovat s dětmi zápis i do jiné základní školy jako náhradní
řešení. Přijetí do jiné školy navíc neovlivní možnost následně

žádat o přijetí do ďáblické školy v druhém kole.
Vážení spoluobčané a rodiče, věříme, že se nám podaří zajistit místo pro
všechny děti, jejichž rodiče budou mít zájem, aby navštěvovaly ďáblickou
školu. Stejně tak prohlašujeme, že oba starostové i celé vedení obou měst-
ských částí průběžně po celé volební období využívají všech svých možností,
jak vyřešit problém nedostatku tříd systémově – tedy získáním investiční
dotace z rozpočtu hlavního města Prahy. Právě úkolem Prahy je sestavovat
svůj rozpočet a hospodařit tak, aby byla průběžně zajištěna odpovídající
kapacita školských zařízení na svém území. 

Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Praha-Ďáblice
Ing. Jiří Haramul, starosta MČ Praha-Březiněves

Mgr. Iveta Horáčková, ředitelka školy
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Pozvánka na jarní 
posezení seniorů
Všechny dříve narozené občany Ďáblic srdečně
zveme na jarní setkání v jídelně základní školy
U Parkánu 17, které se uskuteční v pátek 
4. dubna od 15 do 17 hodin.
Přijďte si popovídat a společně zazpívat 
písničky svého mládí s panem Václavem 
Vomáčkou. Svou účast nemusíte hlásit 
předem. Případné dotazy zodpovíme 
na tel. č. 728 227 384. 

Vítání nově 
narozených dětí
Zveme rodiče dětí narozených v roce 2013
a 2014 na slavnostní přivítání nových občánků
Ďáblic, které se uskuteční v červnu letošního
roku. Přihlásit se můžete e-mailem na
adrese: socialni.komise@dablice.cz nebo
osobně v podatelně úřadu naší městské části.
Do přihlášky, prosíme, uveďte jméno dítěte,
datum narození, adresu trvalého bydliště dítěte
a kontakt na rodiče. Podmínkou účasti na této
slavnosti je trvalé bydliště dítěte na území
Ďáblic. 

Těšíme se na setkání s Vámi
členky sociální komise MČ Praha- Ďáblice

Vážení čtenáři,
S novým rokem jsem opět provedla menší revizi
knihovního fondu a vyřadila knihy, které ležely
v zapomnění několik i desítek let nepovšimnuty.
Tyto knihy si můžete vzít v knihovně zdarma.
Seznam vyřazených knih je na webových 
stránkách knihovny www.dablice.knihovna.cz.
Samozřejmě i nadále můžete nosit knihy, které
si koupíte, přečtete a již se vám nevejdou do
vaší knihovny do Obecní knihovny, kde tak
budou k dispozici i jiným čtenářům.
Také bych ráda připomněla, že se opět platí
roční členský poplatek 80 Kč.

Lucie Zemanová

Uvedení Páně do chrámu
(Hromnice)
Vždy 2. února, čtyřicet dní po narození Ježíše, si
církev připomíná událost zapsanou v Lukášově
evangeliu (Lk 2,22-40). Ježíšovi rodiče, Josef
s Marií, přinesli malého Ježíše do chrámu
v Jeruzalémě, aby podle židovských zvyklostí
vykonali povinnost očišťování a představení
prvorozeného syna, který byl vždy podle zákonů
zasvěcen Bohu. Na pozadí příběhu vystupují
dvě postavy, stařec Simeon a prorokyně Anna,
oba hluboce věřící, zbožní lidé na sklonku
svého života. Simeon vítá rodiče a přiznává se
k Ježíši jako k dlouho očekávanému mesiáši
známým chvalozpěvem: „Nyní propouštíš
v pokoji svého služebníka, Pane, neboť mé oči
viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi

národy – světlo, jež bude zjevením pohanům,
slávu pro tvůj lid Izrael. – Hle, on jest dán
k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako
znamení, kterému se budou vzpírat.“ Simeon
děkuje Bohu, že mohl spatřit toho, kdo přichází
v Boží slávě a Anna vyznává, že v malém dítěti
přichází vykoupení. – Když Josef s Marií vyko-
nali své povinnosti, vrátili se zpět do Nazareta.
Svátek se lidově nazývá Hromnice a souvisí
s ním mnoho pranostik, nejznámější „na Hrom-
nice o hodinu více“. Jeho vznik se váže na tra-
dici světelného průvodu, který se konal od 
5. stol. v Římě. Světla měla připomínat Simeo-
novo proroctví o Ježíšovi jako o světle poha-
nům. Z této tradice se u nás vyvinul zvyk
svěcení světel, svíček – hromniček, které se
dávaly za okno jako ochrana domácnosti před
bouří a bleskem.

Renata Wesleyová, farářka

Uvedení do chrámu, kolem r.1305, 
Giotto di Bondone, Cappella Scrovegni, 
Padova

Otevřený dopis radním MČ Ďáblice
Opět jsem procházel naše Ďáblice, – je to skutečně hrozné. Samé psí exkrementy (lejna) po psech,
zvláště po roztání sněhu. Vím, že radnice, pro odstranění těchto značných problémů obce, dává
nemalé částky. A majitelé psů jsou nenapravitelní.
NAVRHUJI: najmout si jednou za týden či měsíc k projetí obce stroj nazývaný „lejnocuc“, 
samozřejmě i s obsluhou od některého z majitelů těchto strojů. 

Zdeněk Sobotka

Vážení občané, k tomu příspěvku bych si dovolil (jako majitel psů) 
drobnou poznámku, neboť text pana Sobotky neodpovídá realitě. 
Problém odstraňování psích exkrementů je jistě aktuální, a to nejen
v naší obci. Není ale spravedlivé házet všechny majitele psů do jednoho
pytle. Pokud chceme být objektivní, musíme vidět, že se morálka úklidu
psích „hovínek“ lepší rok od roku. Každý z vás jistě viděl odpovědné
majitele psů, kteří po svém čtyřnohém miláčkovi pečlivě uklízejí. Je jich
většina, naopak ignoranty potkáváme stále méně často. Když už je 
potkáme, máme vždy možnost je slušně upozornit na povinnost uklízet
po svém psovi. 
Úklidu významně pomáhají stojany na papírové pytlíky a koše, k tomuto
účelu určené a po obci rozmístěné. Co v poslední době občas trochu
vázne je doplňování pytlíků na exkrementy do stojanů. To ale nemůže být
důvodem, že svou úklidovou povinnost zanedbáme. Do kapsy se vždy
vejde plastový sáček a bez něj by žádný správný pejskař ven neměl
vycházet. Protože štěstí přeje připraveným.

Martin Smrček, zastupitel

ÚMČ Praha-Ďáblice 
vypisuje výběrové řízení
na funkci tajemníka/
tajemnici
Zákonné požadavky na uchazeče podle 
§4 a§5 zákona č. 131/2000 Sb. 
o hl. m. Praze a obecně závazné 
vyhlášky hl. m. Prahy:
l vysokoškolské vzdělání, 
l praxe min 3 roky v obdobné pozici,
l ŘP skupiny B.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, 
předpokládaný nástup dle dohody, 
místo výkonu práce – Praha.
Celé znění výběrového řízení na úřední
desce: www.dablice.cz

Poděkování
Tímto bych chtěla poděkovat našemu Sboru
dobrovolných hasičů v Ďáblicích za ochotu
a vstřícnost při odstraňování zmrzlého sněhu 
ze střechy domu.
Nad rámec svých
povinností hned
přijeli, byli milí
a ochotní. Kéž by
vše fungovalo
jako naši hasiči.
Přeji mnoho 
úspěchů v jejich
další práci.

Hana Mráčková
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Volby členů školské rady
Ve středu 29. 1. 2014 v odpoledních hodinách
proběhly v budově ZŠ volby 2 nových členů
školské rady navržených zákonnými zástupci
žáků. Voliči měli možnost si předem pročíst
volební programy jednotlivých kandidátů.
Někteří zákonní zástupci se ovšem rozhodovali
i bez těchto materiálů a preferovali jedince, kte-
rého dobře znají a mají k němu důvěru. Všech
137 volebních lístků bylo platných, největší
počet hlasů získali Mgr. Lukáš Krump PhD. 
(50 hlasů) a Mgr. Gabriela Viačková (48 hlasů),
kteří se stali členy školské rady. Další 2 členy
jmenuje zřizovatel a 2 členy volí pedagogičtí
pracovníci školy. Funkční období šestičlenné
školské rady je tříleté.
Podrobnější výsledky voleb a informace k fun-
gování školské rady najdete na webových strán-
kách školy www.skoladablice.cz v záložce
Školská rada.

Hana Ulčarová, předsedkyně volební komise

Den otevřených dveří
Ve středu 15. ledna 2014 proběhl Den otevře-
ných dveří na naší škole. Budoucí spolužáky
a jejich rodiče po škole provázeli žáci druhého
stupně. Celkem přišlo kolem 90 lidí. Ukázali
jsme jim šatny, školní družinu, třídy na prvním
a druhém stupni, sborovny, tělocvičnu, kde
zrovna probíhal kroužek míčových her, šatny na
tělocvik, učebnu počítačů, ředitelnu, kancelář,
jídelnu a sál. Rodiče a děti se nás ptali na
záludné otázky a my jsme na ně odpovídali.
Zajímali se o zápis, jací učitelé budou mít
prvňáčky, na kroužky ve škole a na vyučovací
hodiny a školní předměty. Otázky se týkaly také
školní jídelny a školní družiny – od kolika do
kolika je. A někoho se třeba ani na nic ne -
zeptali. 
Rodiče a děti se mohli ptát i paní ředitelky. A na
co se nejčastěji ptali? Rodiče zajímalo místo ve
škole pro budoucí prvňáčky, co si mají přinést
s sebou k zápisu a jestli mají přijít i děti. „Děti
určitě ANO, připravíme pro ně překvapení, které
pro ně bude znamenat zábavu, prověření jejich
schopností, a to všechno formou hry. Na zápis
si mají přinést rodný list dítěte, občanský průkaz
rodiče, a pokud chtějí, mohou si od 3. února
stáhnout z našich webových stránek potřebné
žádosti k vyplnění.“ Rodičům se nejvíce líbily
třídy na prvním stupni a družiny. Doufám, že
všem dětem a rodičům se u nás ve škole líbilo
a už se těší na zápis do první třídy.

Matěj Vondřich (VII. A)

Klub mladých diváků
V pondělí 13. 1. jsem byl s Klubem mladých
diváků na druhém představení v Divadle
v Dlouhé. Zhlédli jsme divadelní představení
LHÁŘ, které napsal Carlo Goldoni. V hlavní roli
Lelia – lháře vystoupil Jan Vondráček, dále
Pavel Tesař jako jeho sluha Arlecchino, v dalších
rolích jsme viděli J. Wohanku, V. Zavřela, 
H. Dvořákovou a M. Turkovou. Děj se odehrává
v Benátkách. Lelio se sluhou se vrací po 
20 letech do města. Jeho život je plný skandálů,
lže a podvodů. Lže i v Benátkách a svádí
Rosaoru a Beatrici, ale nepodaří se mu to.
Nakonec si vezme maskovou dámu. Hra byla
plná překvapení a humoru, moc se nám líbila.
Těšíme se na další vtipné představení o Dráku-
lovi v Žižkovském divadle v březnu.                    

Matěj Vondřich (VII. A)

Návštěva knihovny 
Ve čtvrtek 23. ledna odjeli druháčci se školní
družinou do Městské knihovny Ládví. Domlu-
venu tam měli besedu o Ondřeji Sekorovi a jeho
nejslavnějším mravenci z říše hmyzu. 
Paní knihovnice nám zajímavě povídala o životě
známého umělce, a dokonce měla připraveny
knihy od Ondřeje Sekory, ze kterých nám pře-
četla i několik ukázek. Pak nás seznámila
i s tím, jak se orientovat při vybírání knížek. 
Pro některé z dětí to byla vůbec první návštěva
knihovny. Ti si odnesli kromě nových zkušeností
i přihlášku do této knihovny. Byli mezi námi
však i zkušení čtenáři, kteří s sebou měli
výpůjční průkaz, a tak si již za pomoci ostatních
dětí vybírali tu správnou knížku domů na čtení. 

Vlasta Poláčková – vychovatelka

Kopali jsme za školu a přivezli
1. místo do Ďáblic!
Kluci z naší školy se zúčastnili v úterý 14. 1.
2014 fotbalového turnaje pro pražské základní
školy pořádaného Pražským fotbalovým sva-
zem. Sedm malých fotbalistů z druhých tříd,
Šimon Sýkora, Patrik Vošta, Lukáš Maška, Danis
Mačkič, Petr Burian, Filip Hladík a Miky Šimák,
vyrazilo do haly na Radlické, kde je čekalo šest
týmů z pražských škol. Všech šest zápasů kluci
zvládli na výbornou, jasná vítězství s převahou
a žádná obdržená branka nás vynesla na cel-
kové první místo v turnaji. Do Ďáblic tak kluci
přivezli nádherný pohár, zlaté medaile a jasný
postup do semifinálového kola, které nás čeká
11. 2. 2014 na Petřinách.
Za celý turnaj zaslouží kluci jednoznačně poch -
valu, bojovali jako lvi a vzorně tak reprezento-
vali naši ďáblickou školu. Více informací
a fotografie na www.detskypohar.cz.

Manželé Sýkorovi

Po vánoční prázdninové pauze se žáci naší školy
začali znovu dostávat do kondice. Týkalo se to
zejména mladších žáků 3. a 5. tříd, které čekala
Krajská eliminace ve Školském poháru České
pojišťovny. Po listopadovém vítězství v Okres-
ním kole Školského poháru naši žáci postoupili
do Krajské eliminace pro Prahu, která se konala
22. ledna v Základní škole Kunratice. V naší
skupině jsme po velmi vyrovnaných bojích
obsadili 3. místo. Kluci projevili velkou bojov-
nost a chuť vyhrávat, kdy jednou bezkonku-
renčně zvítězili a dvakrát po těžkém boji
prohráli o jeden gól. Naší velmi silnou stránkou
byla útočná činnost a k postupu do finále
nechybělo moc. Oporou našeho týmu byli žáci
třídy V. A Matěj Víšek a Ondřej Výkruta. Tímto
bych chtěl všem členům našeho týmu poděko-
vat za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Daniel Tkadlčík, vyučující tělesné výchovy

Družina v lese
Tak jsme se dočkali... Rtuť na teploměru klesla
pod 0°C, krajina se pokryla sněhovou pokrýv-
kou a my se společně s dětmi těšíme na první
radovánky na sněhu.
Ale protože přírodě také pomáháme, vyrazili
družinoví prvňáčci společně s druháčky do
Ďáblického háje doplnit krmítka ptáčků.
Na keře děti rozvěsily malé slunečnice, které si
druháčci se svými vychovatelkami dopředu při-
pravili. Samozřejmě se děti dostatečně vyřádily
i na blízkém hřišti, kde postavily dva sněhuláky
a do družiny se vracely s prvními společnými
zasněženými zážitky.
No, a protože stále přituhovalo, nedalo nám to
a s prvňáčky jsme se ještě jednou, další týden,
vydali zkontrolovat a doplnit krmítka.
A teď už jen hurá bobovat. 

Markéta Skalová – vychovatelka

Hurá sníh!
Konečně se všechny děti dočkaly a mohly i na
školním hřišti stavět sněhuláky, koulovat se
a klouzat. Když už všechen sníh, kterému se
podařilo v Praze spadnout, byl již u školy uklou-
zán a prostavěn, zkusily děti se školní družinou
hledat v Ďáblicích další místa se sněhem. A tak
jste mohli potkat koulující se třeťáky na budou-
cím náměstí „ U komína“. Pod hvězdárnou zase
na bobech, talířích či pekáčích s jásotem jezdili
prvňáčci i druháčci.
Podle kalendáře zima ještě neskončila, a tak
všichni doufáme, že na náš kopec vyrazíme za
sněhovými radovánkami častěji.

Vychovatelky ŠD
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Muži „A“
Ďáblice – Chabry 30. března 15:00
Ďáblice – Újezd nad Lesy 13. dubna 16:30
Ďáblice – Dolní Počernice 27. dubna 17:00
Ďáblice – Loko. Vltavín B 18. května 17:00
Ďáblice – Praga 1. června 17:00
Ďáblice – Vyšehrad B 14. června 17:00

Muži „B“
Ďáblice B – Braník B 29. března 15:00
Ďáblice B – Šeberov 12. dubna 16:30
Ďáblice B – Vršovice B 3. května 17:00
Ďáblice B – Újezd P-4 17. května 17:00
Ďáblice B – Junior 1. června 17:00
Ďáblice B – Cholupice B 14. června 14:45

Muži „C“
Ďáblice C – Zlíchov B 20. dubna 17:00
Ďáblice C – Řepy B 4. května 17:00
Ďáblice C – Advokát 18. května 14:45
Ďáblice C – Stodůlky C 1. června 14:45
Ďáblice C – Olymp B 14. června 12:30

Ženy
Ďáblice – Hradištko 29. března 10:45
Ďáblice – Mnich. Hradiště 12. dubna 10:45
Ďáblice – Jestřabí Lhota 19. dubna 10:45
Ďáblice – Kounice 3. května 10:45
Ďáblice – Všestudy 17. května 10:45
Ďáblice – Poděbrady 31. května 10:45

Mladší dorost
Ďáblice – Háje 13. dubna 14:30
Ďáblice – SK Střešovice B 27. dubna 15:00
Ďáblice – Admira B 11. května 17:00
Ďáblice – Zličín 25. května 17:00
Ďáblice – Klánovice 14. června 10:30

Starší žáci
Ďáblice – Vyšehrad B 6. dubna 15:00
Ďáblice – VOLNO 12. dubna 15:00
Ďáblice – Háje 26. dubna 10:30
Ďáblice – Satalice 11. května 15:00
Ďáblice – Chabry 25. května 15:00
Ďáblice – Stodůlky 8. června 15:00

Mladší žáci
Ďáblice – Vršovice C 23. března 13:00
Ďáblice – Klánovice 6. dubna 13:00
Ďáblice – Union Žižkov 13. dubna 13:00
Ďáblice – Cholupice 27. dubna 13:00
Ďáblice – Chodov 11. května 13:00
Ďáblice – Bohnice B 25. května 13:00
Ďáblice – H. Měcholupy B 8. června 13:00

Starší přípravka
Ďáblice – Union Žižkov 27. dubna 11:30
Ďáblice – Nebušice 11. května 11:30
Ďáblice – Viktorka Žižkov 25. května 11:30
Ďáblice – FK DUKLA Praha 6. června 16:30

Mladší přípravka – Kavky
Ďáblice – Dolní Počernice 12. dubna 9:00
Ďáblice – Sparta dívky 26. dubna 9:00
Ďáblice – Kbely 14. května 17:00
Ďáblice – Klánovice 24. května 9:00
Ďáblice – Kyje Praha 14 13. června 17:00

Mladší přípravka – Sýkorky
Ďáblice – Čakovice 25. dubna 17:00
Ďáblice – H. Měcholupy 8. května 8:00
Ďáblice – Sdr. Sparta Praha 24. května 10:30
Ďáblice – VOLNO 7. června 10:15

Minipřípravka 
Děti ročník 2007 zatím pouze trénujeme 
v pondělí a ve středu.

Školička
Děti ročník 2008 hrajeme si každou středu.

Pozvánka na ples
Pokud ještě nemáte program na sobotu 
15. února, zveme Vás  na již 5. Ples fotbalistů,
který začíná od 20 hodin v sále Základní školy 
U Parkánu. Hlavní cena: zapůjčení vozu 
Nová ŠKODA Yeti na víkend s plnou nádrží.
Cenu poskytla společnost Porsche Praha-Prosek –
autorizovaný prodejce vozů ŠKODA. 

SK Ďáblice – jaro 2014 – domácí zápasySovička nabízí 
angličtinu 
s Mortimer 
English Club
Angličtina pro mrňousky
od 2 do 4 let (English for Minies)
Angličtina pro mrňousky je speciální výukový
koncept pro děti od dvou let. Děti jsou zde
zábavně a nenásilně seznamovány s angličti-
nou pomocí velké spousty pomůcek, her a pís-
niček. Právě v tomto věku je dětský mozek
nejvnímavější pro učení se jazykům. Pokud je
dítě seznamováno s cízím jazykem pravidelně,
naučí se gramatiku a přízvuk cizí řeči tak 
přirozeně, jako se naučí svůj rodný jazyk. 
Na začátku kurzu je naší hlavní prioritou po -
rozumění řeči a vyslovení jednotlivých slov. 
Po absolvování English for Minies budou děti
aktivně používat na 200 slov, reagovat na
základní otázky v krátkých větách, zpívat pís-
ničky a říkat jednoduchá
říkadla. Pasivní slovní
zásoba se blíží 450 
slovům.

Angličtina pro děti 
od 4 do 10 let (English for Children)
English for Children je atraktivní způsob, jak
se naučit anglicky bez námahy a nudného
memorování slovíček. Jsou to návazné kurzy,
které byly poskládány přesně pro děti od 
čtyř do deseti let. Kurzy jsou opět doplněny
originálními učebními materiály. 
Výborně se hodí i pro děti s poruchami učení.
English for Children staví na uznávané a ově-
řené metodě kopírující výuku mateřského
jazyka.
Po absolvování prvního
kurzu English for Chil-
dren používají děti
aktivně na 500 slovíček,
pasivní slovní zásoba se
blíží 1 000 slovíčkům.
Dále umí zazpívat 
14 písniček a recitovat
dětská říkadla. Kurzy
mají flexibilní délku, kdy
se postupuje dál až v okamžiku, kdy děti 
začínají aktivně používat probranou látku. 

Přijďte se v úterý 18. února od 16 hod.
za námi podívat – k vidění budou
zdarma krátké ukázky lekcí pro
mrňousky a děti do 10 let. Lektoři vám
budou k dispozici pro Vaše dotazy.
Registrace nutná: 
centrum-sovicka@seznam.cz
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Jste senior a s přibývajícími roky vám ubývají síly?
Jsou situace nebo činnosti v každodenním životě, na které si už sami 
netroufáte? Je vaše zdravotní postižení překážkou při zajišťování 
základních životních potřeb? Hledáte profesionální pomoc? 
Můžeme vám pomoci! Naši pracovníci vám pomohou zvládat 
tyto těžkosti v prostředí vašeho domova.
Působíme v oblasti: Ďáblice, Kobylisy, Bohnice, Dolní Chabry, 
Březiněves, část Libně

Nabízíme podporu a pomoc při:
podávání jídla l zajišťování stravování l oblékání a hygieně 
l udržování domácnosti l pohybu v bytě l nákupech a pochůzkách 
l doprovodech nebo l dovozech autem k lékaři...

Na základě opakovaného zájmu občanů rozšiřuje 
Pečovatelská služba Ďáblice od října 2013 provozní dobu 
i na víkendy a svátky. Zájemci se mohou o ni přihlásit 
na kontaktech uvedených u této služby.

Kontakt: telefon: 283 910 424, mobil: 777 734 178, 777 734 179
Ke Kinu 7, Praha 8-Ďáblice, e-mail: dablice.skp@diakonie.cz, 
www.skp.diakonie.cz

Středisko křesťanské 
pomoci v Praze
Pečovatelská 
služba Ďáblice

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

Program na únor a březen

Otevírací doba
Únor: pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 19–21, 
čtvrtek 13.30–15.30,19–21, neděle 14–16 hodin. 
Březen: 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.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin
10. 2. Magdalena Radostová: ALJAŠKA – divoká a krásná.
24. 2. MUDr., Ing. Vítězslav Kříha, CSc.: O životě ve Vesmíru.
17. 3. Petr Adámek: JARNÍ OBLOHA – souhvězdí, 
zajímavé úkazy a objekty.
31. 3. Mgr. Karel Drábek: ČESKÁ REPUBLIKA – země sopek.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin
3. 2. a 17.2. APOLLO 10, APOLLO 11. 
3. 3., 10.3. a 24. 3. APOLLO 12, APOLLO 14.   

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Únor: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19–21, 
neděle 14–16. Pondělí 3. a 17. 2. 20–21 hodin za jasného počasí. 
Březen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19.30–21.30,
neděle 14–16. Pondělí 3.,10. a 24. 3. 20–21 hodin za jasného počasí.
Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.
Noční obloha: Měsíc – od 3. 2. do 16. 2., od 4. 3. do 17. 3., nejlépe
okolo 6. 2. a 8. 3.; Jupiter – po celé měsíce.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celé měsíce. 
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 středu a ve čtvrtek od 18. do 19. hodin (únor), od 18.30 do
19.30 hodin (březen) mohou hvězdárnu navštívit předem objednané
skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy, příp. promítání filmů spojené s prohlídkou
přístrojového vybavení hvězdárny (záleží na počasí).

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

POHÁDKA pro nejmenší
Neděle 16. 2. v 10.15 hodin – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Neděle 16. 3. v 10.15 hodin – O spanilé Jitřence 
a tajuplné Večernici
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce.

VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
40 Kč, filmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, 
senioři (od 65 let) 50 Kč.
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Kalendář akcí
12. a 13. února od 12.30 do 18 hodin zápis do 1. ročníku ZŠ

15. února od 20 hodin Ples fotbalistů v atriu ZŠ U Parkánu 17

4. dubna od 15 hodin Jarní posezení seniorů v Obecním domě

29. března od 20 hodin Obecní ples v atriu ZŠ U Parkánu 17

Mohu doporučit šikovnou a spolehlivou paní na úklid v domácnosti.
Je to Bulharka (59 let), která rozumí česky. Tři roky pečovala o moji nemoc-
nou matku a stále ještě dochází pomáhat i mně (1x týdně) v mém domě
v Ďáblicích. Pracuje pečlivě a není drahá. Máte-li zájem a potřebujete-li více
informací, volejte laskavě na můj mobil: 724 744 970. Jarmila Lorencová.
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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. 134/13/ZMČ z 11. 12. 2013 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).
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