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Zprávy z rady městské části
95. jednání dne 26. 5. 2014
l Žádost ZO Ďáblice. Rada po projednání schválila poskytnutí finanč-
ního daru ve výši 10 000 Kč ZO ČSCHDZ Ďáblice na podporu její činnosti:
pořádání místní výstavy králíků, holubů a drůbeže ve dnech 19. – 21. 9.
2014.
l Žádost o příspěvek. Rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši
4 000 Kč paní Beranové jako příspěvek na léčebně rehabilitační pobyt
v přírodě pro dceru J. Beranovou.
l Žádost o vydání stanoviska k věcnému břemenu. Rada na
základě žádosti J. Buchalové souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení 
věcného břemene na pozemek PK 459, pro umístění stavby plynáren-
ského zařízení STL plynovodní přípojky pro Pražskou plynárenskou 
Distribuci a.s.
l Zápis z jednání s J. Pášou. Rada po projednání rozhodla vyhlásit
záměr na odkup pozemku parc. č. 273/2 v k.ú. Ďáblice.
l Zajištění přístupu ke komínu. Radě byla předložena cenová nabídka
na výměnu střešního okna ve výši 22 425 Kč a cenová nabídka na
výměnu jističe ve výši 10 100 Kč v bytovém domě U Parkánu 18. 
Rada rozhodla objednat práce.
l Dokoupení cvičebních strojů. Rada po projednání souhlasí s náku-
pem stroje CX-11 Protahovací zařízení a stroje CX-27 veslování včetně
montáže a instalace dle cenové nabídky firmy COLMEX s.r.o. v celkové
částce 69 971 Kč do venkovní posilovny.
l Žádost o stanovisko. Rada dává souhlasné stanovisko k vydání
územního souhlasu „UMT Ďáblice – venkovní osvětlení fotbalového
hřiště“.
l Žádost o povolení pořádání akce. Rada souhlasí s žádostí počíta-
čového klubu Kapsa na pořádání akce „9. ročník šifrovací soutěže Tech-
noplaneta“ v zeleni ve správě MČ Praha-Ďáblice dne 5. 6. 2014.
l Nákup informační vitríny. Rada rozhodla zakoupit pro obec dvě
vitríny (do ul. Květnová a na hřiště U Holců) dle finančních možností,
které budou prověřeny.
l Informace p. starosty o povodních v Ďáblicích: o průběhu
povodní v pátek 23. 5. a o škodách povodněmi způsobených i o žádosti
p. Prokešové o řešení situace Mratínského potoka. Rada byla seznámena
s fotografiemi, které k situaci poskytla sl. Štičková. Rada rozhodla o svo-
lání jednání s Povodím Labe, správcem potoka.
l Informace p. Janka: dne 30. 5. 2014 proběhlo jednání se zástupcem
Povodí Labe p. Mouchou, který přislíbil do 14 dní posekání trávy podél
koryta Mratínského potoka a do týdne pročištění potoka za retenční nád-
rží. Vodní stavbu pod Cínoveckou, jelikož není předána, nevyčistí. Tato
stavba je po stránce bleskových povodní velmi důležitá a je jí potřeba
pravidelně kontrolovat z hlediska zanesení nečistotami. Z tohoto důvodu
p. Janek navrhl stavbu vyčistit a obnovit funkci stavidla na náklady MČ,
tyto náklady požadovat po hl. m. Praze, jakožto vlastníkovi stavby. Zjistit,
jakým způsobem předat stavbu tak, aby ji v budoucnu řádně spravovalo
Povodí Labe. V úseku stavby dále nevyhovující žebříky doplnit o mobilní
průmyslové schody, které by zároveň s kontrolou umožňovaly průchod
chodců.

96. jednání dne 26. 5. 2014
l Žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Rada po projednání sou-
hlasí s prodloužení nájemní smlouvy na byt v obecním bytě v ul. Legio-
nářů 88/51 p. K.Batelkovi na dobu určitou od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014
za stejných podmínek.
l Žádost o slevu z nájmu terasy. Rada po projednání souhlasí se sní-
žením nájmu za pronájem terasy k bytu v ul. Ďáblická 339/14 T. Kužmovi
o částku 2 277,58 Kč.

l Stížnost p. Haleše na poškozování objektu. Rada souhlasí
s odstraněním pásů křoví podél obvodové zdi budovy Kokořínská 2 
(Ekocentrum) a požaduje provést kamerový průzkum kanalizace. Případná
další opatření budou následovat po provedení kontroly.
l Reklamace MŠ. Ing. Dvořák informoval o průběhu reklamačního řízení
týkajícího se stavebních vad a poruch zjištěných na růžovém pavilonu MŠ
a o průběhu jednání se zhotovitelem a projektantem. Jednání probíhají ve
spolupráci s advokátní kanceláří Dohnal & Bernard, s.r.o. Radě byl předlo-
žen návrh dohody o narovnání se zhotovitelem (firmou Fanstav a.s.), 
rada souhlasí s uzavřením této dohody. 
l Stížnost komise EU. Rada po projednání souhlasí s obsahem Stížnosti
komise EU na porušení unijního práva.
l Přidělení obecního bytu. Rada po projednání schválila přidělení
obecního bytu (garsoniéry) v MŠ, Kučerové 532/26 I. Spišákové.
l Žádost o splátkový kalendář. Rada po projednání vypověděla na
základě dlužné částky na nájemném nájemní smlouvu na obecní byt 
s J. Pechovou dle podmínek uvedených ve smlouvě.
l Jmenování členů. Rada po projednání jmenovala S. Dvořákovou, 
A. Mošničkovou a Z. Tomanovou členy Školské a kulturní komise.
l Žádost o výjimku v počtu žáků. Rada byla informována o počtu
žáků přijatých do 1. ročníku ZŠ a zároveň souhlasí s udělením výjimky
v počtu žáků v IX. třídě pro školní rok 2014/2015.
l Dostavba ZŠ – zajištění přístupu a příjezdu. Rada po projednání
souhlasí s navrženým řešením úpravy projektu „Dostavba Základní školy
Praha-Ďáblice“ pro zajištění dostatečného přístupu a příjezdu na poze-
mek parc. č. 37/5 ze sousedního pozemku parc. č. 37/2 v k.ú. Ďáblice.

97. mimořádné jednání dne 19. 6. 2014
l Údržba veřejné zeleně. Rada byla informována o oslovení a vyzvání
18 firem k zaslání cenových nabídek na údržbu veřejné zeleně MČ Praha-
Ďáblice (od 1. 7. 2014 – do konce vegetačního období). CN zaslalo 
6 firem, ze kterých byla vybrána nejnižší nabídka firmy Meribel s.r.o..
l Stavební úpravy. Na základě doporučení hodnotící komise byla na
stavební úpravy před domem Legionářů 88/51 vybrána nabídka firmy
DePa s.r.o. ve výši 193 721 Kč.
l Vyhlášení výběrového řízení. Rada zahájila přípravy pro vyhlášení
VŘ na zhotovitele stavby „Zázemí Ďáblického parku“ a rozdělila si jed-
notlivé úkoly pro vyhlášení veřejné zakázky velkého rozsahu. Jako první
budou osloveny nejméně tři firmy pro podání CN na zorganizování VŘ 
na výběr zhotovitele. 
l Žádost o využití obecního bytu. Rada po projednání schválila
žádost ředitelky ZŠ přidělení obecního sociálního bytu (garsoniéra) v MŠ,
Kučerové 532/26 učitelce ZŠ Š. Ohlídalové, od 1. 8. 2014 – 30. 6. 2015.
l Žádost o souhlas. Rada na základě žádosti ředitelky ZŠ souhlasí
s převzetím daru pro ZŠ – keramické pece v účetní hodnotě 1 Kč s tím, 
že do majetku ZŠ se zavede v zůstatkové ceně, popř. v ceně dle znalec-
kého posudku.
l Rozpočtové opatření. Rada po projednání schválila rozpočtové opa-
tření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2014 na základě změny dotačních vztahů
v objemu zvýšení příjmů o 427 500 Kč a výdajů o 427 500 Kč.
l Pokosení trávy. Paní zástupkyně informovala RMČ, že po doručení
souhlasu jednotlivých vlastníků pozemku parc. č. 1232 v k.ú. Ďáblice 
(vlastníků MČ Praha-Ďáblice a soukromých vlastníků) bude objednáno
pokosení trávy u p. Kmínka.
Cenová nabídka. Rada vybrala nabídku na VDZ před hasičskou 
zbrojnicí firmy Marcel Podlipský – dopravní značení ve výši 8 800 Kč.

98. jednání dne 30. 6. 2014
l Žádost o prodloužení smlouvy. Rada schválila prodloužení nájemní
smlouvy na obecní byt v ul. U Parkánu 18/9 M. Abbou na dobu 
od 1. 7. – 31. 12. 2014.
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l Žádost o opravu obecního majetku. Rada na základě žádosti 
p. Hůrkové souhlasí s opravou chodníku před domem č.p. 98/3 v ul. Koko-
řínská a požaduje udělat přehled nedostatků ostatních komunikací.
l Žádost o prodloužení smlouvy. Rada schválila prodloužení smlouvy
na obecní byt v ul. Ďáblická 161/8 O. Baniceanu od 1. 6. 2015 – 31. 5.
2016.
l Žádost o projednání. Rada souhlasí s oddělením části pozemku parc.
č. 179 k. ú. Ďáblice v ul. Na Terase a přijetím části odděleného pozemku
o výměře 18 m2 do vlastnictví obce na základě žádosti spol. RPS plus,
s.r.o. Bude předloženo k projednání na zářijovém zasedání ZMČ.
l Žádost o souhlas s navýšením kapacity tříd. Rada na základě
žádosti paní ředitelky souhlasí s navýšením kapacity tříd do MŠ Kučerové
532 na 28 žáků pro školní rok 2014/2015.
l Žádost o využití sálu. Rada souhlasí s využitím sálu v suterénu Obec-
ního domu v rámci pořádání letních campů pro děti, které organizuje 
TJ Ďáblice, v případě nepřízně počasí, a to v období od 7. 7. 
do 25. 7. 2014.

99. mimořádné jednání dne 7. 7. 2014
l Údržba veřejné zeleně od 1. 7. 2014. Rada po projednání schválila
návrh Smlouvy o dílo – název akce: „Údržba zeleně v Městské části
Praha-Ďáblice“ se společností Meribel s.r.o.

19. veřejné zasedání zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice dne 16. 6. 2014
l Kontrola zápisů. Zápisy z 16., 17. i 18. veřejného zasedání ZMČ byly
po úpravě schváleny.
l Určení počtu zastupitelů. Zastupitelstvo MČ po projednání stanovilo
podle § 88 zák. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění
pro volební období 2014–2018 počet členů Zastupitelstva Městské části
Praha-Ďáblice na 15 členů.
l Finanční informace: účetní uzávěrka za rok 2013 za MČ Praha-Ďáb-
lice, účetní uzávěrka za rok 2013 za příspěvkovou organizaci MČ Praha-
Ďáblice, rozpočtové opatření č. 1 na rok 2014. Ing. Křížek seznámil
zastupitele s finančními podklady. PhDr. Novotný na začátku rozpravy
zastupitelů uvedl důvody, proč nemůže kladně hlasovat pro závěrečný
účet: a) nesouhlasí se závěrem inventarizační komise z toho důvodu, že
byl uveden v inven. komisi, aniž by se inventarizace účastnil a b) nesou-
hlasí se způsobem rozdělení darů určených jako pomoc obcím po
povodni. Ing. Niebauer požaduje uvést do zápisu poděkování p. Koubové
(vedoucí FIO) za přípravu podkladů pro jednání ZMČ.
Zastupitelstvo po projednání vzalo na vědomí Radou schválené účetní
závěrky 2013 MČ Praha-Ďáblice, účetní závěrky 2013 PO ZŠ a MŠ 
U Parkánu 17, rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2014.
l Fond rezerv a rozvoje. Zastupitelstvo po projednání schválilo Statut
fondu rezerv a rozvoje.
l Závěrečný účet. Zastupitelstvo po projednání schválilo Závěrečný účet
MČ Praha-Ďáblice za rok 2013 bez výhrad.
l Výběrové řízení. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí
usnesení ZHMP o přidělení účelové investiční dotace MČ a souhlasí se
záměrem vyhlásit výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace
pro: a) stavební povolení, b) provedení stavby, c) výběr zhotovitele včetně
výkazu výměr a kontrolního rozpočtu stavby „Dostavba Základní školy
Praha – Ďáblice. Pověřilo radu přípravou a vyhlášením výběrového řízení.
l Výběrové řízení. Zastupitelstvo po projednání souhlasí se záměrem
vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby „Zázemí Ďáblického
parku“, pověřuje radu přípravou a vyhlášením výběrového řízení.
l Rozpočtové opatření. Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtového
opatření č. 2 k rozpočtu MČ na rok 2014. 

Informace starosty Ing. Růžičky: o dodatečném přijetí žáků do 1. tříd
ZŠ a o schválení žádosti o souhlas s vytvořením jedné třídy IX. ročníků
v počtu 32 žáků. Škola umístila všechny děti, které žádaly o přijetí do 
1. tříd l o demografické studii Ďáblic, která byla zaslána zastupitelům 
+ informoval o právě probíhajícím opakovaném projednávání Změny
č. 2156 k prodloužení skládky na úrovni Výboru pro územní rozvoj a Rady

hl. m. Prahy l o ukončení spolupráce s advokátní kanceláří AK Balcar 
l informoval PhDr. Novotného, že má pro něho k dispozici požadované
materiály dle jeho žádosti o informaci dle zákona 106/1999 Sb.
Diskuze: PhDr. Novotný vznesl dotaz na exemplární propuštění p. tajem-
níka, dále kolik stála inzerce k výběrovému řízení na nového tajemníka
a kdy bude mít úřad MČ nového tajemníka l RNDr. Smrček se dotazoval
na stávající stav výběru firmy na údržbu zeleně l Ing. Křížek vyslovil
zásadní výhrady k chování redakce Ďáblického zpravodaje v květnovém
vydání. Vyzval redakční radu k tomu, aby byl každý příspěvek vždy se jmé-
nem (zkratkou) autora. Tento příspěvek ještě doplnili: PhDr. Novotný,
Mgr. Bouzková a p. Dohnalová l RNDr. Smrček vznesl dotaz na údržbu
plochy pod hvězdárnou l Ing. Niebauer vznesl dotazy: na ukončení spolu-
práce s AK Balcar; žádost o informaci o průběhu současných soudních
sporů (aktuální stav o soud ním sporu s A.S.A., spol. s r. o.); žádost 
o informaci o případném soudním sporu s bývalým tajemníkem 
ÚMČ – na dotazy odpověděl starosta Ing. Růžička.

Vážení občané Ďáblic,
k 1. červenci jsem nastoupil na uvolněnou pozici tajemníka
na ÚMČ Praha-Ďáblice a rád bych prostřednictvím Ďáblic-
kého zpravodaje představil nejen sebe, ale především cíle,
které plánuji v této funkci naplnit. 
Již v průběhu studia kartografie na přírodovědecké fakultě

UK jsem začal pracovat na Zeměměřickém úřadě, kde jsem nakonec
vydržel necelých dvacet let a vystřídal několik pozic od digitalizace map
až po vedoucího odboru kartografie a polygrafie. Po necelém roce v sou-
kromém sektoru jsem se rozhodl pro návrat do sektoru veřejného a pevně
věřím, že zde v Ďáblicích odvedu kus dobré práce pro obec a její občany.
Velmi rád se pochlubím i tím, že jsem hrdým tatínkem osmnáctiměsíční
dcerky, která již zjistila, jak si mne omotat kolem prstu a já pro ni udělám
první, poslední.
Byl bych rád, kdyby úřad nebyl pro Ďábličáky strašákem, ale pomocníkem.
Uvítám proto vaší zpětnou vazbu, jak naši práci zlepšit, co se nám pod-
ařilo a co ne. Jelikož se s Ďáblicemi teprve seznamuji, budu upřímně rád,
pokud od vás budu získávat zprávy, kde je v danou chvíli potřeba více
a častěji uklízet, kde je potřeba sjednat opravu chodníku či přidat odpad-
kové koše, kde vás co trápí, co mohu já nebo mé kolegyně napravit
samostatně nebo ve spolupráci s panem starostou a radou. Prostě coko-
liv, aby se vám v Ďáblicích spokojeně žilo a nám, zaměstnancům úřadu,
dobře pracovalo. Mým cílem je otevřený úřad, a byl bych nerad, kdyby
z tohoto mého cíle bylo jen prázdné gesto. Proto se nezdráhejte mne kon-
taktovat buď osobně v úředních hodinách na radnici, nebo kdykoliv na 
e-mailu michal.traurig@dablice.cz.

RNDr. Ing. Michal Traurig, tajemník ÚMČ

Práce s mládeží
V naší městské části od dubna tohoto
roku každou sobotu fungují studenti-
brigádníci jako obsluha u biokontejneru
a jako doplňkové služby zajišťují mimo
jiné také úklid chodníků od plevele.

Naposledy uklízeli dne 26. 6. ulici Mannerovou a část
ulice Osinalické. V průběhu prázdnin budou brigádníci
uklízet černé skládky (konkrétně skládku za myslivec-
kým domem před lokalitou Na Skřivánčí, kde vede
cyklotrasa za skládkou do Zdib) a vytrhávat plevel
v ulici Statková a Ďáblická. Všechny tyto oblasti 
brigádníci v nejbližší době uklidí. 
V minulosti jsem na tyto problémy upozorňoval, ale
nemohl jsem je dostatečně ovlivnit. Nyní mám jako
radní částečně na starosti i úklid obce a proto se sna-
žím tyto nešvary co nejvíce odstranit. Rada jako celek
práci s mládeží podporuje a hledá další prostor pro
její smysluplné uplatnění. 

Marcel Janek, radní, foto autor



Ze zápisníku 
starosty

Škola a zvýšení počtu tříd:
• peněz jsme již získali 6x více, 
než byl původní plán 
• přípravné a projektové práce
úspěšně pokračují

Na besedě s rodiči budoucích prvňáčků a poz-
ději v květnovém zpravodaji jsem informoval, že
po předchozích menších investicích a po získání
2,5 milionu Kč účelové dotace na generální
opravu plochých střech školy jsme pro rok
2014 získali účelovou dotaci ve výši 
2 miliony Kč (nad rámec rozpočtu městské
části). Tyto peníze budou využity na zpraco-
vání kompletní projektové dokumentace
a získání stavebního povolení přístavby
školy. Právě dokončujeme potřebné smlouvy
a výběrové řízení na zhotovitele projektu.

Co se dále povedlo a co ještě připravu-
jeme navíc těsně před ukončením 
funkčního období?
a) Před několika týdny jsme po jednáních
s vedením Prahy získali pro školu dalších 
5 mil. Kč. Okamžitě jsme přehodnotili i upravili
náš plán a časový harmonogram prací a rozšířili
jej o další práce (např. povinný archeologický
průzkum, dispoziční změny v přízemí budovy
atp.).
b) Další novinkou a potvrzením, že připravu-
jeme kvalitní projekty a grantové žádosti, je zís-
kání cca 7 mil. Kč na kompletní zateplení
celé budovy školy z fondů Ministerstva život-
ního prostředí. Vysoké provozní náklady školy již
mnoho let volaly po řešení. Toto, věřím, bude
významným zlepšením situace. I zde zahajujeme
přípravné práce pro získání stavebního povolení
a výběr stavebníka.
c) Hned po prázdninách začínají jednání o roz-
počtu Prahy a Ďáblic pro rok 2015. Pro tento
účel připravujeme dokumentaci k získání
finančních prostředků, které nám umožní 
kompletně realizovat rozhodující I. etapu 
přístavby školy v rozsahu cca 27 mil. Kč. 
d) V minulých dnech jsem jednal a s kolegy
jsme prověřovali další příležitost k získání
finančních prostředků, tentokrát s využitím
fondů Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Nyní zpracováváme žádost na
přidělení finančních prostředků pro II. etapu
přístavby školy v rozsahu cca 15 mil. Kč. 

Také z výše uvedeného je myslím jasně vidět, že
nejsme pasivní, že jsme se neomezili pouze na
pohodlné přerozdělování peněz, které nám
pražský magistrát přidělí do rozpočtu, ale že
vedle šetření průběžně děláme maximum pro
získání dalších peněz pro Ďáblice na všechny
potřebné a užitečné probíhající i připravované
akce!

Program Čistá energie 
Praha 2014 – finanční příležitost
i pro ďáblické občany a majitele
domů

Pokud výše píši o našich snahách o získání
peněz na různé projekty, pak bych rád všem
Ďábličákům připomněl program Čistá energie,
který je určen k financování obnovy zdrojů vytá-
pění. Z programu je možné získat dotaci na pře-
měnu topného systému z tuhých paliv na
ekologická, na náhradu plynových a elektric-
kých topidel, ale i na výměnu dožívajícího ply-
nového kotle za nový. Program pamatuje také
na tepelná čerpadla i na solární ohřev vody
a přitápění. Obnovitelné zdroje jsou podporo-
vány i v novostavbách.
Dotace jsou určeny pro bytové domy i samos-
tatné byty. Žádat může fyzická i právnická
osoba. Poslední termín podání žádosti je
30. 9. 2014.
Veškeré informace zájemci najdou na webových
stránkách envis.praha-mesto.cz v sekci
„Energetika a ŽP“. Odpovědi na konkrétní
dotazy lze získat na e-mailové adrese
dotace.topeni@praha.eu .

Stížnost k Evropské komisi
a malé zamyšlení závěrem: 
Ďáblice se přidaly k protestu 
sousedních městských částí –
společně upozorňujeme na
záměrné zamlčování informací
o přírodních hodnotách a na 
účelové nakládání se zákony
ochrany přírody ve prospěch 
dálničního okruhu Prahy.

Upozorňujeme Evropskou komisi na skutečnost,
že v době vyhlašování chráněného území na
březích Vltavy se již také připravovala (bez pro-
věření jiných možností umístění trasy) trasa
Pražského okruhu, tzv. jižní varianta, která mj.
těsně míjí ďáblické domy a u Vltavy protíná toto
chráněné území. Zde byla vyhlášena evropsky
významná lokalita Natura 2000 s názvem
„Kaňon Vltavy u Sedlce“. V rozporu
s evropským právem Česká republika při
vyhlašování této lokality vynechala pruh
pro dálnici a přemostění Vltavy.
Pokud je možné pro betonářskou lobby „zajis-
tit“ odborná stanoviska, která jsou ochotna
tvrdit, že uprostřed zvláště cenné přírodní loka-
lity se právě a jedině v místě trasy dálnice
najednou vyskytuje „příroda málo hodnotná“,
jak potom máme např. věřit obdobně
vzniklým odborným posudkům vlivu této
dálnice na život v Ďáblicích, které říkají, že
ani druhá dálnice s křižovatkou větší než bar-
randovské přemostění, umístěná hned za naše
domy, nijak významně neovlivní kvalitu života
a zdraví obyvatel Ďáblic. 
A to dokonce ani když souběžně s provozem
dvou dálnic budeme v těsném sousedství dál
zvětšovat hromadu odpadků ďáblické skládky! 

A že existují „odborné posudky“ o tom, že hro-
mada odpadků 1,5 km dlouhá nemá ani po 
30 letech téměř žádný vliv na zdraví a kvalitu
života obyvatel v jejím okolí, o tom už vědí své
všichni, kteří si např. v minulosti našli čas a při-
šli na veřejné projednávání MŽP vyhlášeného
posuzování vlivu prodloužení skládky na životní
prostředí, nebo kteří pracují v naší komisi život-
ního prostředí nebo v Občanském sdružení pro
Ďáblice.
Zásadně tedy nesouhlasím s prohlášeními
některých zastupitelů, ve kterých nám Ďábličá-
kům radí vzdávat se svých občanských práv
a radí smířit se s tím, že o osudu Ďáblic
a kvalitě našeho života „holt stejně
nakonec rozhodují jiní, někde tam nahoře
a že se s tím nedá nic dělat“. 
Dá nebo nedá? Určitě je potřeba být
aktivní a těmto vlivům se neustále 
bránit.

Hřiště s umělým povrchem je 
sledováno kamerou městské
policie – prosba k mladým sleč-
nám, klukům i k jejich rodičům

Naše nové hřiště se již jednoznačně stalo sou-
částí trávení volného času mnohých z nás. Jak
už to tak bývá, žijí mezi námi ale i tací, kteří
nám hřiště nepřejí, i ti, kteří prostě jen neví, jak
jinak se vypořádat se svými problémy dospívání,
než ničením cizího majetku (např. vyvrácená
a rozbitá vstupní branka hřiště). 
Prosím všechny uživatele hřiště a jejich
rodiče, pomozte hřiště hlídat a udržovat
v dobrém stavu bez cizích represivních
zásahů, vyšetřování atp. Kamery umí ledasco
prozradit, šuškanda také funguje (v tomto jsme
stále ještě neztratili velikost a povahu vesnice či
malého městečka), ale určitě bude lepší vše
řešit s nadhledem, bez policejní pomoci,
v rámci party nebo rodiny. Děkuji za
pochopení a pomoc.

Miloš Růžička, starosta MČ

LETNÍ PŘÁNÍ 
Vážení spoluobčané, 
milí sousedé, přeji
všem klidné, spoko-
jené a ve zdraví 
prožité letní dny, 
čas dovolených, 
školních prázdnin, výletů,
návštěv i šťastných návratů. 

S úctou Miloš Růžička
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Anketní otázka 
pro občany 
Co se, podle Vás, v Ďáblicích za uplynulé
čtyři roky výrazně zlepšilo či zhoršilo?

V posledním čtyřletém období se pro mě rad-
nice stala místem, ze kterého dýchá přátelská
atmosféra, vstřícnost a otevřenost k nám, ďáb-
lickým občanům. Oceňuji snahu o řešení i těch
nejdrobnějších problémů, se kterými se potý-
káme v běžném životě. Uvítala jsem také zvý-
šený zájem o zkrášlení přírody, která
obklopuje naši obec. Ať už to bylo vysazování
nových stromů nebo obnova louky mezi
Ládvím a lesem. Potěšila mě také snaha
o úspory v běžných provozních kapitolách naší
obce.

Jana Ouředníčková (48 let v Ďáblicích)

Za čtyři roky se podle nás výrazně nezlepšilo
nic, snad jen fotbalové hřiště funguje dobře,
jak má. Měla by se zlepšit údržba chodníků
přes letní období (vytrhávání plevele). V býva-
lém areálu u Holců by se konečně měly dodě-
lat úpravy dětského hřiště a zázemí.

Lenka Svobodová (35 let v Ďáblicích) 
a Marcela Maryšková (40 let v Ďáblicích)

Co se v Ďáblicích výrazně zlepšilo či zhoršilo,
je těžké vyjádřit. Velmi oceňujeme údržbu
zeleně a nové hřiště pro seniory, ale se sklád-
kou je zřejmě stále problém, protože je to asi
v moci Magistrátu hl.m.Prahy, a nikoliv
našeho zastupitelstva.

Dagmar Matoušová (v Ďáblicích žije 42 let)

V uplynulých letech se výrazně zlepšila komu-
nikace a informovanost mezi radnicí a občany
prostřednictvím místního rozhlasu i Ďáblic-
kého zpravodaje. Taktéž jsme spokojeni se
zajišťováním kontejnerů na bioodpad, přede-
vším pak s novým stanovištěm v Chřibské.

Alena a Jiří Hodinkovi 
(v Ďáblicích žijí více než 70 let)

Úklid komunikací a chodníků má trvale klesa-
jící kvalitu prováděných prací. Po letošním
úklidu zůstal větší nepořádek, než byl před
úklidem.
Vysoké mimořádné odměny v zastupitelstvu
za anonymní zásluhy.

Pan Aksenov (v Ďáblicích žije 37 let)

Za poslední 4 roky se celkem nic nezměnilo. 
Je potřeba oprava kanálů na silnici po trase
autobusu. Silnice je popraskaná a kanály 
propadlé. Chodníky zarůstají plevelem.

Pan Bryndra, 50 let v Ďáblicích

Končící volební období
očima běžného občana
Nejsem sám, kdo oceňuje volný mikrofon pro
občany na začátku veřejného zasedání zastupi-
telů a na začátku rozpravy ke každému bodu
programu. Je to významné zvýšení demokracie
v obci prosazené současnou koalicí. 
Navýšení rezervního fondu obce o 16,4 mil. Kč
z úspor za první tři účetní roky končícího voleb-
ního období dokládá hospodárnost současné
koalice a její racionální a efektivní nakládání
s finančními prostředky obce, a to i při zacho-
vání každoročních kompenzací obce (1,8 mil. na
ozdravné pobyty dětí do 15 let; 1 mil. na odpad
obyvatel obce; 2 mil. dotace na provoz ZŠ a MŠ
k standardnímu 2,5 mil. přídělu od magistrátu
dle počtu žáků z obce; 0,4 mil. na TJ Ďáblice
a další), vše na vrub přibližně 10 mil. dotace
magistrátu za skládku. 
V stávajícím volebním období byla obec
úspěšná při získávání dotací a grantů mimo svůj
rozpočet, a to na některé připravené, resp. roz-
pracované investiční záměry (2,5+2+5 mil. na
opravu ZŠ a přípravu dalšího navýšení její kapa-
city, 1+0,5+1 mil. na fotbalové hřiště, 0,6 mil.
na minihřiště v parku centra Ďáblic). Lze držet
palce k úspěchu i u dalších žádostí o grant, či
dotaci (na přístavbu ZŠ v objemu cca 27 mil.;
7,6 mil. na revitalizaci centra v Ďáblicích; 
11,1 mil. na revitalizaci území hvězdárny).
Mravenčí, profesionální a systematická příprava
nové urbanistické podoby Ďáblic, nového územ-
ního plánu obce a jednotlivých investičních
záměrů byla v průběhu uplynulých 4 let pravi-
delně prezentována v rámci desítek diskusí
občanů s vedením obce a architekty (Ing. arch.
P. Hlaváček, proděkan fakulty architektury
ČVUT, a další). Každý občan, ba i žák MŠ či ZŠ
měl možnost svou včasnou připomínkou či
námětem ovlivnit konečnou podobu připra -
vovaných záměrů. 
Současný záměr nového náměstí se zázemím
a novým multifunkčním bezbariérovým obecním
domem (se zdravotním střediskem a poštou +
multifunkčním společenským sálem + úřadem
MČ) navázal na studii Ing. arch. J. Kasla, jež
vznikla v roce 1996 za starosty akad. arch. 
J. Veselého a byly z ní realizovány komunikace
a inženýrské sítě, a na studii arch. Havrdy, jež
vznikla v roce 2003 za starostky D. Ševčíkové
a byla z ní zrealizována rekonstrukce Battistovy
cihelny a park vedle komína. 
Přál bych si, abychom záměr Ďáblického
náměstí dotáhli v obci do zdárného konce a aby
ti, co jej jako bývalí koaliční zastupitelé prosa-
zovali, mu zůstali nadále příznivě nakloněni.
Vysoký stupeň rozpracovanosti jednotlivých
etap, úspěšnost při získávání externích zdrojů,
ale i současný rezervní fond obce v objemu cca
36,4 mil. jsou garancí reálnosti tohoto záměru
i v případě jeho neúplného krytí z grantů či
dotací. 
I když je vhodné s novou ZŠ v Ďáblicích v hori-
zontu desítek let také počítat, demografická
studie ukazuje, že momentální problém

potomků tzv. Husákových dětí vyřeší připravo-
vaná přístavba ďáblické ZŠ, zrušení nespraved-
livé spádovosti a nová ZŠ pro Březiněves.
V takovém případě kapacita místní ZŠ pokryje
dle studie potřeby přirozeně se rozvíjející obce
minimálně do roku 2030. Odsunutí urychlené
přístavby ZŠ na úkor nepřipravené nové
ďáblické ZŠ nemá logiku ani z hlediska provoz-
ních nákladů, které nese i za mimoďáblické
žáky naše obec.
Jsem rád, že po 4 roky končícího volebního
období nepokračovalo rozšiřování skládky,
nerealizoval se další hučící silniční okruh přes
Ďáblice za našimi severními okny, či výstavba
vícepodlažních bytových domů na severním
okraji obce, kam se snadněji přesunou rizikoví
spoluobčané z Prahy, jak se již jednou na magi-
strátu uvažovalo. Dokazuje to, že hlasy občanů
proti těmto negativům mají smysl, hlavně když
je vedení obce dostatečně důrazně tlumočí
kompetentním orgánům. 
Svážení odpadu do Prahy z celých středních
Čech a jeho skládkování v Ďáblicích, jak tomu
bylo za předcházejících 16 let, představuje
značnou zátěž na životní prostředí a zdraví 
obyvatel Ďáblic a okolí. Po dořešení likvidace
odpadu Prahy malešickou spalovnou je to 
zátěž zcela zbytečná. 
Dokážu se vžít do myšlení občanů Ďáblic při
jejich souhlasu s první etapou skládky v deva-
desátých letech minulého století. Zejména, když
obec v té době potřebovala novou kanalizaci,
rozvod vody, plynu, elektřiny, komunikace,
chodníky i přístavbu školy. Na souhlas s druhou,
či zamýšlenou třetí etapou skládky se občanů
Ďáblic již nikdo neptal. 
Dnes máme v obci základní infrastrukturu
a obecní sítě dimenzované i na přirozený nárůst
obce. Máme fotbalový stadion s hřištěm s auto-
matizovaným umělým zavlažováním a druhým
hřištěm s umělým povrchem a osvětlením, 
kterými můžeme vypomáhat i jiným chudším
klubům v Praze. Máme MŠ, kterou jsme done-
dávna poskytovali i dětem z okolních obcí. Naši
ZŠ doposud navštěvují žáci ze sousední Březi-
něvsi, která díky tomu může ve svém rozpočtu
prostředky, přidělované obcím dle počtu školou
povinných dětí, přesunout na sport, či jinou
zájmovou činnost a navíc nemusí dotovat
vlastní školu. 
Dotace za negativa (skládka, hazard...) svádějí,
umožňují rychlejší řešení, či dokonce plýtvání.
Proto si cením na současné koalici, že svou hos-
podárností, neúnavností při hledání externích
zdrojů na smysluplné záměry a nekompromis-
ním postojem vůči negativům, těmto svodům
odolává. A to i přes různé tlaky, žaloby
a zastánce protistrany v řadách některých 
spoluobčanů, či zastupitelů.
Obec se ubírá správným směrem a přál bych si,
aby tímto směrem pokračovala dál. Rád k tomu
v rámci svých možností pomohu.
(V příspěvku byly použity údaje z ĎZ, stránek
obce a příspěvků na VZ ZMČ)

Radimír Rexa, v Ďáblicích od r. 2001 
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Konečná autobusové linky 103
od září nebude v Ďáblicích 

Při posledním jednání se zástupci společnosti ROPID nám
bylo potvrzeno, že autobus číslo 103 bude od září tohoto
roku jezdit dle schváleného návrhu, jenž byl součástí připra-
vované integrace dopravy mezi Středočeským krajem a Pra-
hou. Znamená to tedy konečně úlevu pro občany žijící

v dolní části Ďáblic – v ulicích Chřibské a U Chaloupek.
Autobus bude provozován jako polookružní v těch případech, kdy pojede
jen do Ďáblic. Spoje, které pojedou do Březiněvsi, budou vedeny po stejné
trase jako doposud. V připojené mapce je znázorněna nová trasa auto-
busu. Nový jízdní řád, se zachováním stejných intervalů, bude k dispozici
až začátkem srpna. Ihned po jeho vydání bude uveřejněn na webových
stránkách naší městské části a ve vývěskách i s podrobným popisem prů-
jezdu linky 103 Ďáblicemi. Objeví se pak ještě v zářijovém vydání Ďáblic-
kého zpravodaje. Ostatní autobusové linky, tzn. č. 345, 368 a 348
zůstávají zatím beze změny.
Věříme, že občané přijmou tuto změnu s pochopením, a že dvouminutové
prodloužení cesty domů pro některé z nich bude únosné.
Co nejdříve otevřeme další jednání kvůli umístění „staronové“ stanice 
Na Štamberku za křižovatkou, aby občané, kteří si budou chtít zkrátit

dobu jízdy, měli možnost tam vystoupit. A pokud nebude v dohledné
době dlouho připravovaná integrace dopravy spuštěna, jsme připraveni
znovu požadovat zkrácení intervalů linky 103 ve večerních hodinách
a o víkendech z 30 na 20 minut.

Tatjana Dohnalová, radní pro životní prostředí a dopravu

Fotbalová sezóna 2013/14 je historií. 
Co nás čeká v nové sezóně?
Ženy Ďáblice měly za minulou sezónu 21 výher, jen jednou remízu
a neuvěřitelné skóre 163 : 9 a tak zcela zaslouženě postoupily jako 
nejlepší tým do II. ligy. Trochu se štěstím postoupili do II. třídy i Muži „C“
a jsme rádi, že v nové sezóně trenérsky povede tento tým Jirka Černý,
který se vrací zpět do Ďáblic. 
Muži „A“ letos skončili na čtvrtém místě, kdy od prvního a druhého místa
v tabulce náš tým dělilo několik nešťastně ztracených bodů. Tato ztráta
nás mrzí o to více, že letos do nejvyšší soutěže Pražského přeboru postu-
povaly nakonec čtyři týmy (vždy první dva ze dvou skupin 1.A tříd).
Naopak mládežnickým klubům se letošní sezóna povedla a všechny týmy
skončily v první polovině tabulky. Velkou radost mám z výrazného zlepšení
týmu Mladšího dorostu, který jarní sezónu odehrál ve velkém stylu. 
Do nové sezóny přihlašujeme dva týmy dorostu, kdy kluci staršího ročníku
1998 budou hrát 1. třídu v týmu „A“ a kluci ročníku 1999 budou hrát 
2. třídu v týmu „B“. Mít dva týmy dorostu to je sen mnoha klubů. Více jak
polovina klubů v Praze tuto věkovou kategorii není schopna vůbec obsa-
dit. Dva týmy budeme mít na podzim i u starší a mladší přípravky, což je
určitě také posun oproti letům minulým. A tak věřím, že nabídka fotbalu
v Ďáblicích bude i v další sezóně zajímavá. 

Již II. ročník specializovaného 
fotbalového kempu IFS v Ďáblicích 
Ve dnech uzávěrky Ďáblického zpravodaje začal již druhý ročník pětiden-
ního fotbalového kempu Individual football school, kterou provozuje naše
TJ. První den nastoupilo celkem třicet fotbalistů, jak z našeho oddílu, tak
i z Prahy a mimopražských klubů. 

Máte kloučka, který chce hrát fotbal? 
Fotbalová školička startuje v září! 
Ve čtvrtek 4. a 11. září 2014 od 17 hodin Vás seznámíme se systémem
výchovy malých fotbalistů u nás v Ďáblicích. Děti si mohou vyzkoušet
ukázkový trénink a třeba i získat dres známého fotbalisty. Do Fotbalové
školičky přivítáme děti ročníku 2009, ale i starší kluky k doplnění stávají-
cích týmů. Přijďte se na nás podívat, na hřišti budeme každý čtvrtek vždy
od 17 hodin! 
Trénink naší Fotbalové školičky v Ďáblicích je zachycen i na videu v rámci
projektu Můj první klub: www.youtube.com/watch?v=sqjHSqkFN-0

Michal Mošnička, předseda TJ a fotbalového oddílu 
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Ďábličtí hasiči 
opět na výjezdu
tentokrát však až za hranicemi naší vlasti.
Začátkem června jsme vyjeli na pozvání hasič-
ských kolegů ze Záhřebu na oslavy 80. výročí
založení jejich dobrovolného sboru DVD Trnje.
Naším úkolem bylo reprezentovat nejen SDH
Ďáblice, ale i hasiče z celé České republiky. Na
slavnostním ceremoniálu a celých slavnostech
byly přítomny i sbory z dalších evropských zemí,
například z Itálie, Francie, Polska, Maďarska,
Bosny aj. V průběhu slavností jsme si s kolegy
vyměnili nejnovější poznatky z požární bezpeč-
nosti, krizového řízení a požární taktiky. Dále
jsme shlédli jak profesionální, tak dobrovolné
hasičské stanice, včetně specifické techniky při-
způsobené pro místní náročné podmínky.
Atmosféra našeho pobytu se nesla v přátelském
duchu a naši chorvatští kolegové byli velmi
pohostinní.
Tímto bychom chtěli poděkovat MČ Praha-Ďáb-
lice za možnost reprezentovat náš sbor v zahra-
ničí a doufáme, že i za jejich podpory budeme
moci pozvání našim zahraničním kolegům opla-
tit při příležitosti oslav založení našeho sboru.

Radka Tiptová, SDH Ďáblice

Přivítali jsme nové
občánky Ďáblic
Dne 11. června odpoledne se devět mladých
ďáblických rodin sešlo v horním sále Obecního
domu, aby společně prožili slavnost přivítání
svých nedávno narozených dětí mezi občany
Ďáblic. Přítomní rodiče, sourozenci, prarodiče
i přátelé si nejprve poslechli krásné hudební
vystoupení ďáblické flétnistky, členky orchestru
Státní opery Praha, Terezy Večerkové, kterou
doprovázely hrou na flétnu a na housle její
dcery Karolína a Štěpánka. Poté přicházeli jed-
notliví rodiče s dětmi do popředí sálu, aby od
starosty Miloše Růžičky a od členek sociální
komise přijali gratulace, pamětní list, růži pro

maminku a malý dárek na památku pro nového
občánka. Po obřadu se rodiny po skupinkách
nechávaly vyfotografovat a v přátelských rozho-
vorech si sdělovaly své dojmy.
Všem mladým rodinám, i těm, které se této
slavnosti nezúčastnili, přejeme, aby se jim
v Ďáblicích dobře žilo a aby se stali skutečnými
občany, kterým záleží na tom, v jakém prostředí
jejich děti vyrůstají a mají odhodlání pro to také
něco udělat.

Za sociální komisi
MČ Praha-Ďáblice 

Barbara Tranová,
foto Pavel Veselý

Co dalšího přinesl Den dětí v Ďáblicích
Na stanovišti „Stěhování – příprava na prázdniny“ měly děti sesbírat věci denní potřeby na hro-
mádce složené, uložit je do tašky, oběhnout vzdálenou metu a vyložit je na startu zpět na
podložku. Předmětů bylo více, než se vešlo do tašky, míč a klobouk byl větší, do tašky se nevešly.
Této hry se zúčastnily především malé děti, pro některé to byl náročnější úkol. Rodiče doprovázející
děti jim radili a fandili. Vysvětlovala jsem dětem jejich úkol a pozorovala i rodiče. Nikdo z nich děti
neplísnil, že jsou nešikovné nebo pomalé. Velmi mě to potěšilo. Možná, že některé rodiče při
pohledu na lopotné počínání své ratolesti, napadla myšlenka, jak by měli dál syna, dceru vychová-
vat, co nejlépe připravovat do života.
V knize Ph.D. Johna Graye „Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše a děti jsou z nebe“ jsem se dozvě-
děla velmi podnětné návody k moudré, laskavé výchově dětí. Autor vydal knihu po své dlouholeté
praxi psychologa. Doktor Gray zdůrazňuje, že v rozvinutých demokratických společnostech se demo-
kratizovaly vztahy i v rodinách. Děti již nelze vychovávat striktními zákazy a příkazy. Takovéto způ-
soby v dětech vyvolávají negativní postoje, revoltu, která narůstá. Autor uvádí příklady nevhodných
forem oslovení dětí a dává doporučení, která ověřoval ve spolupráci s rodiči, kteří se rozhodli
naslouchat mu a začali měnit svůj přístup ke svým dětem.
„Základem je kouzlo, kterým je možné získat dítě ke spolupráci,“ říká autor. 
Cituji několik jím uvedených příkladů.

Doktor Gray říká: „Probudit u dítěte ochotu ke spolupráci není vlastně těžké, ale vyžaduje to hodně
praxe. Kdykoliv to jde, používejme větu: POJĎME...“. 

Milada Stroblová, Občanské sdružení pro Ďáblice 

Rozkaz   – změna na – žádost
Dej to pryč. Pojďme tady uklidit. Dal bys to pryč?
Takhle s bratrem nemluv. Měli bychom zachovávat slušnost. Prosím tě, mluv s bratrem milejším tónem.
Zavaž si tkaničky. Pojďme se připravit k odchodu. Zavaž si, prosím, tkaničky.
Vypni televizi. Měli bychom dbát, abys pořád neseděl před televizí. 

Prosím, abys ji hned po skončení pořadu vypnul. 
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Poslední měsíc 
ve školní družině
Ani měsíc červen nebyl měsícem, kdy by se
v naší školní družině nic nedělo. Ve středu 
11. června se již po třetí uskutečnilo na místním
fotbalovém hřišti celodružinové sportovní odpo-
ledne. Všech více jak 90 účastníků bylo rozdě-
leno do pěti družstev, aby se vystřídalo
v různých disciplínách. A tak se soutěžilo v pře-
tahování lanem, střelbě na cíl, skákání v pytlích
či v házení kroužků. Průběžně všichni doplňo-
vali síly pitím výborné malinovky, účastníci se
mohli také několikrát zchladit pod puštěnými
kropičkami. Společné foto ve fotbalové bráně
a mroží zmrzlina udělaly tečku za dalším 
pěkným odpolednem ve školní družině.
Pro jednotlivá oddělení nachystali vychovatelé
závěrečná překvapení. A tak se prvňáčci vydali
do Leteckého muzea ve Kbelích, čtvrťáci
a školní klub do lanového centra ve Vysoča-
nech. Druháci měli výlety hned dva. Společně se
školou a družinou vyjeli na celodenní výlet na
zámek Loučeň a přilehlých zámeckých labyrintů.

Na druhý výlet s družinou zavítali druháčci do
Botanicu Ostrá. Třeťáci si pod vedením místních
hasičů vyzkoušeli lezeckou stěnu, která je
v objektu ďáblického hasičského sboru, a jako
třešničku na dortu si nechali závěrečný přípitek
rychlými špunty.

Všem dětem i rodičům přejí krásné 
a klidné léto vychovatelé školní družiny

Putování za Krakonošem
aneb letošní školka 
v přírodě
Domečky pro skřítky, lesní pexeso, velké kou-
pání, hraní na hřišti, velký celodenní výlet za
koníky, putování za pokladem, bojovka pro
všechny, pyžámková párty, ukázka Karate, dis-
kotéka venku, předávání medailí a diplomů
a ještě mnohem více krásných chvil mohly děti
zažít na letošní školce v přírodě. Jsem si jista, že
program byl hodně nabitý. To nejlepší, co však
děti zažily, a bylo to pro mnohé nové, je pocit,
že to všechno zvládly SAMY bez rodičů!!! Pře-
konaly první slzičky hned při odjezdu, dokázaly
se o sebe starat, pečovat o svůj pokoj i věci,
dokázaly si pomáhat a být jednou velkou fajn
partou. Pro mnohé to byla premiéra – velký
výlet s kufrem a pobyt mimo domov na více dní.
Bylo skvělé dívat se na ně při činnostech, které
my, paní učitelky, obvykle nezažijeme – ráno
když se budí, rozespale si jdou čistit zuby, když
si uklízejí před bodováním pokojů, když si pro-
stě o poledním klidu jen tak s kamarády na
pokoji hrají. Být s nimi ve chvíli, kdy se nějaká
ta vzpomínka na domov vloudila. Číst dětem
dopisy od vás, rodičů, které jim připomínaly, jak
rádi je máte! Tato důležitá „pošta“ obvykle
večer končila pod polštářem, nebo přímo v ruce.
To se pak spalo skoro jako s pohlazením od
mamky a taťky. 

Školka v přírodě bývá doménou nejstarších dětí.
Letos se uvolnila místa, a tak se zúčastnily děti
napříč téměř celou školkou – Motýlci, Koťata,
Berušky, Broučci a Tuleni. Za celý tým dospělých
si troufnu říct, že celý týden se moc povedl. Pro-
gram byl zodpovědně připravený, a přesto dost
uvolněný na to, aby se přizpůsobil okamžitým
potřebám situace. Nálada nás všech byla často
plná smíchu a legrace. Krakonoš nám poslal
krásné počasí. Jeho les krásně voněl, a tak jsme
si přírody užívali, co to šlo. Děkujeme všem
dětem za hezký týden, který jsme spolu strávili.
A vám rodičům za důvěru v nás dospělé. I za to,
že věříte svým dětem, že to všechno zvládnou.
Po tomto týdnu si tím můžete být zase trochu
více jisti. 

Hezké léto za celý tým školky v přírodě 
přeje Monika Píchová

Rozloučení 
s našimi předškoláky
Tento rok byl pro naše předškoláky posledním
v naší mateřské škole, protože již prvního září se
z nich stanou žáci první třídy. Do školy odchá-
zejí předškoláci ze třídy Motýlků, Koťátek
a Berušek. 
Po celý rok se s paními učitelkami ve svých tří-
dách vzorně připravovali na školu, plnili úkoly,
pracovní listy, počítali a tak trochu se učili psát.
Jak to v té škole doopravdy vypadá? Budeme
tam také odpočívat? Bude to tam hezké? Na
takové otázky musely paní učitelky po celý rok
odpovídat, a tak jsme všichni uvítali, když jsme
byli na konci května pozváni do první třídy naší
ďáblické ZŠ, aby si naši předškoláci prohlédli,
jaké to v té škole doopravdy je. Přivítaly nás
paní učitelky ze všech prvních tříd A, B i C.

Prvňáčci nám ukázali, že jsou moc šikovní.
Psali, počítali, četli a zpívali, předvedli nám toho
hodně, vše jim šlo na jedničku. 
Dětem i paním učitelkám jsme poděkovali
a vraceli jsme se do školky plni nových zážitků.
Čas rychle utíkal a přišlo loučení s dětmi, které
odchází do školy. Rozloučení jsme připravili na
4. 6. 2014. Program od agentury SLAVIČ nám
zajistil pan Večerka, kterému patří naše poděko-
vání. Před 16 hodinou byla zahrada mateřské
školy plná nejen předškoláků, ale i rodičů, pra-
rodičů, tetiček a ostatních, kteří se přišli třeba
jen tak podívat. Pro děti byl připraven nejen
program, ale i malé občerstvení. Moderátor
všechny přítomné přivítal a začal program plný
zábavy, který zahájil klaun. U dětí sklidil velký
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potlesk, protože jeho legrácky a lumpárny jsou
pro děti to největší lákadlo.
Další vítanou atrakcí byla pěna, kterou pro děti
agentura pouštěla, a děti v ní mohly běhat, ská-
kat – prostě řádit. Když se dostatečně vyřádily,
byl čas nastoupit na dekorování předškoláků.
Připravily se všechny tři třídy – Motýlci, Koťátka
a Berušky se svými paními učitelkami. Každý
předškolák dostal barevné tričko se jmény spo-
lužáků a velkou sušenku ve tvaru Smolíka. 
Ke konci si děti hrály, běhaly, zobaly sušenky
a brambůrky a o všem si spolu povídaly. Kolem
17. hodiny se začali rodiče i děti loučit a odchá-
zet ke svým domovům. Myslím, že se rozlučka
opravdu povedla a že se líbila nejen našim
odcházejícím předškolákům, ale i ostatním,
kteří k nám na rozlučku přišli. Počasí se nám
také vydařilo, co jsme si více mohli přát.
Nám zbývá jen popřát všem krásné prázdniny
a našim předškolákům, aby se jim ve škole
líbilo.

Aranka Hanousková, třídní učitelka Berušek

Výprava za pokladem
Ve čtvrtek 19. června za námi přišel dospělý
kamarád Honza, který se s námi vydal na pro-
hlídku centra Prahy. Do historického centra jsme
se vydali hledat poklad bezhlavého rytíře. Cestu
metrem a tramvají jsme zvládli na jedničku,
dojeli jsme až na Malostranské náměstí, kde
naše výprava započala. Náš průvodce Honza
nám zde ukázal mapu s vyobrazenými starými
domovními znameními, která jsme měli cestou
objevit. Jak jsme nacházeli jednotlivá znamení,
naše mapa se pomalu zaplňovala značkami,
které znamenaly splnění úkolu. 
Honza cestou plán se všemi značkami vyměnil
za stroj času, který nás měl dovést přímo
k pokladu. Cesta však nebyla jednoduchá. Lesní
cestou na Petřínskou rozhlednu jsme hledali
dobře ukrytý klíč od pokladu a visací zámek,
který jsme si později mohli společně pro štěstí
zamknout na zábradlí u Čertovky. Pro některé
z nás byla jízda lanovkou z Petřína premiérou.
Cestou se nám odkryl pěkný výhled na Prahu.
Blížil se závěr naší dobrodružné výpravy a s ním
také objevení pokladu. Konečně přišel okamžik,

kdy jsme ho mohli spatřit na vlastní oči. Spra-
vedlivě jsme se rozdělili o nalezené mince (byť
jen čokoládové) a vyzkoušeli si královskou
korunu, kterou jsme nalezli mezi cennostmi.
Po celý den nám počasí přálo a výlet byl krás-
ným zážitkem. Už se těšíme na další jemu
podobná dobrodružství.

Předškoláci z Motýlků

Florbalový kroužek
Kroužek si vybraly děti, které chtěly trávit svůj
volný čas odpoledne v tělocvičně naší školy.
Florbal je kolektivní hra, ale náplní byly herní
činnosti jednotlivce. Cvičení respektují vývojové,
zdravotní a výchovné aspekty. Kroužek umožnil
sportovat všem bez rozdílu, v přátelském pro-
středí a radosti z pohybu. Byl zvolen přístup
hráče rozvíjet, zdravotně nepřetěžovat, podpo-
rovat a motivovat. Atmosféra byla pozitivní
a zároveň soutěživá. U starších žáků se přistu-
povalo k utkání bez zbytečného důrazu na
výsledky. Kroužek mladších žáků byl ukončen
turnajem. Starší žáci se snažili vybojovat co nej-
lepší umístění v soutěži „Florbal cup“. Řady
florbalistů v naší škole byly v letošním školním
roce rozšířeny i o dívky.

N. Franková

Kroužek pěveckého sboru
Když jsem v listopadu 2013 nastoupila do školy
za paní učitelku Esterlovou, převzala jsem
i kroužek pěveckého sboru. Brala jsem to jako
výzvu, protože jsem nikdy dětský sbor nevedla,
a tak jsem čerpala zkušenosti z doby, kdy jsem
já sama navštěvovala pěvecký sbor na gymná-
ziu. Během listopadu mě oslovila paní vychova-
telka Markéta Skalová ohledně spolupráce
s jejím dramatickým kroužkem, díky kterému
pak vzniklo vystoupení před Vánocemi. Tímto
děkuji Markétě za nabídku a realizaci. Pak jsme
pilně pracovali na dalších nových písních, které
jsme nakonec předvedli na menším koncertě,
který se konal v úterý 24. 6. v sále školy. Myslím
si, že děti odvedly velký kus práce a vystoupení
se povedlo. Doufám, že budou rády vzpomínat
na společné hodiny zpěvu. 

Hedvika Dolejšová

Hurá do Opery!
Ve školním roce 2013/14 se 47 žáků 4. a 5. tříd
zúčastnilo projektu Hurá do Opery! Projekt pro
žáky 1. stupně základních škol seznamuje děti
s operní tvorbou a základy baletního umění.
Během šesti hodinových představení jsme se
seznámili se základními díly české, německé,
italské a francouzské opery. Při jedné návštěvě
jsme si prohlédli zákulisí Státní opery.
Na závěr celého projektu jsme v pondělí 
23. června zhlédli představení Národního
divadla Čarokraj. Herci v maskách nás provedli
tajemným podzemím Národního divadla, kudy
jsme vstoupili do kouzelné země Mytologie.
Představení plné fantazijních tvorů bylo pastvou
pro oči – krásné kostýmy, neobvyklé kulisy, zají-
mavé efekty. A samozřejmě kvalitní hudba
a výborné pěvecké výkony. Jako vrchol celého
projektu rozhodně důstojné zakončení.

Šárka Ohlídalová, učitelka

Když se deváťáci loučí
Dneska je to naposled, něco krásného začíná
a pěkné vzpomínky zůstávají... To byl poslední
zápis na tabuli, který napsala paní učitelka
deváté třídy. Bylo jasné, že bez slz se to
neobejde. Den před koncem školního roku jsme
se všichni sešli v sále naší školy a proběhlo roz-
loučení se všemi, kteří při nás těch 9 let stáli,
kteří nás učili, kteří nám vštěpovali vědomosti
a starali se o nás. Připravili jsme si prezentaci,
v které se objevovaly dávno zapomenuté foto-
grafie z dob, kdy jsme byli ještě malí až do sou-
časnosti. Na závěr se všichni dozvěděli, kam
který z nás odchází na střední školu. V tuto
chvíli nám nejvíce docházelo, že už se sem za
pár dní můžeme vrátit pouze jako návštěvníci.
V pátek jsme se slavnostně rozloučili ve třídě,
dostali pár posledních dobrých rad a vysvěd-
čení, prošli špalírem spolužáků, zazvonili na
zvonec, plácli si s paní ředitelkou a pak byl ještě
čas rozloučit se s kamarády. Za pár minut ode-
šel poslední z nás a škola zůstala prázdná.
Dneska to bylo naposled, něco krásného začíná
a pěkné vzpomínky zůstávají.

Deváťáci

Pangea... aneb 
jeden svět matematiky
Starověká Pangea, jeden kontinent, jeden svět
matematiky... Matematická soutěž Pangea se
tímto historickým vývojem naší planety nechala
inspirovat a jejím cílem je sjednotit a propojit
milovníky matematiky. V letošním roce se do
matematické soutěže Pangea zapojila i naše
škola. V prvním kole nás reprezentovalo celkem
100 žáků. Do finále z velkého množství přihlá-
šených postoupili dva žáci, Daniel Šedivý z třídy
VII. B a Václav Výborný z třídy V. A. Václav
Výborný se umístil ve finálovém kole na krás-
ném čtvrtém místě. Oběma našim žákům gratu-
lujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.

Markéta Šnoriková, učitelka
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Výlet na Karlštejn
Ve čtvrtek 26. 6. jsme s dětmi podnikli poslední
výlet v tomto školním roce. Jeli jsme vlakem na
hrad Karlštejn. Vystoupili jsme však na Srbsku
a na Karlštejn děti musely dojít, aby to neměly
tak jednoduché a mohly se déle kochat zdejší
krajinou. Sice jsme měli trochu obavy z počasí,
ale až na malou dešťovou přeháňku se nám
počasí vydařilo. Během cesty jsme poznávali
stromy a květiny, četli informační tabule o zdejší
přírodě a svačili. Těsně před cílem, kdy už byla
vidět část hradu, se děti posadily na místní
louku a hrad nakreslily. Obrázky byly vskutku
nádherné. Posléze jsme si prohlédli krásný hrad,
navštívili místní muzeum voskových figurín, ze
kterého děti byly nadšené, a samozřejmě děti
nakoupily drobnosti pro sebe a své blízké.
Těšíme na další společné zážitky v příštím roce. 

M. Krejcárková  (II. A), P. Novotná (II. B) 

První rok ve škole
Během prvního školního roku udělali naši
prvňáčci veliký pokrok. Když v září přišli poprvé
do školy, neuměli se podepsat, ani sedět
v lavici. Nyní už píší bez problémů, počítají, ori-
entují se v přírodě a hlavně umí číst. Naučili se,
jak se správně chovat ke spolužákům a učite-
lům. Umí mezi sebou spolupracovat a respekto-
vat jeden druhého. Na začátku června většina
z nich odjela do školy v přírodě do malebných
jižních Čech. Zde získali spoustu nových
zážitků, utužili vztahy mezi kamarády a pozná-
vali krásy přírody. Vyvrcholením celého školního
roku byla akce Pasování na čtenáře, kde děti
předvedly před rodiči a paní ředitelkou své čte-
nářské dovednosti. Myslíme si, že se všem práce
podařila.

Paní učitelky 1. tříd    

Druháci v Loučni
Na konci školního roku druháci vyrazili na 
celodenní výlet do Loučně. Mohli se tak zase
společně setkat kamarádi z A, B a C.
Cesta autobusem byla krátká a příjemná. Za
chvilku jsme se ocitli v zámeckém areálu.
Zakoupili jsme vstupenky a hurá do labyrintu.
Než jsme však vyrazili, museli jsme se posilnit.
Děti vytáhly veliké řízky a jiné dobroty. Po sva-
čince jsme se vydali k prvnímu labyrintu. Prošli
jsme jich 12 a děti si to skvěle užily. Neztratily
se v bludišti z živého plotu a písmenkový laby-
rint byl také hračka. 
Když se děti dostatečně vyřádily, čekala nás
prohlídka zámku. Tam nás přivítala krásná pri-
ncezna. Zavedla děti do knihovny, kde si vyprá-
věly o svých oblíbených knížkách. Dále pak
navštívily jídelnu, pracovnu, ložnici, koupelnu
i hudební salonek, kde si naši malí klavíristi
mohli zahrát na zámecké piano. 
Na závěr si děti pochutnaly na zmrzlině
a nakoupily si suvenýry na památku. Výlet se
nám všem moc líbil a příští školní rok zase 
společně vyrazíme na nějaké zajímavé místo
v Čechách.

Paní učitelky 2. tříd

Sobotní výlet druháků
V sobotu 14. června se vydali druháčci společně
s rodiči, sourozenci a paními učitelkami na výlet
do záchranné stanice Pinky. Cesta vlakem pro-
běhla za veselého štěbetání dětí a družných
hovorů dospěláků. Všichni jsme byli zvědaví, 
co na záchranné stanici pro veverky uvidíme. 
Vyprávění majitelů o založení stanice a odchovu
malých veverčat bylo velmi zajímavé a poutavé.
Viděli jsme dokonce i krmení veverčátka 
umělým mateřským mlékem. 
Ze záchranné stanice Pinky jsme odcházeli
s obdivem k lidem, kteří si ke svému povolání
ještě přibrali péči o veverky, které by v přírodě
bez pomoci nepřežily. Provoz stanice, stojící
ročně kolem 100 tisíc Kč, financují svépomocí
a z drobných darů. 
ZS Pinky můžete najít na jejich webových strán-
kách, kde se o veverkách dozvíte spoustu zají-
mavostí. Víte např. že si veverka staví několik
hnízd a svá mláďata stěhuje? Že tříměsíční mlá-
ďata vyžene ze svého teritoria? Nebo že se
malá veverčata nedokáží sama vyčůrat?
Děkujeme rodičům za ochotu, s jakou s námi
vyrazili na společný výlet. Bylo milé potkat se
mimo školu, prožít hezký den a příjemně si
popovídat.

M. Krejcárková  (II. A), P. Novotná (II. B) 

Červnové řádění 
s koloběžkami a bruslemi
Těsně před začátkem prázdnin jsme se s dětmi
ze třetí třídy vydali na výlet do Stromovky. Na
tom by nebylo nic zvláštního, kdybychom nejeli
na koloběžkách a bruslích. Jeli jsme jednoduše
– autobusem na metro, metrem na Nádraží
Holešovice a potom tramvají na Výstaviště. 

Celá cesta z Ďáblic trvá jen půl hodiny. Velkou
výhodou malých koloběžek při dopravě po
Praze je jejich skladnost, dají se složit tak, že
s nimi nikomu nepřekážíte a přitom hned po
výstupu jednoduše rozložíte a frčíte. I přes
několik pádů jsme si výlet pořádně užili. Úžasné
bylo sledovat, jak ti, co jízdu zvládali bravurně,
pomáhali těm, kteří si tak jisti nebyli. Na rozlou-
čenou se Stromovkou děti, za vydatné pomoci
paní učitelky, vylezly na rozložitý strom (co
bychom pro dobrou fotku neudělali). Vraceli
jsme se bohatší o nové zkušenosti, posíleného
týmového ducha a hlavně – všichni v pořádku. 

Třídní učitelka M. Coufalová
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Sportovní den
Ďáblické fotbalové hřiště se ve čtvrtek 
19. června stalo pro žáky ZŠ U Parkánu místem
konání sportovního dne s pirátským podtextem.
Celý sportovní den začal příchodem do školy,
kde se všechny třídy rozdělily podle barev do
smíšených pirátských družstev. Po příchodu na
fotbalové hřiště měl každý pirátský tým svého
učitelského vůdce. Po rozdělení do jednotlivých
týmů se začalo bojovat. Pro všechny týmy bylo
připraveno celkem 12 sportovních klání. Na
každé disciplíně vždy bojovaly 2 týmy proti
sobě. Všichni piráti si postupně vyzkoušeli osvo-
bozování zajatců, plavbu přes řeku, střelbu na
cíl, foukání kelímků, sběr pokladů, překážkovou
dráhu se zavázanýma očima, hru na paměť,
sběr čísel, hod holinkou, skok v pytli, zásahy
balónků a přetahování lanem. Díky skvělému
počasí se celý den vydařil a všichni bojovali jako
o život. Tímto bych ráda pochválila všechny
piráty za skvělý sportovní výkon a zážitek, záro-
veň bych také poděkovala všem kolegům za
výbornou spolupráci, a také nesmím zapome-
nout poděkovat všem, kteří nám umožnili spor-
tovní den na fotbalovém hřišti uspořádat.   

Michaela Hrbková, učitelka TV

Prevence rizikového 
chování na naší škole
Prevenci rizikového chování (šikana, gambler-
ství, užívání návykových látek...) věnujeme vel-
kou pozornost. Náš program má v zásadě tři
části.

1. Práce s našimi žáky: jedná se zejména
o minimální preventivní program, který nám
zajišťuje externí profesionální organizace. Dále
je to pak celá řada jednorázových aktivit, zej-
ména spolupráce s Policií ČR, sportovní a kul-
turní aktivity, mimořádnou pozornost věnujeme
volnočasovým aktivitám (kroužky). A dále jsou
to desítky dalších aktivit, kterými se snažíme
vést naše žáky ke smysluplnému trávení 
volného času.

2. Další vzdělávání pedagogického sboru: jde
opět o mnoho profesionálních kurzů a semi-
nářů, které jsou garantovány MŠMT. Jen ve
stručnosti bych připomněl po tři víkendy probí-
hající seminář Minimalizace šikany (MIŠ), kte-
rého se zúčastnili všichni pedagogové školy.
Časté a důležité jsou kurzy pro třídní učitele
věnované zlepšení práce s třídními kolektivy.

3. Práce s rodiči a širokou veřejností: snažíme se
rodiče vtáhnout do dění v naší škole. Opět jen
ve stručnosti bych připomněl různé školní kon-
certy, vystoupení pěveckého sboru, vánoční trhy,
tvůrčí dílny a v neposlední řadě velmi úspěšný
projekt „Stromy“. Bylo úžasné vidět sál školy
doslova narvaný k prasknutí našimi rodiči.
Samozřejmě je třeba si uvědomit, že sebelepší
prevence problémové chování neodstraní,
pouze jej minimalizuje. Přesto, i když je to běh
na dlouhou vzdálenost, je velmi důležitá.

Viktor Černohorský, metodik prevence

Ochrana životního 
prostředí – EVVO, stromy
Žáci naší školy jsou vedeni k ochraně životního
prostředí a zlepšování jeho kvality nejen v rámci
klasické výuky, sběrem papíru, tříděním odpadu,
návštěvami odborných pracovišť zabývajících se
uvedenou tematikou, ale také prostřednictvím
projektového vyučování. Ve dnech 28. 5. – 
30. 5., 5. 5. – 6. 5. se u nás ve škole konaly
Projektové dny s názvem „STROMY“.
Cílem projektu bylo vzdělávání žáků ve všech
oblastech, bližší seznámení s přírodou, prozkou-
mávání prostředí, ve kterém žijeme, rozpoznání
druhů stromů, pochopení jejich obrovského
významu, od samotného krášlení obcí přes
výrobu kyslíku až po průmysl.
Žáci v průběhu projektů fotili, hodnotili, měřili,
zkoumali, poznávali, malovali, vyráběli, lisovali,
vyhledávali, popisovali, vyhodnocovali různé
vlastnosti, významy, charakteristiky stromů,
skládali básně apod. Díky různým nápadům 
učitelů si žáci mohli vybrat téma, které jim bylo
nejbližší, mohli se realizovat a dostat blíž pří-
rodě, a tak automaticky začít přírodu kolem
sebe více vnímat a uvědomit si, jak je důležité ji
chránit, a vážit si tak zeleně kolem sebe. Každý
žák si po dnech strávených v přírodě, kdy praco-
val na úkolu, mohl sám položit otázku, zda je
vhodné vyhazovat odpadky, lámat větve. A roz-
hodnout se, jakým způsobem bude respektovat
živé věci kolem sebe.

Martina Jiskrová, učitelka přírodopisu a chemie

Německý jazyk jako druhý
cizí jazyk na ZŠ Ďáblice 
V souvislosti s povinností zavést od školního
roku 2013/2014 na základních školách druhý
cizí jazyk se od září 2013 vyučuje v 7. a 8. 
ročnících německý jazyk. 
Pod heslem „Deutsch beißt nicht“ (němčina
nekouše) se snažíme co nejsnazším způsobem
motivovat děti k nenásilnému a pozvolnému
osvojování tohoto jazyka. Jeden ze způsobů
velmi účinné motivace je nechat žáky si uvědo-
mit, jak blízko se za hranicemi naší země
německy mluví. A proto jsme neváhali a jen tři
měsíce po zahájení školního roku zorganizovali
velmi proaktivní jednodenní výlet do předvá-
nočních Drážďan, kde děti díky připravenému
programu „německy“ slyšeli, četli, psali
a v neposlední řadě i mluvili. Všichni byli nad-
šeni a už při cestě zpět do Prahy padlo mnoho
otázek typu: „Paní učitelko, kam pojedeme
příště?“ Především z časových důvodů a zvlád-
nutí učiva už se nám nepodařilo tento školní
rok vyjet, což je ale především výzvou k usku-
tečnění podobných výletů v dalším školním
roce, ať už do Vídně, saského Švýcarska, 
Berlína, Pasova či dalších destinací.
Po počáteční pečlivé audio-orální přípravě,
s důrazem na správné vyslovování zejména
odlišných hlásek, žáci s většími i menšími úspě-
chy zvládali lekci za lekcí, přičemž na prvním
místě bylo a zůstává „mluvit“. Po prvním škol-

ním roce se děti umí německy představit, říct
o sobě základní údaje, jednoduše vyprávět
o svých příbuzných, kamarádech a o svých
koníčcích.
Velmi často byla ve výuce zapojována skupi-
nová a projektová práce, kdy děti, ať už samy,
nebo ve skupinách, vytvářely velmi zdařilé
práce. Za všechny jmenuji „beschreibe Deine
beliebte celebrity“ (popiš svoji oblíbenou zná-
mou osobnost), „meine Familie“ (moje rodina),
„meine Einladung“ (moje pozvánka), „meine
Familienstory“ (můj rodinný příběh).
Na závěr si dovolím zhodnotit zahájení výuky
německého jazyka v tomto školním roce jako
velmi vydařené. Pevně doufám, že se nám pod-
ařilo děti namotivovat k tomuto evropskému
jazyku a že poté, co děti poznaly, že němčina
opravdu nekouše, budou žáci naší školy další
školní rok, už bez obav, zvládat a získávat další
řečové dovednosti, které brzy uplatní ať už při
školních výletech nebo těch se svými rodinami
a kamarády. 

Jana Ludwig, učitelka německého jazyka

Další vzdělávání 
pedagogů v zahraničí
Ve školním roce 2013/2014 se čtyři učitelé naší
základní školy zúčastnili jazykového či metodic-
kého kurzu anglického jazyka na území Spoje-
ného království Velké Británie a Severního Irska.
Tyto vzdělávací aktivity byly financovány granty
v rámci projektu Comenius – Lifelong Learning
Programme – a zastřešeny Národní agenturou
pro evropské vzdělávací programy. Přestože
nabídka seminářů a kurzů cizích jazyků je
v České republice bohatá, nemůže nahradit
přímý kontakt s rodilými mluvčími, pedagogy
z jiných zemí, společenskými a kulturními
aspekty. Tyto kurzy byly příležitostí k prohlou-
bení profesních dovedností pedagogů, navazo-
vání kontaktů se školami v zahraničí a inspirací
pro výuku a motivaci našich žáků. A čím byly
kurzy zajímavé pro samotné účastníky? 
Jejich odpověďi najdete na další straně.
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Metodický a jazykový kurz v malebném lázeň-
ském městečku Bath nedaleko Bristolu v jihozá-
padní Anglii pro mne byl jedinečnou příležitostí
k procvičení angličtiny, k nahlédnutí do fungo-
vání několika anglických škol i ke vzájemnému
srovnání evropských vzdělávacích systémů
s kolegy z různých koutů Evropy (Řecko, Polsko,
Německo, Francie, Španělsko, Bulharsko, 
Estonsko).
Metodičtí lektoři nám poskytli pestrou škálu
didaktických metod a přístupů, jež jsme si
ozkoušeli v praxi. Ze 14 denního kurzu jsme si
odvezli nejen cenné informace, kontakty,  pod-
něty a nápady, jak výuku zefektivnit a učinit
zajímavější,  ale i zážitky spojené s pobytem
v anglickém kulturním prostředí.

Jana Kolková, učitelka AJ

Jelikož se člověk učí celý život a pro učitele by
to mělo platit zvláště, byl jsem moc rád za mož-
nost strávit v dubnu tohoto roku dva týdny na
kurzu pro učitele anglického jazyka ve městě
Belfast v Severním Irsku. Byla to pro mě skvělá
možnost seznámit se s nejaktuálnějšími přís-
tupy k výuce angličtiny, osvojit si nové třídní
aktivity a zároveň se dozvědět mnoho zajíma-
vých informací o kultuře, historii a vzdělávacím
systému Severního Irska i Irské republiky. Navíc
jsem měl možnost navázat nové kontakty
s pedagogy anglického jazyka z ostatních zemí
Evropské unie, abychom mohli navázat na náš
úspěšný dvouletý mezinárodní projekt o životě
a díle Bohuslava Martinů, ideálně projektem
s novým tématem a více mezinárodními 
partnery. 

Tamás Besskó, učitel AJ

V rámci programu celoživotního vzdělávání
a vzhledem k probíhajícímu dvouletému pro-
jektu mezi naší školou a francouzskou College
Mignet jsem se zúčastnila v Anglii čtrnáctiden-
ního jazykového kurzu pro učitele. Projekt pro-
bíhal v anglickém městě Colchester a byl
zaměřen na zdokonalování a užívání angličtiny
v běžném jazyce. Během kurzu jsem navštívila
tři různé druhy škol, seznámila se jejich pro-
gramy a vzdělávacími plány, dále výuka probí-
hala formou seminářů a jazykových dílen.
Důležitou součástí bylo i poznávání historických
a kulturních míst, navštívila jsem Londýn,
východní pobřeží s městem Norwich a univer-
zitní město Cambridge.

Jitka Stoklasová, učitelka HV a ČJL

Na podzim roku 2013 jsem se zúčastnila dvou-
týdenního metodicko-jazykového kurzu anglic-
kého jazyka v severoirském hlavním městě
Belfastu. Již samotná atmosféra města s krva-
vou historií, odlišná výslovnost a možnost byd-
let v hostitelské rodině byla pro mne velikou
výzvou. Kurz zahrnoval návštěvy historicky, kul-
turně či geograficky důležitých míst (parlamentu
ve Stormontu – o několik dní později zde byl
odhalen pokus o bombový útok, Severoirský
institut pro integrovanou výuku, místní radnici,
vzdělávací centrum pro vědu a objevy W5,
muzeum Titanic, Ulster muzeum, Antrimské
pobřeží, Giant’s Causeway, Carrick-a-Rede
atd.). Nejvíce mě však zaujala možnost 
navštívit školu Cranmore Integrated Primary
School,jejímž cílem je smazat rozdíly mezi kato-
lickou a protestantskou tradicí a učit děti k tole-
ranci a empatii. Přestože jsou lidé v Belfastu
milí a vstřícní k turistům, stále zde dochází
k drobnějším nepokojům, což dokládají
nástěnné malby na zdech domů tzv. Murals
a také šestimetrová zeď tzv. Peace Line stojící
mezi katolickou a protestantskou částí města,
jejíž brány jsou dodnes na noc zavírány. Třešnič-
kou na dortu se stal třídenní metodický seminář
s Davidem Valem, autorem mnoha knih o meto-
dách výuky anglického jazyka. Společné tvoření
a vzájemná inspirace s kolegy z Německa, Fran-
cie, Portugalska, Řecka, Chorvatska a Ruska je
pro mne nezapomenutelným zážitkem.  

Hana Ulčarová, učitelka AJ

Program Comenius
Jelikož se člověk učí celý život a pro učitele by
to mělo platit zvláště, byl jsem moc rád za mož-
nost strávit v dubnu tohoto roku dva týdny na
kurzu pro učitele anglického jazyka ve městě
Belfast v Severním Irsku. Kurz zaměřený na
metodologii anglického jazyka a irské reálie je
sponzorován grantem Evropské unie v rámci
programu Comenius – Lifelong Learning Pro-
gramme. Byla to pro mě skvělá možnost sezná-
mit se s nejaktuálnějšími přístupy k výuce

angličtiny, osvojit si nové třídní aktivity a záro-
veň se dozvědět mnoho zajímavých informací
o kultuře, historii a vzdělávacím systému Sever-
ního Irska i Irské republiky. Navíc jsem měl mož-
nost navázat nové kontakty s pedagogy
anglického jazyka z ostatních zemí Evropské
unie, abychom (v případě podpory ze strany
naší školy) mohli navázat na náš úspěšný dvou-
letý mezinárodní projekt o životě a díle Bohu-
slava Martinů, ideálně projektem s novým
tématem a více mezinárodními partnery. 

Tamás Besskó

Výlet do Aix-en-Provence
Dne 10. června 2014 odletělo 25 studentů naší
školy v doprovodu 4 učitelů do jižní Francie do
města Aix-en-Provence. Zde nás čekalo završení
našeho dvouletého projektu o životě a díle
skladatele Bohuslava Martinů, projektu financo-
vaného z grantu Evropské unie v rámci pro-
gramu Comenius. Během těchto dvou let se
nám podařilo zrealizovat mnoho zajímavých
aktivit a výtvorů. Ve spolupráci s partnerskou

školou College Mignet ve městě Aix naši žáci
společně vytvořili divadelně-hudební předsta-
vení založené na česko-francouzsko-americké
životní pouti slavného skladatele. Zároveň celé
dva roky svorně pracovali na ilustrovaném
česko-francouzsko-anglickém hudebním slov-
níčku a na trojjazyčném letáčku pro turisty
o Bohuslavu Martinů. Naši žáci se po celou
dobu projektu zapojovali do všech aktivit
s úžasným nasazením, navíc každý týden
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docházeli na zkoušky představení, na volné
hodiny francouzštiny organizované v rámci pro-
jektu na naší škole atd. V podstatě se celé
poslední roky na škole „točily“ kolem Martinů
a to nejen pro oněch 25 studentů, kteří nako-
nec vycestovali, ale i pro ostatní žáky i učitele,
kteří se s chutí zapojovali do aktivit s projektem
spojených. Po pravdě to bylo občas pozdvižení
pro celou školu, zvláště v době návštěvy fran-
couzských žáků u nás.
Samotný pobyt v Aix trval 10 dní, během kte-
rých se nám podařilo navštívit několik míst spo-
jených s B. Martinů jako například Marseille,
Avignon, ostrov Frioul i samotné město Aix,
prozkoumali jsme mnohá muzea, užívali jsme si
dobrého jídla a výtečných francouzských
desertů a zmrzlin a dobrá nálada nechyběla.

Přestože si náš pobyt každý hned představí jako
úžasnou dovolenou, je nutné dodat, že to byla
pro všechny zároveň obrovská zkouška.
Zkouška dovednosti nejenom se v cizím jazyce
domluvit, ale zároveň si v něm vytvořit a udržet
přátelské vazby, zkouška schopnosti zapojit se
do chodu partnerské školy a často i zkouška
odolnosti vůči stresu či nevlídnému počasí. Naši
studenti se nenechali zahanbit a s pohodovým

přístupem zvládali dlouhé a náročné zkoušky 
na závěrečné vystoupení i celodenní předmět
„konverzace v cizím jazyce“. Jako završení
našeho pobytu i celého projektu byla dvě spo-
lečná páteční česko-francouzská vystoupení

v koncertním sále pro 500 diváků. Naši žáci
předvedli úžasný výkon, za který byli náležitě
publikem odměněni. Jakožto jejich učitel musím
přiznat, že vidět je s lehkostí zvládat jazykové
i mezikulturní překážky, pozorovat, jak se

krásně adaptují ve svých hostitelských rodinách
a jak se den ode dne lepší jejich schopnost
anglicky se dorozumět, až nakonec konverzace
probíhala zcela přirozeně – to vše bylo opravdu
za odměnu. Jsem si jistý, že všichni žáci, kteří se
výměnného pobytu zúčastnili, si do života
odnesou cenné zkušenosti ohledně spolupráce,
evropských hodnot, rozdílnosti kultur a doufám,
že se o tuto zkušenost podělí i s ostatními.
Věřím, že během projektu bylo navázáno
mnoho přátelských vztahů a komunikace s part-
nerskými studenty bude pokračovat i nadále
i mimo rámec školy.
Rád bych tímto poděkoval všem, kteří na pro-
jektu spolupracovali, hlavně všem studentům,
kteří se do projektu aktivně zapojili, ať už na
tomto výjezdu či v loňském představení, těm,
kteří vytvořili letáček a hudební slovníček,
šikovným malým i velkým ilustrátorům, i všem

učitelům, kteří naše žáky po celou dobu při
těchto aktivitách v rámci školy i ve svém volném
čase doprovázeli. Velký respekt si zaslouží
i rodiny zúčastněných žáků – díky, bez vaší milé
a aktivní podpory by to nešlo. 
Věřím, že při dobré konstelaci se v budoucnu
zadaří uskutečnit na naší škole další projekty
a vytvářet tak motivující prostředí pro jazykově
schopné a mezinárodnímu prostředí otevřené
mladé lidi.

Za kolektiv učitelů Tamás Besskó – 
čerstvý držitel vyznamenání od radnice města

Aix-en-Provance za přínos evropské komunikaci 



            

Cena platí od 1. 7. do 31. 7. 2014 při financování Renault Finance. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services s.r.o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle 
toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí objednávky. Captur: spotřeba 3,4–6,6 (l/100 km), emise CO

2
 95-125 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO

2
 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vy-

žadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Renault doporučuje

               

www.dealer-renault.cz

SLEDUJTE NORSKÝ ZÁVOD, 
SOUBOJ MEZI VOZEM CAPTUR HELLY HANSEN A PLACHETNICÍ www.captur.renault.cz

MULTIMEDIÁLN SYSTÉM R-LINK S ONLINE PŘIPOJENÍM  
SYSTÉM KONTROLY TRAKCE EXTENDE GRIP JIŽ OD Kč

RENAULT CAPTUR 
HELLY HANSEN
UVÁDÍ 
NORSKÝ ZÁVOD

      

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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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 červenec a srpen
Otevírací doba
Červenec: pondělí–čtvrtek 10–12,13.30–15.30 hodin. 
Neděle 6., 13. a 20. 7. 14–16 hodin.
Srpen: pondělí–čtvrtek 10–12,13.30–15.30 hodin. 
Neděle 3., 10. a 27. 8. 14–16 hodin. Čtvrtek 21–22.30 hodin.

POŘADY pro veřejnost – začátek v 10.15 hodin.
Pondělí (7., 14., 21., 28. 7.) – O spanilé Jitřence 
a tajuplné Večernici (pohádka)
Úterý (1., 8., 15., 22., 29. 7.) – Planeta Země I.
Středa (2., 16., 30. 7.) – Hvězdárna, dalekohledy, pozorování
Čtvrtek (3., 10., 17., 24., 31. 7.) – Měsíc u krejčího (pohádka)
Pondělí (4., 11., 18., 25. 8.) – Africká pohádka (Ogua a piráti)
Úterý (5., 12., 19., 26. 8.) – Planeta Země II.
Středa (13., 27. 8.) – Sluneční soustava I.
Čtvrtek (7., 14., 21., 28. 8.) – Odkud svítí Sluníčko (pohádka) 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Dny 9. 7., 23. 7., 6. 8. a 20. 8. (vždy středa) jsou rezervovány pro pří-
městské tábory. Jejich pořadatelé si mohou objednat pořad dle svého
výběru na tel. č. 283 910 644. Vstupné: 30 Kč, doprovod zdarma.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Červenec: pondělí–čtvrtek 11–12, 13.30–15.30 hodin mimo 9. a 23. 7.
Neděle 6., 13. a 20. 7. 14–16 hodin. 
Srpen: pondělí–čtvrtek 11–12, 13.30–15.30 hodin mimo 6. a 20. 8.
Neděle 3., 10. a 17. 8. 14–16 hodin. Čtvrtek 21–22.30 hodin. 
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami, Venuše – za dobrých 
podmínek.
Noční obloha (srpen): Měsíc – od 1. do 12. 8.; Saturn – v 1. polovině
srpna; Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý srpen; 
Hvězdokupy, mlhoviny – 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.).

MÍSTO DALEKÉHO ROZHLEDU
V těsném sousedství hvězdárny je výhled na téměř 1/2 území Čech.
Podle podmínek okamžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu 
od blízkého okolí až po pohraniční hory (Krušné, Jizerské, Krkonoše).
V době přítomnosti pracovníků hvězdárny je instalován dalekohled 
pro pozorování krajiny spolu se směrovou růžicí.

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

Kalendárium
21. července – 1. srpna DOVOLENÁ v ordinaci praktické lékařky 
pro dospělé MUDr. Kateřiny Auzké (Ke kinu 7, Tel. : 283 910 418)

Ordinační hodiny od 30. června do 29. srpna
v ordinaci lékařky pro děti a dorost MUDr. Romany Benešové
pro nemocné: pondělí–pátek od 8 do 11 hodin, 
pro pozvané zdravé: pondělí–pátek od 11 do 14 hodin. 
Informace pro těhotné ženy a matky novorozenců: narození nového
miminka nám prosím zavolejte z porodnice na tel. 774 820 600, 
abychom se mohli s vámi domluvit na první prohlídce dítěte. 

Mše v ďáblické kapli 
nejsvětější Trojice a sv. Václava
se koná jednou za čtrnáct dní 
každý sudý týden, začátek mše 
je vždy v 10:30 hodin. 
Před každou bohoslužbou je možné 
přistoupit ke svátosti smíření. 
www.kapledablice.cz

MČ Praha-Ďáblice děkuje tímto majitelům 
společnosti Čáma, s.r.o., U Parkánu 28, Ďáblice,
za bezplatné poskytnutí písku na dětská 
hřiště v naší obci.

Zdeňka Fišmistrová, radní




