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V minulém ĎZ jsme v článku Akce 115. výročí SDH Ďáblice a 50 let od založení ďáblického kina aneb „kakaová skvrna velikosti mexického dolaru“ nesprávně uvedli,
že „...jsme si připomněli výročí našeho slavného „prvního československého paneláku“ v ulici U Prefy 25, do kterého se první nájemníci stěhovali již na začátku toho
samého roku 1965...“. První nájemníci se do paneláku nastěhovali 1. července 1955, tedy o deset let dříve než bylo otevřeno ďáblické kino.
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O čem jednala rada městské části
17. jednání dne 8. 6. 2015
Rada MČ po projednání odsouhlasila:
• program zasedání Zastupitelstva dne 17. 6. 2015;
• využití grantové výzvy programu Čistá energie Praha 2015 a doporu-
čuje ve všech bytových domech ve vlastnictví MČ výměnu celkem 
15 kusů kotlů starších 12 let;
• zřízení sídla ZO ČSCH Praha 8 – Ďáblice na adrese Ke Kinu 159/7,
Praha-Ďáblice.
Rada MČ vzala na vědomí:
• zprávu Komise životního prostředí a dopravy.

18. jednání dne 22. 6. 2015
Rada MČ po projednání odsouhlasila:
• proplacení kompenzačního příspěvku na svoz KO Státnímu pozemko-
vému úřadu;
• navýšení kapacity tříd do MŠ na 28 žáků pro školní rok 2015/2016.
Rada MČ po projednání schválila:
• schválila odměnu za mimořádnou práci ředitelce školy.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Zápisy z jednání rady
v roce 2015

5. veřejné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice dne 17. 6. 2015
Kontrola zápisu. Po diskusi byl zápis ze 4. veřejného zasedání 
ZMČ schválen.
Volný mikrofon. Paní Beranová informovala o výstavě chovatelů
naplánované od 11. do 13. 9.
Pan Křížek vystoupil ve věci velkého nárůstu bezdomovců v Ďáblicích,
uvedl, že veřejné prostranství na křižovatce ulic Kokořínská a U Prefy je ve
velmi špatném stavu (vzhledem k užívání bezdomovci). Naproti poště
jsou uschlé stromy, o které není pečováno. – Pan zástupce starosty Lonek
konstatoval, že jde o celostátní problém, bude podán návrh na posílení
Městské policie v Ďáblicích. Pan starosta apeloval na větší iniciativu 
ze strany občanů.
Schválení závěrečného účtu MČ Praha-Ďáblice za rok 2014.
Zastupitelé závěrečný účet schválili bez výhrad.
Svěření kompetencí Radě MČ Praha Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po
projednání pověřilo Radu MČ Praha-Ďáblice – k rozhodování o veřejných
zakázkách, u nichž předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřesáhne
1 mil. Kč (bez DPH), v případě havárie nebo krizového rozhodnutí 
2 mil. Kč (bez DPH); – k rozhodování o rozpočtových opatřeních, která 
se týkají zapojení účelových dotací z prostředků hl.m. Prahy do rozpočtu
MČ 1,2 mil. Kč.; – k rozhodování o rozpočtových opatřeních (mimo výše
popsané) do výše pětiset tisíc Kč.
Mimosoudní vyrovnání ve sporech sp.zn. 28C 149/2014
a 28C148/2014. Zastupitelstvo MČ po projednání souhlasí s návrhem,
aby MČ Praha-Ďáblice jako žalovaná ve sporech s panem Foučkem 
jednala o mimosoudní dohodě vedoucí k ukončení těchto sporů.
Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok
2015. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí RMČ schválené
rozpočtové opatření.
Nabídka darování pozemku p.č. 1732/13. Zastupitelstvo po 
projednání souhlasí s převzetím darovaného pozemku.
Zpráva Kontrolního výboru. ZMČ vzalo zápis na vědomí.

Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok
2015. Zastupitelstvo RO schválilo. 
Transparentnost investičních akcí MČ Praha-Ďáblice.
ZMČ po projednání tento bod neschválilo.
Informace zastupitelů a tajemníka:
Rekonstrukce a fasáda školy. Pan starosta informoval, že Rada hl. m.
Prahy schválila přesun části investiční dotace na přístavbu ZŠ do 
neinvestičních prostředků, za které budou vybaveny 2 třídy, realizuje 
se nákup lavic, kateder, šatních skříní apod.
Chystané organizační změny. Pan tajemník informoval o nové organizační
struktuře úřadu. V rámci změn jsou vytvořena 2 systemizovaná místa –
rozpočtář a technicko-hospodářský pracovník. Zároveň dojde ke sloučení
pozice referenta evidence obyvatel a finančně-správního. Celkové mzdové
prostředky úřadu nebudou navýšeny.
Probíhající rekonstrukce vozovek a osvětlení ulic Červencová, Srpnová,
Zářijová. Pan zástupce starosty informoval o probíhající rekonstrukci
komunikací a oznámil, že veškeré informace jsou zveřejněny na 
webu MČ.
Odsvěření kanalizace Na Blatech. Pan starosta předložil zastupitelům
aktualizovaný přehled vlastníků nemovitostí, přes které vede odsvěřovaná
kanalizace.
Informace k výstavbě nového obecního domu a radnice. Pan starosta
informoval o již vykonaných a chystaných činnostech souvisejících 
s výstavbou.

Kompletní zápis najdete na www.dablice.cz – 
Zápisy ze zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 2015.

Částečná uzavírka komunikace Šenovská 
proběhne ve dnech 7. 7. 2015 – 6. 8. 2015
(namísto původně plánovaného 1. 7. – 31. 7. 2015). 
Ulice Šenovská bude uzavřena pro průjezdnou dopravu v úseku mezi
ulicemi Myslivecká–Květnová, mimo autobusy dopravních podniků 
a dopravní obsluhu. Pro průjezdnou dopravu je navržena objízdná trasa 
z křižovatky Šenovská–Hřenská ulicí Hřenskou do ulice Ďáblické až 
do křižovatky Ďáblická–Kostelecká.

UPOZORNĚNÍ na zábor části vozovky a chodníku 
v úseku Hořínecká – K Letňanům, a to dne 20. 7. 2015.

objízdná trasa 
směr Chabry

objízdná trasa 
směr Čakovice



Velkoobjemové kontejnery 
na bioodpad o letních prázdninách
Úřad městské části Praha-Ďáblice oznamuje, že velkoobjemové kontej-
nery na bioodpad budou přistavovány v průběhu letních prázdnin
v sobotu 18. července, 1. srpna, 15. srpna, 29. srpna a 12. září
a dále pak každou sobotu až do 14. listopadu nebo do odvolání.
Kontejnery budou přistavovány v obvyklých lokalitách a po naplnění
budou uzavřeny.

Úřad městské části Praha-Ďáblice přijme
na plný nebo zkrácený pracovní úvazek
zaměstnance na pozici ROZPOČTÁŘ/KA
Hlavní náplní práce je: sestavování a kontrola plnění rozpočtu 
vč. podkladů pro rozpočtová opatření • kontrola účetnictví 
příspěvkové organizace • interní audit. 
Více informací o pozici a podmínkách výběrového řízení naleznete na
webových stránkách www.dablice.cz, na úřední desce nebo na telefonu
283 910 723–5 či e-mailu michal.traurig@dablice.cz.
Uzavírka přihlášek do 31. 7. 2015

Ordinační hodiny lékařek v době prázdnin
Ordinační hodiny od 29. června do 28. 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.
DOVOLENÁ v ordinaci praktické lékařky pro dospělé 
MUDr. Kateřiny Auzké od 17. do 28. srpna a od 7. do 11. září.
Zástup: MUDr. Hana Culková, Oderská 333, Praha 9, tel.: 283 931 499.

Od roku 2007 získal fotbalový oddíl 
více jak 10 milionů dotací pro Ďáblice
Dne 2. 6. 2015 obdržela TJ Ďáblice oficiální informaci z Magistrátu hl.
města Prahy o tom, že fotbalovému oddílu byla přidělena dotace ve výši
420 000 Kč na dofinancování osvětlení hřiště s umělým povrchem
v areálu fotbalového oddílu. Na grantovém portálu hl. města Prahy jsou
evidovány výsledky naší činnosti od roku 2007, které svědčí o výrazné
aktivitě TJ v oblasti získávání dotací z Magistrátu hl. m. Prahy. A to je
nutné k uvedené částce v tabulce ještě přičíst 600 000 Kč, které TJ získala
z Ministerstva školství na hřiště „U Holců“. Tím se dostáváme na číslo 
10 310 000 Kč. Pro informaci je nutné dodat, že poslední roky jsou
dotace přidělovány do výše 80% procent projektu, tzn. že minimálně
20% procent musí dofinancovat ze svých zdrojů TJ. Vzhledem k uvede-
ným objemům dotací má TJ v oblasti financování spoluúčasti vlastně jen
dvě možnosti: dotace odmítnout a ty budou využity v jiné části Prahy, pro
jiné sportovní projekty; nebo žádat o podporu formou dotace naši MČ,
která by TJ pomohla dofinancovat alespoň část spoluúčasti. Proto zás -
tupci TJ v letošním roce tak bojovali o zachování výše dotace MČ Ďáblice
pro TJ, která bude využita na spolufinancování investiční výstavby. 

Získané dotace TJ Ďáblice od Magistrátu Hl. m. Prahy
Rok podpory Počet projektů Přidělená částka
2015 2 420 000 Kč
2014 4 1 400 000 Kč
2013 6 1 015 000 Kč
2012 4 25 000 Kč
2011 1 0 Kč
2010 2 1 000 000 Kč
2009 2 0 Kč
2008 2 1 850 000 Kč
2007 1 4 000 000 Kč
Celkem 9 710 000 Kč
Zdroj: Grantový portál hl. m. Prahy Michal Mošnička

Ze zápisníku starosty
PŘÍSTAVBA a PŘESTAVBA ďáblické školy 

• v návaznosti na informace v předchozím zpravodaji
mohu oznámit, že byl dokončen kompletní projekt 
přístavby a přestavby v celém „vysněném“ rozsahu 
(viz dřívější články a besedy) včetně nového řešení společných prostor 
přízemí (dnes jídelna, chodby a školní sál), funkčního propojení všech
budov školy ve všech patrech a venkovního ateliéru na střeše,
• v době čtení tohoto čísla již bude podána žádost o stavební povolení
na tuto kompletní přístavbu, přestavbu,
• souběžně pracujeme na Plánu organizace výstavby (pro celý rozsah pro-
jektu), který bude mimořádně důležitým, stále živým a průběžně aktuali-
zovaným dokumentem – není těžké si představit, jak složité a obtížné asi
je organizovat rozsáhlé stavební práce v budovách školy, bez přerušení
provozu – v tom naše škola není výjimkou (snažíme se poučit z oprav
a přístaveb i jiných škol a ukazuje se, že naše akce bude patřit k těm 
nejsložitějším),
• projektant zahajuje práce na projektové dokumentaci potřebné pro
výběr stavební firmy,
• práce probíhají podle časového předpokladu, stále s dostatečným před-
stihem před získáním potřebných rozhodnutí a možným zahájením prací.

1. etapa přístavby a přestavby – 
Výstavba nových dvou tříd a šaten pokračuje podle plánu:

• v jižní části přízemí budovy školy jsou v plném proudu stavební práce
na vybudování nových tříd a šaten.
• jsou zajištěny finanční prostředky na nákup kompletního vybavení obou
tříd a nových šaten (vše z rozpočtu hl. m. Prahy, Ďáblice ani školu to
nestojí ani korunu, „jen“ čas ... 
spíše hodně času).
• velmi děkuji ředitelce naší školy,
paní Ivetě Horáčkové, staviteli panu
Ing. Žďárskému (Krostav s.r.o.)
a týmu MČ (Ing. Dytrych, TDI –
Ing. arch Škarda, projektant –
Ing. Dvořák, radní – RNDr. Traurig) 
za bezproblémovou a profesionální
spolupráci – práce probíhají podle
stanoveného plánu a smlouvy.

Zateplení budovy školy
a výměna vybraných oken

• Ďáblice získaly dotaci z Fondu
životního prostředí Ministerstva
životního prostředí (fondy EU),
• v nejbližších dnech získáme sta-
vební povolení a ve škole vypukne
nové „stavební hemžení“ – sou-
běžně bude probíhat další stavební
akce – zateplení všech fasád budovy
a výměna části oken, zejména všech
oken nejvíce počasím namáhaných,
tedy oken západní fasády,
• zateplení nebylo povoleno na
vnější památkově chráněné fasádě
staré budovy školy (staré, ale stále
nejhezčí a nejpříjemnější části školy),
• zateplovací práce budou probíhat
cca 3,5 – 4 měsíce, protáhnou se
tedy i do podzimního období a pro-
vozu školy (bude se ale jednat
pouze! o práce vně budovy),
• celkový objem prací = 
cca 4 miliony Kč.
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STAVBA „ZÁZEMÍ PARKU ĎÁBLICE“ (dříve hospoda
U Krále Holce) – stavba je stále přerušena, co je nového? 

• projektant byl vyzván k aktualizaci projektové dokumentace 
a dokumentace pro výběr zhotovitele (stavebníka),
• tato dokumentace byla projednána, předána a tajemník úřadu 
byl pověřen přípravou nového výběrového řízení,
• v příštím čísle bude možné čtenáře informovat o výsledku výběrového
řízení a dalším postupu prací.

ZMĚNY V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚ – 
Ďáblicemi projíždí, ale také pro naši potřebu zastavuje,
během celého dne výrazně větší počet autobusů než
v minulém roce – je to pro nás špatná nebo dobrá zpráva?

• připomínáme výzvu z minulého zpravodaje: na výrazně změně-
nou situaci v příměstské dopravě, která ale již tradičně také dopravně
obsluhuje Ďáblice, jsem společně s kolegy Martinem Lonekem a Táňou
Dohnalovou upozornil jak mnohé občany, tak všechny zastupitele a všech
se ptám, jak u sebe a ve svém okolí vnímají zkrácené intervaly a větší
počet Ďáblice obsluhujících autobusů na jedné straně, ale také zvýšení
intenzity dopravy zejména na Ďáblické ulici na straně druhé? 
• prosíme o vaše postřehy a názory, je možné je předat osobně, 
nebo poslat mailem do sekretariátu starosty (dodat mail), rádi s vámi 
promluvíme také osobně nebo po telefonu.

„To nebyla obyčejná budka, to byla kadibudka!“ 
„To nebyla obyčejná kadibudka, to byla kadibudka 
pro ministra!“

• Parafrází slavného dětského dialogu z českého kultovního filmu S tebou
mě baví svět jsem chtěl oznámit, že jarní demolicí byl ukončen další pří-
běh jedné ze staveb, které si Ďábličáci ve volném čase v minulosti posta-
vili. Postavili si kino ... a pak si ho zase zbourali. Postavili si hvězdárnu
a ... hvězdárnu snad nezbourají. Bylo by to i složitější. Nebyla naivně 
prodána, je majetkem Prahy a provozuje ji Planetárium hl. m. Prahy. 
• Další dobrou zprávou je, že z iniciativy zastupitelky a předsedkyně kul-
turní a školské komise Simony Dvořákové bude hvězdárna zase o trochu
více „jen“ ďáblickou. Zatím na několik hodin týdně, ve kterých bude pro

naše děti probíhat astrono-
mický kroužek. Třeba nám
zrovna z těchto dětí vyroste
budoucí ředitel školy a šéf
hvězdárny, jak tomu bylo
v době jejího založení pro-
střednictvím pana Zdeňka
Corna, na kterého stále
s úctou mnozí vzpomínáme. 
• Už méně si jsem jist, jak
a zda vůbec vzpomínáme na
dalšího Zdeňka, na akademika
Zdeňka Nejedlého, českého
historika, muzikologa, literár-
ního historika a především
politika, který (ať už v pozitiv-
ním i negativním smyslu)
výrazně ovlivnil české spole-
čenské ovzduší dvacátých až
padesátých let minulého sto-
letí. Mimo jiné zastával funkce
ministra školství a sociální osvěty, později ministra práce a sociální osvěty,
nakonec až do smrti ministra bez portfeje. A právě tato celebrita měla
dodat lesku Ďáblicím a oslavě otevření ďáblické hvězdárny. Vzhledem
k jeho věku a nevalnému zdraví byl narychlo vybudován tzv. suchý
záchod. Pan Nejedlý sice nakonec nedorazil, ale během dalších let se
často záchod hodil pro urgentní případy... 
• Co tedy dalšího jsme nechali zbourat? Právě tento záchod, který se
desítky let už zbytečně schovával ve křoví vedle hvězdárny. Z vlastní
iniciativy a s mým souhlasem se za nás historického úkolu ujalo 
Planetárium. Děkujeme.

Letní starostovo sousedské přání
Vážení spoluobčané, milí sousedé, 
přeji nám všem pevné zdraví a krásné prožití letních dní, 
prázdnin, dovolených a šťastné návraty zpět domů, do Ďáblic.

Miloš Růžička, starosta

MČ Praha-Ďáblice Vás zve k účasti na veřejné prezentaci společnosti SOTIO, investiční skupiny PPF, 
která zastupitelům, členům výborů a komisí MČ Praha-Ďáblice představí investiční a stavební záměr 
výstavby laboratoří, umístěných na pozemcích v místě nám známém jako SPOJE (autobusová zastávka U Spojů).
Demolice budov bývalých Spojů již proběhla, společnost připravuje podání žádosti o územní a stavební povolení.
Prezentace je otevřená všem ďáblickým občanům. 
Všichni sousedé se zájmem o další rozvoj Ďáblic jsou srdečně zváni.

9. září 2015 od 18 hodin v sále Obecního domu, ul. Ke kinu 159/7, Praha-Ďáblice.

MČ Praha-Ďáblice Vás zve k účasti na veřejné prezentaci společnosti SOTIO, investiční skupiny PPF, 
která zastupitelům, členům výborů a komisí MČ Praha-Ďáblice představí investiční a stavební záměr 
výstavby laboratoří, umístěných na pozemcích v místě nám známém jako SPOJE (autobusová zastávka U Spojů).
Demolice budov bývalých Spojů již proběhla, společnost připravuje podání žádosti o územní a stavební povolení.
Prezentace je otevřená všem ďáblickým občanům. 
Všichni sousedé se zájmem o další rozvoj Ďáblic jsou srdečně zváni.

9. září 2015 od 18 hodin v sále Obecního domu, ul. Ke kinu 159/7, Praha-Ďáblice.

Laboratoře SOTIO
v Ďáblicích

Společnost Sotio se zabývá vývojem a výrobou 
biologických léků proti vybraným tipům 

nádorových onemocnění
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aneb Sousedské slavnosti
19. září proběhne již 10. ročník Sousedských 
slavností. V Praze se budou konat na 60 místech,
poprvé také u nás v Ďáblicích. 

Žijeme v jedné obci a často neznáme ani všechny sousedy z ulice.
Využijme tedy možnost poznat se trochu lépe, strávit společně jeden
úžasný den, podělit se o radosti i starosti, předvést, co umíme. A kdo by
nevyužil jedinečnou šanci projet se ulicí, jindy plnou aut, třeba na
odstrkovadle nebo koloběžce, můžeme si zahrát pozemní hokej nebo fot-
bálek, pouštět papírové vlašťovky, nebo si na silnici udělat taneční parket.
Program se bude tvořit celé léto, každý může přispět svým nápadem.
A abychom se během dne mohli také posilnit, co třeba přinést ďáblickým
sousedům ochutnat svou vyhlášenou bábovku, koláče, nebo ovoce a zele-
ninu ze zahrádky. Rádi bychom využili tohoto společného setkání
i k tomu, abyste si mohli popovídat s těmi, kteří připravují Ďáblický zpra-
vodaj o tom, co se vám ve zpravodaji líbí – nelíbí a o jakých námětech
bychom měli psát v budoucnosti. Zároveň se můžete podílet na vzniku
aktuální „reportáže“ z tohoto dne.
Z ostatního programu se můžete těšit na vystoupení dětského orchestru
Ďáblík, stepařky z tanečního studia Andrea předvedou ukázku stepu. 
Dále na pódiu vystoupí se svým vystoupením děti z naší mateřské školky
a Divadlo Minor s inscenací „Mami, už tam budem?“. Jednáme i o dal-
ších hudebních a divadelních vystoupeních, například ochotnického
divadla z Chaber.
Mimo pódium budou své aktivity v Ďáblicích prezentovat například sdru-
žení Maata, Dům dětí a mládeže Praha 8 Spirála, Svaz chovatelů drob-
ného zvířectva, Hvězdárna Ďáblice. Po celou dobu akce bude možné si
prohlédnout prostory hasičárny, kde bude také připraven program pro
děti. Dále proběhne ukázka činnosti Motorizované jednotky Policie ČR,
která sídlí na Ďáblické ulici. V areálu zámku bude možné si prohlédnout
zemědělské stroje.

Simona Dvořáková, Jana Ouředníčková

Redakce Ďáblického zpravodaje se rozhodla vyhlásit následující soutěže:
• doma upečené sladké a slané dobroty (každá kategorie získá 2 ocenění
– cenu poroty a cenu návštěvníků);
• návrh či vlastnoruční výroba knihobudky, včetně návrhu, 
kde ji v Ďáblicích umístit (o jejím účelu jsme psali v minulém ĎZ).

Vzpomínka na výlet seniorů
V sobotu 13. června jsme se zúčastnili výletu do Třeboně, pořádaného 
pro naše důchodce z Ďáblic. Měli jsme možnost si poslechnout přednášku
přímo v pivovaru, kde se různé druhy piva vaří, a dozvěděli jsme se
mnoho zajímavého. Rovněž třeboňský zámek s výkladem o jeho historii 
se nám moc líbil. Hezké bylo také okolí – příroda, náměstí s přeplněným
tržištěm dárků a upomínkových předmětů pro výletníky, obrovský rybník
Svět. Zkrátka, bylo se na co dívat! Velmi pěkně děkujeme sociální komisi,
která pro nás zájezd pořádala. Zvláště pak manželům Kohoutovým, kteří
se po celou dobu o nás všechny obětavě starali a pečovali.

manželé Myslivcovi

Den plný zábavy 
Sobota 6. 6. 2015 na fotbalovém hřišti SK Ďáblice patřila nejen dětem,
ale i dospělým. Za krásného slunného počasí byl pod záštitou sportovní
komise připraven desetihodinový zábavný program pro malé i velké.
V rámci dětského odpoledne bylo připraveno množství sportovních
soutěží, výtvarná dílna a skákací hrad. Pěnové dovádění i následnou
ledovou spršku, jež zajistili členové SDH Ďáblice, si při slunečních
paprscích užily všechny děti. Odpoledne bylo zpestřeno divadelním
představením pohádky Obr Fin divadla Krab. V podvečer pak hudební
kapela Strahov navodila příjemnou atmosféru. Závěr patřil mladé
ďáblické rockové skupině Lajna, která celý program zakončila. 
Děkuji všem, kteří se na akci podíleli a i přes teploty kolem třiceti
stupňů pomáhali vytvářet úsměv v dětských tvářích. Zvláštní poděko-
vání patří K. Bezuškovi z firmy Startproduction, který připravil pódium
pro hudební i divadelní vystoupení a manželům Růžičkovým za 
poskytnutí skákacího hradu.

Markéta Bouzková
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Volnočasové aktivity 
v Obecním domě
V únorovém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o tom, že se snažíme
využít uvolněné prostory v Obecním domě pro volnočasové aktivity pro
děti i dospělé. Za tímto účelem jsme ke spolupráci vyzvali Dům dětí
a mládeže Prahy 8 a společně jsme vypracovali dotazník, který měl 
zmapovat, o jaké aktivity je největší zájem. 
Dotazník byl následně distribuován v naší základní škole v počtu 
400 kusů, k vyhodnocení se nám vrátilo 280 kusů. V elektronické podobě
nám byly doručeny tři dotazníky. Největší zájem byl o kroužky lukostřelby,
digitální fotografie, ručních prací, dále o astronomický kroužek 
na Hvězdárně Ďáblice a o skautský oddíl.
Jsme rádi, že naše práce nebyla marná, neboť Dům dětí a mládeže sku-
tečně od září 2015 v Obecním domě nabídne kroužky pro děti i pro
dospělé. Bližší informace jsou uvedeny v letáku. Doufáme, že tyto kroužky
jsou slibným začátkem ještě intenzivnější spolupráce a že se jejich počet
bude postupem času zvyšovat.
Dále se zástupci Planetária hl. m. Prahy vyjednáváme astronomický 
kroužek, který by měl na hvězdárně začít začátkem října. Ještě ovšem
neznáme přesný termín. Budeme vás informovat ve Zpravodaji, 
na webu a na vývěskách obce.
Jediné, co se zatím nepodařilo, je přivést do Ďáblic Skauty. Pražské vedení
Junáka nám bohužel nedokázalo pomoci, protože vedoucích, kteří by
vedli oddíly, se jim nedostává. Proto naše výzva všem: Nenajde se mezi
vámi někdo, kdo by chtěl v Ďáblicích založit skautský oddíl? Ze strany
obce můžeme nabídnout prostory pro klubovnu a všemožnou podporu
a pomoc.

Simona Dvořáková, Kulturní komise

P.S.: U cvičení pro seniory jsme zapomněly uvést, že senioři nad 60 let
platí 730 Kč.

Bezdomovci
Na veřejné schůzi zastupitelstva 17. 6. 2015 zazněla od ďáblického
občana oprávněná stížnost na nepořádek a další negativní jevy, který
způsobuje skupina bezdomovců, zdržující se v tomto období na obecním
pozemku v blízkosti bývalé Prefy. Požadoval sjednání nápravy od obce
a aktivnější přístup strážníků městské policie. Jeho požadavek je jistě
oprávněný a pochopitelný. S bezdomovectvím se již dlouhodobě potýká
celá naše společnost, byly popsány tuny papíru o tom, jak tento problém
řešit, ale zatím lidí bez domova každoročně přibývá a nezmizí jen proto,
že si to my přejeme. Jen v Praze jsou jich přibližně 4000, i když přesné
číslo se nedá spočítat. 
Pracovní skupina pražského
magistrátu již v roce 2012
vypracovala 26 stránkový
dokument Koncepce návrhů
řešení problematiky bezdo -
movectví v Praze v letech
2013–2020.
Toto jsou jen 2 úryvky, ostatní
najdete na www.praha.eu.
HMP vychází ze třech základních faktů: – počet bezdomovců v Praze je
objektivní, viditelný a do určité míry odhadnutelný; – jiné území než
území MČ v Praze neexistuje; – bezdomovce nelze z území HMP vytlačit
žádným společenským a právně přijatelným způsobem. Pokud tato tři
fakta akceptujeme jako výchozí stav, pak tento stav do jisté míry předur-
čuje nutnost spolupráce HMP a MČ v oblasti bezdomovectví. HMP v této
kapitole nastavuje základní předpoklad takové spolupráce, tím je model
systému spravedlivé distribuce služeb na území SO MČ 1–22. 
Respekt vůči lidským a občanským právům a životu je úhelným kamenem
naší civilizace, kultury i politiky. Pokud je porušován, je principiálně ohro-
žena podstata demokracie a svobody. Odpovědnost za VŠECHNY
OBČANY vzniká kombinací aktivit těchto občanů s možnostmi a sociální
odpovědností všech, kteří se hlásí k vytváření podmínek pro život. Koordi-

novaná a koncepčně založená péče o bezdomovectví je jedním z možných
viditelných nástrojů prosazování respektu vůči odlišným jedincům a skupi-
nám. V tomto smyslu může být i podnětem pro obecné vyšší respektování
odlišnosti a naplňování lidských práv i u ostatních slabých, bezmocných
a vyloučených. V textu jsme se nevěnovali opačnému problému, který je
při péči o lidi bez domova také aktuální, totiž neochotě přijmout pod-
mínky lidských povinností – druhé strany lidských práv – částí bezdo-
movců. Projevuje se to řadou činností, které mají podobu přestupků,
zneužívání možností pro návrat do běžného života, obtěžování spoluob-
čanů, nerespektování zásad soužití a dobrých mravů, někdy i trestných
činů, které nemohou být vlastně někdy ani potrestány atd. Tuto skuteč-
nost jsme nezmínili proto, že ve veřejnosti a v povědomí mnoha institucí
a jejich představitelů je bezdomovectví spojováno právě a jen s tímto
obrazem. Koncepce by mj. měla napomoci v přemáhání jednostranných
postojů. To ale neznamená, že tato deviantní část není s bezdomovectvím
spojena. Z hlediska naplňování koncepce je podstatné vzít tuto skuteč-
nost v úvahu a při diferenciaci přístupů k bezdomovectví a bezdomovcům
ji respektovat. Znamená to, že do souboru nástrojů pro práci s bezdo-
movci nepochybně spadá i propracování a ověřování možných sankcí
tam, kde převáží deviantní recidiva.
Nemohu si nevzpomenout na minimálně 2 známé z Ďáblic, kteří kdysi žili
stejným životem, jako většina z nás. Měli rodinu, práci, dům i dostatek
peněz. A přesto skončili jako bezdomovci a dnes již nežijí. Dalšího před
stejným osudem zachránila laskavost rodiny Holcových (hospoda u Krále
Holce), kteří mu poskytli pomocnou ruku a umožnili mu dožít v důstoj-
ných lidských podmínkách. 
Přiznávám, že mě trochu zaskočila reakce dvou zastupitelů: jeden navrho-
val bourat jejich přístřešky, druhý zakázat občanům darovat bezdomov-
cům jídlo. No, více soucitu měli snad i lidé ve středověku. Ani mně se
nelíbí polehávání opilých lidí na veřejném prostranství, na lavičkách, to, že
vykonávají své potřeby na veřejných místech, ale bez pomoci celé společ-
nosti, tedy i nás všech, bude jen hůř. Doufám tedy, že se najde nějaké
řešení, jak žít vedle sebe, aniž bychom si navzájem překáželi.

Jana Ouředníčková, foto Pavel Veselý
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Každý konec 
je zároveň začátkem
Všem čtenářům Ďáblického zpravodaje, rodi-
čům, příznivcům naší školky a školy a samoz-
řejmě všem dětem přeji jménem všech učitelů
i ostatních zaměstnanců příjemné dny letního
odpočinku a krásné prázdniny.
Děkujeme Vám za přízeň a podporu v letošním
školním roce a těšíme se na setkání v začátku
školního roku 2015–2016. Bude pro nás nejen
rokem oslav jubileí městské části, ale i rokem,
kdy se otevřou nové třídy v základní škole a kdy
se pustíme se do přístavby další části školní
budovy.
Ráda bych zde poděkovala vedení MČ Praha –
Ďáblice za vstřícnost a nasazení, díky nimž už
na konci školního roku bylo jasné, že škola
bude brzy jako nová. Zároveň děkuji všem
paním a pánům učitelkám a učitelům, vychova-
telkám a vychovateli a také paním uklízečkám
a kuchařkám, kteří během přestavby přízemí
budovy v omezených podmínkách bravurně
zvládli svou práci. Díky rodičům za chápavý
přístup k různým omezením a změnám, jimiž
jsme je během května a června zahrnovali
a s nimiž se museli, a ještě určitě budou muset
vyrovnávat.
Za Vaši podporu a pochopení bychom Vám rádi
nabídli školu otevřenou aktivnímu životu obce.
Na začátku nového školního roku chceme začít
propojovat život dětí s dalšími obyvateli. Ve
spolupráci se sociální komisí MČ Vám chceme
nabídnout několik možností, jak se vrátit do
školy, i když už nejste v tom správném věku pro
povinnou školní docházku. Připravujeme napří-
klad cvičení pro seniory ve školní tělocvičně,
v sychravých podzimních či zimních podveče-
rech Vás chceme zvát na zajímavé přednášky
apod. Zkrátka přejeme si moderní školu, která
spojí malé i velké, mladé i starší a bude uži-
tečná a prospěšná všem.
Krásné léto a v září společně na shledanou.

za zaměstnance ZŠ a MŠ Iveta Horáčková

Environmentální výchova,
vzdělání a osvěta
Naše škola se po celý rok aktivně podílí na
ochraně životního prostředí. Žáci jsou v prů-
běhu celého roku vedeni a motivováni ke sběru
a shromažďování papíru, k třídění baterií
a drobných elektrospotřebičů. Na chodbách
a ve třídách jsou umístěny koše a krabice na 
tříděný odpad. 
Žáci jsou s ochranou životního prostředí sezna-
mováni i během výuky, jsou vedeni k utváření
pozitivního vztahu k přírodě i zvířatům a jejich
ochraně, učí se jak předcházet ničení přírody
a znečišťování ovzduší. Pozitivní vztah k přírodě
si žáci vytvářejí i na školách v přírodě, na které
pravidelně vyjíždějí. Školy v přírodě jsou zamě-
řeny na průzkum tamějšího terénu, pohyb na
čerstvém vzduchu, poznávání chráněných
oblastí a v nich vyskytujících se zvířat a rostlin.
Paní učitelka prvního stupně pořádala pro žáky
Den Země zaměřený na pobyt a sport v přírodě,
žáci plnili úkoly zahrnující jak přímý kontakt

s přírodninami, tak i poznávání zvířat, třídění
odpadů, rozšiřování základního povědomí
o tom, co může pro Zemi udělat každý z nás.
Chovejme se k přírodě šetrně, však ona nám 
to vrátí.

Martina Jiskrová, koordinátorka EVVO

Den dětí v kině Ládví
Děti ze třetích tříd oslavily svůj dětský den
v kině. Navštívili jsme animovaný snímek
Konečně doma. Film byl plný legrace, ale
i dojemných scén. Všem se líbil.
Protože byl krásný den, cestu z kina jsme si
zpestřili procházkou. Pozorovali jsme stromy,
keře a jiné rostliny, se kterými se děti seznámily
v prvouce. Všichni pak s chutí soutěžili v pozná-
vání rostlin. Kdo si jich zapamatuje nejvíc?
Za odměnu si potom děti pochutnaly na
zmrzlině, která všechny příjemně osvěžila.

Ivana Kundrátová, třídní učitelka III. C

Devatenáctého... 
že je konec školy?
Ve škole se staví, škola připravuje prostory pro
nové prvňáčky. Proto dostaly letos děti vysvěd-
čení už v pátek 19. června. Pro ty, kteří měli
naplánované prázdniny až od 1. července, ale
čekal ve škole pestrý týden, který připravili
vychovatelé školní družiny.
Po jednotlivých ročnících se děti, které v posled-
ním červnovém týdnu zůstaly ve škole,
postupně vydaly do Satalické obory a Vinoře,
parku ve Kbelích či do Leteckého muzea. Vla-
kem a přívozem na druhý břeh Vltavy, dále
odtud Drahaňským údolím nazpět šli třeťáci
a čtvrťáci. To prvňáčci šli od přívozu rovnou do
ZOO. Druháci se vydali na výstavu uspořádanou
k 50. výročí Večerníčka. Také jsme se podívali
do mini ZOO v areálu Bohnické léčebny, kde
nás zaujaly nejen lamy ve výběhu, ale i koně
a kočičí útulek.
Pro všechny pak v tomto týdnu ještě místní
hasičský sbor připravil ukázku požární techniky,
po níž si všichni pod dohledem odborníků 
zkusili své dovednosti a sílu na lezecké stěně.
A protože je před prázdninami, uskutečnila 
se také beseda s praktickými ukázkami první
pomoci v létě, zejména u vody.
A když už jsou ty opravdové prázdniny přede
dveřmi, nechyběl ani společný táborák s opéká-
ním buřtů a drobné soutěže v areálu Ďáblic-
kého háje. Ano, i takhle může vypadat týden 
ve škole. A teď už hurá na prázdniny.

Vychovatelky ŠD

Dotované školní mléko, ovoce a zelenina
Již několik let se naše škola zapojuje do pro-
jektu Školní mléko. Děti, které mají zájem, ode-
bírají dvakrát týdně krabičku mléka. Pravidelně
se střídá mléko ochucené (za 5 Kč) s neochuce-
ným (za 4 Kč). V tomto školním roce se žáci
mohli k odběru mléka přihlásit celkem třikrát.
V období říjen až prosinec odebíralo mléko 
112 žáků, v lednu až březnu 91 žáků a od
dubna do června 92 žáků.
Dalším projektem, do kterého se naše škola
zapojila, je Ovoce a zelenina do škol. Evropský
projekt je určen pro žáky 1. – 5. tříd a jeho
cílem je především vytvořit správné stravovací
návyky ve výživě dětí a bojovat proti nárůstu
dětské obezity. Většina dětí vždy svačinu
zdarma „navíc“ uvítá. 
Příjemným překvapením pro nás byl červnový
míchaný koš, kde byly i méně známé druhy
zeleniny jako např. fenykl nebo různé druhy
salátů. Děti vše pojmenovaly, ale také pozná-
valy po hmatu či podle chuti. Nakonec si připra-
vily chutnou svačinu. 

Martina Krejcárková, učitelka

Florbalový kroužek
Kroužek si vybrali ti žáci, kteří mají spoustu
energie, trpělivost a chtěli svůj volný čas trávit
odpoledne v tělocvičně naší školy. Florbal je hra
kolektivní. Hlavní náplní byly ale činnosti jed-
notlivce. Cvičení respektovala vývojové, zdra-
votní i výchovné aspekty. Sportovali jsme bez
rozdílu, v přátelském prostředí a radosti
z pohybu. Byl zvolen přístup hráče rozvíjet,
zdravotně nepřetěžovat, podporovat a motivo-
vat. Vytvářeli jsme atmosféru, která byla pozi-
tivní a zároveň soutěživá. U starších žáků se
přistupovalo k utkání optimálně bez zbytečného
důrazu na výsledky. Žáci v kroužku trávili svůj
volný čas smysluplně. Možná připravujeme
budoucí hráče a hráčky na jejich florbalovou
budoucnost. V příštím školním roce chceme
pokračovat.

Za všechny trenéry Naděžda Franková

Hurá do Mirákula
Mirákulum v Milovicích se stává pro nás již tra-
dičním „závěrečným“ velkým výjezdem se
školní družinou. Letošní prvňáčci se již nemohli
dočkat, kdy vyrazíme. V pondělí 15. června bylo
počasí přímo jak vystřižené pro náš výlet – ani
horko, ani zima, ani déšť – prostě příjemně.
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Oproti loňskému roku přibyla opět spousta
nových aktivit. Děti jsme rozdělili do 3 skupin
a vyrazili jsme objevovat a řádit. Nacházeli jsme
cestu ven ze zarostlého bludiště, s baterkou
jsme prozkoumávali podzemní chodby pod
celým parkem, na lanech jsme zdolávali dřevěné
věže a šplhali po žebřících. Ve velkém dřevěném
hradu jsme prolezli všechna patra včetně pod-
zemní hladomorny s kostlivcem a ven jsme se
dostávali pomocí tobogánů. Obří trampolíny,
houpačky, kladky a závěsné lanovky byly stále
plné dětí. Neopomněli jsme ani zoo koutek a po
žebříku jsme se dostali přímo až ke zvířátkům.
Ač naše návštěva trvala 3,5 hodiny, bylo to
stejně málo a ani zdaleka se nám nepodařilo
plně využít vše, co tento úžasný park dětem
nabízí. Návštěvu jsme završili zmrzlinou a už
teď se těšíme, až se tam příští rok opět vypra-
víme prozkoumávat nové aktivity.

Vychovatelky ŠD

Kamarádky z Washingtonu
V průběhu jara 2015 dostala třída II. C mimo-
řádnou příležitost seznámit se prostřednictvím
dopisování s českými dětmi, které vyrůstají ve
Washingtonu, D.C. Jedná se o 7 holčiček ve
věku 7-9let a českou školu navštěvují jeden
podvečer v týdnu. Děvčata česky mluví plynule,
ale velkým problémem je psaní. Paní učitelka
Michaela Wansley je otevřena jakékoliv spolu-
práci a jako nejzábavnější forma se jí jeví vzá-
jemné dopisování. Děvčata nám tedy poslala

první dopis, kde se nám představila a připojila
krátké vzkazy. My jsme na oplátku v hodině
českého jazyka v rámci skupinové práce odep-
sali jmenovitě každé z dívek dopis a též v krát-
kosti představili naši třídu. Vyměnili jsme si i fo-
tografie prostřednictvím emailu. Děti spolupráce
nadchla a rádi bychom v ní pokračovali a obou-
stranně tak zlepšovali svůj písemný projev.

Nikol Kvapilová, třídní učitelka

Hurá do Opery!
Také v letošním školním roce se naše škola
zapojila do projektu Státní opery. Celkem 
42 žáků ze 4. a 5. tříd v průběhu školního roku
navštívilo 4 komponované pořady s ukázkami
ze světově nejproslulejších oper. 
Na začátku listopadu to byl pořad Česká opera,
kde se děti seznámily s dějem Smetanovy
Hubičky a Martinů Hlasu lesa. V přestávce, kdy
si zpěváci měnili kostýmy, se děti dozvěděly
základní informace o práci dirigenta a technice
dirigování. V lednu následoval pořad zaměřený
na německou operní tvorbu, autoři projektu

vybrali ukázky z Weberova Čarostřelce a Mozar-
tovy Figarovy svatby. Během dubna proběhlo
představení ruské operní tvorby, z níž děti viděly
a slyšely ukázky z Evžena Oněgina Petra Iljiče
Čajkovského a Sněhurky Nikolaje Rimskeho-
Korsakova, o přestávce se pak seznámily
s pojmem libreto. Poslední pořad představoval
italskou operu, z jejíchž děl děti zhlédly Pucci-
niho Bohému a Donizettiho Nápoj lásky. V pře-
stávce mezi oběma operami si děti mohly
vyzkoušet některé z divadelních kostýmů.
Některé z dětí se také aktivně zapojily do vyhlá-
šených výtvarných soutěží a z návštěvy opery si
tak odnesly zasloužené odměny.
V měsíci květnu se navíc zájemci z řad dětí
mohli zúčastnit představení Jeníček a Mařenka,
opery na námět oblíbené pohádky bratří
Grimmů. Její režisér a scénárista Matěj Forman
k ní říká: „Na naší štaci ve Státní opeře se
chceme pokusit dát Humperdinckově opeře
kouzlo pohádkového představení, ve kterém se
skloubí vznešená hudba s kousky akrobatů,
loutkářů a herců a které potěší dospělé diváky,
operní znalce i ty, kdo přijdou do opery
poprvé.“ Zda se pokus podařil, se můžete zep-
tat našich dětí.

Šárka Witisková, třídní učitelka IV. A

Klub mladých čtenářů
Dalším projektem na naší škole je zapojení se
do Klubu mladého čtenáře, který vznikl již
v roce 1964. Jak probíhá? Během roku dosta-
nou žáci všech tříd katalogy Albatrosu, z kte-
rého si mohou objednat za zvýhodněné ceny
knížky. Z katalogů se žáci dovědí nejen stručný
obsah a doporučený věk čtenářů jednotlivých
knížek, ale také si mohou přečíst rozhovory se
spisovateli, různé kvízy nebo se účastnit soutěží
na internetu.
Kromě katalogů Albatrosu se přidaly také
knížky z nakladatelství Fragment a Mladá
fronta. Chtěla bych všem čtenářům popřát
krásné prázdninové chvíle s knížkami.

Jitka Stoklasová, učitelka ČJL a HV

Klub mladých diváků 
Naše škola je zapojena do Klubu mladých
diváků už velmi dlouho, je to vlastně tradice,
která se udržuje mnoho let. Letos oslavil KMD
50 let od svého založení, naše škola se přidala
asi na začátku 80. let a od té doby se stále
ještě najdou žáci, kteří rádi navštěvují divadla
v rámci výuky.
Jak účast v KMD vlastně probíhá? Nejpozději
do konce září zájemci z druhého stupně vyplní
přihlášku a zaplatí členský poplatek 430 Kč.
Jedná se o výhodnou částku v porovnání s běž-
nými cenami vstupenek. V průběhu školního
roku pak navštíví čtyři divadelní představení,
která jsou sestavena tak, aby odpovídala věku
dětí. V letošním školním roce jsme využili
nabídky Divadla ABC, Divadla Rokoka, Divadla
v Dlouhé a Divadla Spejbla a Hurvínka.
A tak bych chtěla pozvat všechny zájemce
o nevídané kulturní zážitky: „Pojďte s námi 
do divadla, nebudete litovat!“

Jitka Stoklasová, učitelka ČJL a HV

Konec školního roku 
ve školním klubu
Z důvodu přestavby ve škole jsme se koncem
dubna se školním klubem přestěhovali
z původních prostor u recepce do třídy 4. A.
Při loučení se školním klubem, kde se nám líbilo
a společnými silami jsme si prostor vyzdobili,
nám bylo smutno. Po počátečních rozpacích
si však žáci v učebně 4. A zvykli a každý den 
od 11.40 hod. si do školního klubu cestu opět
našli. A tak se zde i nadále setkávali žáci
prvního i druhého stupně.
Někteří žáci druhého stupně využívali čas před
odpoledním vyučováním k psaní úkolů nebo
opakování učiva před závěrečným zkoušením.
Děti, které s námi čekaly na odpolední kroužky,
se zapojovaly do společných her a činností.
Přestože došlo k omezení i v dětmi velmi oblí-
beném hraní stolního tenisu, účast ve školním
klubu se tím nezmenšila. A přestože je učebna
4. A větší než původní prostor, školní klub i zde
doslova „praskal ve švech“. Žáci z různých roč-
níků se v klubu vzájemně seznamovali, povídali
si, hráli společenské hry.
V poslední době si všichni bez ohledu na věk
oblíbili stavebnici CLICS, ze které stavěli úžasné
výtvory, někdo letadlo, auto, jiný pejska či
ptáčka, fantazii se při stavění meze nekladly.
Žáci přihlášení do školního klubu se zároveň
účastnili akcí pořádaných školní družinou. Spo-
lečně jsme navštívili např. filmové představení
v kině Ládví, nebo vystoupení „Dravci v letu“.
Se školním rokem jsme se společně s ostatními
rozloučili na fotbalovém hřišti během sportov-
ního odpoledne.
Konec školního roku je tu a s ním i dětmi
dlouho očekávané prázdniny. Všem dětem
a rodičům přeji krásné a pohodové prázdniny.

Jana Rychetníková, vychovatelka ŠK

Konec školního roku 
v naší mateřské škole
Rok se s rokem sešel a opět tu máme konec
školního roku. Jedna skupina dětí, těch nejstar-
ších, školku opouští a jinou skupinu, ty nej-
mladší, teprve vstup do mateřské školy čeká.
Pro všechny je to velký přelomový životní krok.
Krok, který pro ně znamená osobnostní růst
a projev samostatnosti. Jedni se po prázdninách
stanou velkými školáky, ti druzí, možná poprvé,
budou trávit den bez maminek. Pojďme se tedy,
než se rozejdeme na prázdniny, společně ohléd-
nout za tím, jak jsme prožili poslední měsíc
v naší mateřské škole. 
V pondělí 1. 6. hned od rána ožila zahrada naší
mateřské školy. Ale co to, kdo to přichází do
školky? Vždyť to jsou děti velké!? Ano, přišli
k nám žáci 9. třídy ze základní školy, aby pro
své nejmenší kamarády připravili spoustu her
a soutěží. Děti závodily na odrážedlech, prolé-
zaly strachovým pytlem, skákaly přes švihadla,
házely míčkem na cíl, poznávaly obrázky, hle-
daly schované předměty, procvičovaly orientaci,
hmat a rovnováhu. Velkou radost měly, když se
jim podařilo překonat staršího brankáře v kopu
na fotbalovou bránu. Deváťáci se s chutí a nad-
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šením chopili své funkce průvodce a rádce
našich malých oslavenců. Školkové děti během
celého sportovního dopoledne ukázaly, jak 
jsou šikovné a statečné. Společně tak oslavili 
Den dětí.
Každým rokem jezdíme s dětmi na celodenní
třídní výlety, jinak tomu nebylo ani letos. Naše
nejmladší děti se vydaly za pohádkovými posta-
vami do Sázavského kláštera. Hned u vchodu
na nás čekal loupežník a princezna. Oba nás
provázeli celým areálem kláštera. Viděli jsme
zde například rytířský souboj, představení kou-
zelníka, skládali jsme obří puzzle, navštívili jsme
kovářskou dílnu. I přes prvotní obavy maminek
malé děti výlet zvládly. Třídy nejstarších dětí
navštívily Svíčkárnu v Šestajovicích a zábavní
park Mirakulum v Milovicích. Další dvě třídy jely
na farmu do Olešné u Hořovic a cílem výletu
poslední třídy byla Botanická zahrada Praha.
Všechny děti si výlety užily a odnesly si z nich
spoustu hezkých zážitků.

Tradiční červnovou událostí mateřské školy je
rozloučení s našimi předškoláky. Děti a jejich
rodiče prožili v areálu mateřské školy slavnostní
odpoledne. Měli jsme připravený program plný
písniček a soutěží, nechybělo ani malé občer-
stvení. Vrcholem programu bylo pasování dětí
na školáky a jejich dekorování. Vzpomínkou na
léta strávená ve školce jim budou trička se
jmény všech spolužáků.

Závěrem mi dovolte, abych budoucím prvňáč-
kům popřála šťastný a úspěšný vstup do první
třídy, aby se dětem ve škole líbilo a dařilo. Všem
ostatním dětem přeji krásné a slunné prázdniny,
spoustu prázdninových zážitků a rodičům 
příjemně strávenou dovolenou. 
Tak v září opět na shledanou! 

Věra Dusová, zástupkyně MŠ

Kroužek společenských her
Ve školním roce 2014/15 probíhal každé
pondělí kroužek společenských her. V kroužku
měly děti možnost seznámit se s moderními
společenskými hrami.
Díky taktickým a logickým hrám jako jsou např.
Osadníci z Katanu, Bang!, Quarto nebo Pylos se
děti učily jednat strategicky, přemýšlet, spolu-
pracovat a dodržovat pravidla fair play. Při
naučných hrách Česko, Svět nebo Timeline
mohli žáci využít svých dosavadních znalostí
a navíc si své obzory ještě rozšířit. Při postřeho-
vých hrách jako je Jungle speed, Cink! nebo
Dobble zlepšovali žáci svoji paměť a postřeh.
Všechny hry byly velice komunikativní, strávili
jsme při nich příjemná odpoledne a zažili
spoustu legrace.

Martina Vrzáčková, vedoucí kroužku

Noc kostelů s ďáblickou 
základní školou
Dne 29. května proběhla v Ďáblicích Noc kos-
telů, která je u nás velmi rozšířená a populární.
Veřejnosti bylo zpřístupněno obrovské množství
kostelů po celé České republice i se zajímavým
programem. Do akce se zapojila i ďáblická
kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava a mohli ji
tak navštívit nejenom Ďábličtí. Návštěvníci si
mohli prohlédnout celou kapli i okolí, vyslech-
nout si odborný výklad o historii kaple nebo si
poslechnout koncert renesanční duchovní
hudby. Děti se mohly zapojit do tvořivé dílny.
Mimo klasický program byla připravena i speci-
ální výstava Děti kreslí kapli, která prezentovala
výtvarné práce žáků naší základní i mateřské
školy. Vybrané práce ozdobily část kaple a oži-
vily tak celý interiér. Za výslednou podobou
výstavy se skrývají nejen nápady učitelů, ale
hlavně ztvárnění těchto nápadů žáky. 

Markéta Šnoriková, učitelka VV

Pomáháme dětem v Nepálu
Na konci dubna postihlo Nepál ničivé zemětře-
sení, které připravilo o život více než osm tisíc
lidí a zanechalo po sobě na území celého
Nepálu ruiny staveb, ve kterých dříve lidé byd-
leli, pracovali, kde se učily a hrály si děti.
Mnoho rodin přišlo o vše, a proto jsme se roz-
hodli, že se zapojíme do mezinárodního huma-
nitárního projektu Kids to kids (Děti dětem). 
Připravovali jsme balíčky obsahující základní
hygienické potřeby a školní pomůcky. Společně
s krátkým anglicky psaným vzkazem a obráz-
kem jsme je odevzdali humanitární službě The
Oneness-Heart-Tears and Smiles, která zajistí
jejich distribuci potřebným dětem v Nepálu.

Sešlo se nám skoro osmdesát balíčků, což pova-
žuji za velký úspěch, a ráda bych touto cestou
poděkovala všem, kteří se projektu účastnili.
Učíme děti, že pomáhat má smysl.

Mgr. Miloslava Coufalová, učitelka

Plavba lodí po Vltavě
Středa 10. 6. 2015 byla možná pro ostatní
běžný den jako každý jiný, ale druháčky
a čtvrťáky čekal výlet do Prahy a tam i plavba
lodí po Vltavě. Akci nám zprostředkovala paní
Krauzová, za což velmi děkujeme.
Pro všechny to byl krásný výlet. Z lodi Gladius,
která byla celá jen pro nás, jsme pozorovali
Prahu z vody. Propluli jsme ke Štvanici, a pak
cestou ke Karlovu mostu jsme viděli, jak se nad
námi tyčí Letenské sady s Bruselským pavilo-
nem – Expo 58 a Metronomem. Zaujala nás
i nádherná restaurace Občanská plovárna.
Nechali jsme se unášet nejen vodou, ale
i pohledem na Pražský hrad a Národní divadlo.
Před našimi zraky se neskryla ani Petřínská roz-
hledna. Sochy na Karlově mostě jsme viděli
z podhledu a zjistili jsme, že pod mostem je
skvělá ozvěna. A viděli jsme toho mnohem víc.
Historické stavby jako kostel sv. Salvátora,
Rudolfinum, budovu dnešního ministerstva prů-
myslu a obchodu, muzeum F. Kafky, ale i moder-
nější stavby jako je hotel InterContinental...
Všímali jsme si nejen staveb na břehu, ale
i všeho živého kolem. Sem tam bylo vidět rybu,
nad hlavami nám kroužili rackové a všude
kolem nás plavaly kachny. Prostě nádhera. 

Můj pocit z toho, že na vodě jsou si lidé blíž,
potvrdily lesy vztyčených, vstřícných rukou
kolem nás proplouvajících turistů, kteří nám
opětovali nadšené pozdravy.
Takže pokud se budete někdy rozhodovat, zda
jít na plavbu lodí po Vltavě, mohu jen vřele
doporučit. Uvidíte pěkný kus Prahy, aniž byste
udělali krok, a ještě Vám k tomu bude pěkně
zurčet Vltava.

Markéta Skalová, vychovatelka ŠD

Pozorování hmyzu
Je úžasné mít les tak blízko školy, kam můžeme
s dětmi chodit běhat, poznávat stromy, květiny
a zvířátka. Využili jsme této výhody i v závěru
školního roku, kdy jsme za pomoci šikovné
maminky jedné žákyně poznávali hmyz a živoči-
chy, které jsme nasmýkali, vyhrabali nebo nalo-
vili v místním rybníčku. Děti pozorovaly ve
skupinách své úlovky a dozvěděly se o nich
mnoho zajímavého. Protože se děti rády učí
mimo budovu školy, budeme les určitě využívat
i v dalším školním roce.

Krásné léto všem přeje třída III. B 
s třídní učitelkou
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Ohlédnutí za prvním rokem
Jahody se červenají,
měsíc červen přiletěl,
děti abecedu znají...
Tak začíná jedna básnička. Ano, zdá se, že deset
měsíců přeletělo rychle a malí žáčci se dočkali
prvních prázdnin.
Ale pro prvňáčky byl tento rok výjimečný. Ještě
teď vidím rozzářená očka plna očekávání, která
na mě hleděla první den. Přišli do školy plni
nadšení, odhodlání, možná i bázně. Věděli, že
se jim změní život. Být školákem je něco jiného
než chodit do mateřské školy.
Brzy poznali, že se není čeho bát. Pomalinku
každý den se dovídali něco nového nebo si tří-
dili nabyté znalosti. Postupně se naučili všechna
písmenka. Začali číst v Živé abecedě, pak Slabi-
káři a čítance. A na konci roku si každý četl
svou knihu. Ruku si rozcvičili nejdříve uvolňova-
cími cviky, dál přišly písanky. Žáčci psaní zvládli.
Každý se umí podepsat a napsat i nějakou větu
nebo básničku.
Nejoblíbenější je mezi prvňáčky matematika.
Každý už umí sčítat a odčítat do 20. K procvičo-
vání sloužily i různé hry a křížovky, které u dětí
probudily tvořivost, snahu a vůli.
Ale nejen učení písmen a čísel naplnilo školní
rok. K relaxaci patřil zpěv a hra na Orffovy
nástroje, kresba a malba věcí kolem nás nebo
našich prožitků a vzpomínek, modelování. 
Největší úspěch měly samozřejmě hry a cvičení
v tělocvičně.

Starší žáci pro nás připravili Halloween, navští-
vilo nás divadlo s pohádkou o barvách a poci-
tech z nich. V květnu jsme byli na výjezdu na
Malé Skále. Jezdili jsme na koloběžkách, překo-
nali strach a vylezli do výšek lanového centra,
závodili. A nyní v červnu se vytvořila smíšená
družstva prvňáků až osmáků a děti si užily
netradiční sportování na hřišti.
Toto je ohlédnutí za první třídou. Vzpomínka 
na těch prvních deset měsíců na základní škole.
Všichni to zvládli a odnesli si na prázdniny
krásná vysvědčení.

Za učitelky prvních tříd Ivana Venglářová

Od současnosti k minulosti
V hodinách vlastivědy v pátém ročníku jsme
probírali Marii Terezii, mimo jiné i její školské
zákony. Dali jsme se do hledání ohledně školy
u nás. 
Zjistili jsme, ... že Školský řád ze dne 6. 12.
1774 uzákonil povinnou školní docházku. První
zápis o škole v Ďáblicích je z roku 1784, možná

zde ale škola působila již dříve. Kde stávala
první budova, ve které se učilo, není vlastně
známo, jen podle vyprávění pamětníků a podle
zápisu v kronice z roku 1881. Druhá budova
stojí stále, je to poslední stavení na Ďáblické
ulici směrem do Březiněvsi po levé straně. Až
třetí budova je naše škola, i když první stavba
byla jen přízemní, pak se pokračovalo s dalšími
dostavbami a přestavbami. Po roce 1945
kamenná škola nestačila, proto byly z Lágru
přeneseny dvě dřevostavby a upraveny pro
potřebu školy. Přestavbou vznikly další prostory
a učilo se v šesti třídách. „Dřevěnka“ sloužila
až do roku 2000, kdy byla otevřena po rekon-
strukci a přístavbě nová část školy U Parkánu.
V současné době se opět pracuje na nové přís-
tavbě a přestavbě pro potřeby našich žáků, 
jak se dělo i v dobách minulých. 
... že jsme v letošním školním roce vlastně 
oslavili 230. výročí školství v naší obci.

V. Nepomucká (ne pamětník) vyučující 5. třídy

Ročníkové práce 
Žáci letošního 9. ročníku zahájili novou tradici
naší školy – psaní ročníkových prací. Co bylo
cílem? Pokusit se vytvořit originální práci, v níž
si sami stanoví téma, cíl, kterého chtějí dosáh-
nout a k němu využijí znalosti, schopnosti
a dovednosti získané během školních let. Záro-
veň si žáci ověřili, jak umí pracovat s odbornými
zdroji, a vyzkoušeli si, jaké to je, prezentovat
a obhajovat vlastní práci před spolužáky, žáky
nižšího ročníku, učiteli i rodiči. 
Témata deváťáci vybírali z rozmanitých oborů,
od matematiky přes fyziku a přírodopis až
k občanské či tělesné výchově. Každý volil dle
své náklonnosti k předmětu nebo učiteli, který
se stal jejich konzultantem a pomocníkem při
tvorbě dané práce. Nejeden zvolil jako téma
svůj koníček, oblíbený sport. Pro lepší představu
zmiňme názvy některých prací – Trojúhelník,
Kostra a kosterní svaly, Koně, Sudoku, Házená,
Škoda Auto, Výuka historie v 6. ročníku... 
Celkem vzniklo 25 rozličných prací, na nichž se
podílelo všech 31 žáků posledního ročníku.
Proč čísla nesouhlasí? Těm, kteří požádali, bylo
poprvé a zároveň naposled umožněno pracovat
ve dvojici. 
Po šesti měsíčním tvoření, mazání a upravování
přišel den O – odevzdání. Pro konzultanty
nastala doba čtení a hodnocení výtvorů svých
svěřenců, autoři vytvářeli prezentace obhajující
jejich práci. 
A byl tu... 10. červen a s ním strach, stud,
napětí, ale i zvědavost, hrdost a společenský
oděv a samozřejmě závěrečné prezentace
a hodnocení ročníkových prací. Konzultant kaž-
dou práci všech svých „pracantů“ ohodnotil
dvěma až třema větami a oznámkoval. 
Dnes už můžeme konstatovat, že první ročník
ročníkových prací proběhl úspěšně. Všichni práci
napsali a všichni ji i obhájili.
A rada pro deváťáky budoucí? Mějte oči otev -
řené, možná vám prázdninové zážitky vnuknou
téma jako stvořené právě pro vás. 

Radka Nosková, učitelka

Sportovní den
Dne 15. 6. se na fotbalovém hřišti v Ďáblicích
uskutečnil sportovní den v duchu námořníků
a námořnic. Organizaci celého dne si vzali na
starosti žáci IX. třídy, kteří pro ostatní žáky při-
pravili celkem 12 sportovních disciplín. Spor-
tovní zápolení začalo příchodem na fotbalové
hřiště a rozdělením do věkově smíšených sku-
pin. Všechna družstva postupně prošla sportov-
ními disciplínami jako je hod tenisovým míčkem
na balonky s vodou, přetahování lanem, pře-
kážková dráha, fotbalový slalom, přenos vody
za pomoci dlaní atd. Všichni účastníci si spor-
tovní den velmi užili a žákům IX. třídy bych
tímto chtěla poděkovat za skvělou spolupráci
a organizaci. 

Michaela Hrbková, učitelka TV

Prevence rizikového 
chování na naší škole
Prevenci rizikového chování (šikaně, gambler-
ství, užívání návykových látek atd.) věnujeme
tradičně velkou pozornost.
V letošním roce jsme se také zaměřili na rizi-
kové faktory pro naše žáky. Máme na mysli zej-
ména vytvoření bezpečného prostředí ve škole
(přátelské klima, nastolení důvěry mezi žáky
a učiteli, zabezpečení vstupu cizích osob přes
recepci). Současně jsme kladli veliký důraz i na
největší riziko pro naše děti, a to je stále cesta
do a ze školy. Proto jsme se velmi aktivně zapo-
jili do projektu „Bezpečné cesty do školy“, což
je program podporovaný sdružením Pražské
matky a hlavním městem Praha.
Samozřejmě i letos ve všech třídách druhého
stupně proběhly akce minimálního preventivní
programu. Opět jsme spolupracovali s Policií ČR
se zaměřením na právní povědomí dětí. Veliký
důraz klademe na volnočasové aktivity pro naše
žáky (kroužky) a plno dalších jednorázových
aktivit, kterými se snažíme vést naše žáky ke
smysluplnému trávení volného času. 
Poděkování patří všem učitelům školy, kteří se –
často ve svém volnu – zapojili do dalšího vzdě-
lávání souvisejícího s prevencí na naší škole.
Jsou to kurzy pro třídní učitele, školení zamě-
řené na prevenci, bezpečné prostředí ve škole
a mnoho dalších akcí. Díky patří i našim rodi-
čům, kteří jsou aktivními účastníky. Jde o pro-
jektové dny, vánoční trhy, sběr a mnoho dalších
aktivit, kterými se navozuje přátelské, a tudíž
bezpečné prostředí.
Samozřejmě je třeba si uvědomit, že sebelepší
prevence problémy neodstraní, pouze je mini-
malizuje. Přesto, i když je to práce nekonečná,
má veliký význam. Čím větší bude spolupráce
školy, rodičů, vedení obce a dalších organizací,
tím se nám bude ve škole lépe žít.

Viktor Černohorský, metodik prevence

Projekt Bezpečné cesty 
do školy pokračuje
Po dubnovém úspěšném projektovém dni na
téma Bezpečné cesty do školy začala mravenčí
práce. Veškeré žákovské práce, obrázky, statis-
tiky, fotografie, dotazníky od rodičů a od žáků,
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to vše bylo potřeba zpracovat v závěrečnou pre-
zentaci. Žáci počítačového kroužku s paní uči-
telkou Markétou Musilovou postupně zjišťovali,
které z ulic a z míst kolem školy jsou dle rodičů
a žáků nejnebezpečnější. Překvapivé zjištění
bylo, že 70 % dotázaných žáků nepovažuje
okolí školy za nebezpečné. Pro ostatní žáky je
nepříjemný velký a chaotický provoz v ulici Na
Terase v ranních hodinách. V okolí školy si přeje
větší část žáků lepší hřiště a lavičky. Parkoviště
pro auta rodičů by mohlo být někde dál, tak
aby si mohli zahrát s míčem. Z rodičovských
dotazníků vyplynulo, že 52 % rodičů vozí děti
až před školu a 62 % rodičů je spokojeno
s dopravní situací kolem školy! Při ranním
monitoringu žáci zjistili, že úzkou pěší uličkou
vedoucí ke škole projde 403 dětí a rodičů, to je
celá naše škola. Ulička by si zasloužila řád zlaté
uličky a větší péči. Poslední květnový týden žáci
finišovali a nacvičovali veřejnou prezentaci pro-
jektu Bezpečné cesty do školy. Té se 1. června
2015 účastnili zástupci Městské policie, Policie
ČR, hlavní organizátorka projektu BCŠ za spo-
lek Pražské matky Jarmila Johnová, dále zastu-
pitelka Ďáblic Mgr. Barbara Tranová
a především dopravní projektant Ing. Petr
Novotný Ph.D., MBA, který bude v naší práci
pokračovat. Prezentace byla důstojným zakon-
čením žákovské práce na projektu v tomto škol-
ním roce. Pro zájemce jsou ve škole
k nahlédnutí výsledky dotazníkového šetření,
monitoringu a fotodokumentace. Teď bude
záležet na dospělých, zda budou ochotni při-
způsobit okolí školy tak, aby se děti cítily při 
příchodu a odchodu ze školy bezpečněji. 
Podporujeme přirozenou pěší dopravu 
a ohleduplné řidiče.

Hana Mašková, zástupkyně ŘŠ 

Škola v přírodě II. A a II. B
Třídy II. A a II. B se vydaly poslední květnový
týden do Českého ráje – konkrétně do pen-
zionu U Peštů v Roudném u Frýdštejna.
Během tohoto týdne žáci plnili indiánské úkoly.
Soutěžili, vybarvovali indiánské mandaly, malo-

vali indiánskou vlajku a naučili se zpívat indián-
skou ukolébavku. Vyrobili si svůj lapač snů.
Vyvrcholením indiánského týdne byla indiánská
přehlídka. Každá indiánská tlupa seznámila
ostatní se svým indiánským názvem, indián-
ským pokřikem a tancem. 
Děti měly i jiný sportovní program. Vyzkoušely 
si střílet z luku a z laserové pušky. Největším
zážitkem byla plavba na raftech na malém
jezírku, kde si děti osvojovaly základní doved-

nosti s pádly, ovládání raftu a schopnost spolu-
pracovat s kamarády.
V této škole v přírodě se děti s učitelkami věno-
valy také pěší turistice. Lehce zvládly výstup na
blízký hrad Frýdštejn.
Celý pobyt se vydařil a děti mají spoustu nových
zážitků.

Třídní učitelky II. A a II. B

Výlet 
do Malostranské besedy
Ve středu 17. 6. jsme se se IV. C a IV. B vydali
navštívit interaktivní výstavu k loutkovému
filmu Malá z rybárny. Tento film je český a inspi-
rací mu byla Malá mořská víla od Hanse Chris-
tiana Andersena. Král byl vyhnán z moře,
protože ho znečišťoval, a za trest musel žít
v průmyslovém městě se svojí rodinou. Bydleli
v rybárně, kde museli zabíjet a prodávat ryby.
A na to, jak to dopadne, si zajděte třeba do
kinaJ 
Když děti vešly do prostoru výstavy, oněměly,
zůstaly stát s otevřenou pusou a vůbec nerea-
govaly na to, že jsem je prosila, aby si odložily
batohy a bundy. Prostor je opravdu překrásný
a skvěle se hodí k tématu výstavy. Jedná se
o bývalou půdu, kde je teď krásná podkrovní
velká místnost s dřevěnými trámy. Z filmu zde
můžete vidět originální loutky, kulisy, dekorace.
Děti si zde mohou natočit v animační dílně kou-
sek animovaného filmu, mohou si zahrát na
laserové paprsky, které představují struny harfy,
mohou se jít podívat do věže, kde je nádherný
výhled na Pražský hrad. Myslím si, že si děti
výstavu velmi užily. 

Hedvika Dolejšová, třídní učitelka IV. B

Výuka informatiky
Od letošního roku nabízela naše škola výuku
informatiky v nově zrekonstruované učebně.
Žáci od pátého ročníku měli k dispozici celkem
patnáct počítačů, na kterých pracovali mini-
málně jednu hodinu týdně. 
Mimo klasických povinných témat – jako je his-
torie internetu a počítačů, psaní na počítači
nebo třeba zásady bezpečnosti práce s počíta-
čem – se žáci naučili vytvářet multimediální
prezentace, a to nejen v klasickém Power-
-Pointu, ale také v různých online programech
jako Prezi, PowToon atd., dále pracovat s grafic-
kými programy nebo editovat a vytvářet videa.
V rámci hodin informatiky se také žáci podíleli
na zpracování výsledků školního projektu 
Bezpečné cesty do školy. 

Markéta Musilová, učitelka INF

Sportovní odpoledne 
se školní družinou
Dne 3. června organizovala školní družina za
podpory ďáblického fotbalového klubu malé
sportovní odpoledne na hřišti v Ďáblicích. 
Pro děti byly připraveny soutěže, jako je skákání
v pytlích, házení míčů a střílení na terč. Děti 
si vyzkoušely i střelbu na bránu, kterou nám
zapůjčil zdejší fotbalový klub. Na závěr bylo pro

děti připraveno občerstvení a nesměla chybět
i sladká tečka na konec v podobě zmrzliny.
Všichni si odpoledne užili a již se těší na další
ročník.

Martin Seifert, vychovatel ŠD

Loučení se „základkou“
19. června prošli slavnostně naši deváťáci špalí-
rem tleskajících spolužáků, symbolicky zazvonili
na zvon oznamující definitivní konec jejich
docházky do základní školy, rozloučili se s uči-
teli a hurá do světa...
Nezanechali toho po sobě málo. Závěr školního
roku měli totiž dost nabitý:
• odevzdávání ročníkových prací,
• škola v přírodě,
• obhajoba ročníkových prací v podobě prezen-
tací před spolužáky a učiteli,
• organizace Dětského dne v mateřské škole,
• pomoc při pořádání sportovního dne pro
mladší spolužáky.

Poslední týden ve škole patřil přípravě závěreč-
ných proslovů, kterými se chtěli rozloučit se
školou. Nezbytné bylo rovněž připojit tradiční
koláž fotek v duchu „to jsme ale vyrostli“, jež
vždy spolehlivě odlehčí nostalgické loučení.
Aby 31 dospívajících dospělo k názorové shodě,
nebylo vůbec jednoduché. Stálo je to mnoho
ostrých diskuzí, kompromisů i rozčarování. Na
vlastní kůži si vyzkoušeli vyjednávat, ustupovat,
vymýšlet další návrhy. A to je cenná zkušenost,
která se v životě neztratí.
Nezbývá než jim vyjádřit poděkování – zvládli
organizačně zajistit několik školních akcí, vymý-
šleli příběhy, připravovali masky a úkoly či sta-
noviště pro malé spolužáky, nestyděli se s nimi
si i zařádit a bylo na ně spolehnutí. Zkrátka, ač
sami o sobě často pochybovali, dokázali nako-
nec všichni táhnout za jeden provaz, ne že ne.
Moji milí deváťáci, obstáli jste se ctí. Přeji Vám
všem hodně štěstí na cestě za dalším vzdělává-
ním a vězte, že na své „bývalé“ škole jste vždy
vítáni.

Jana Kolková, třídní učitelka IX. třídy
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Hodnocení sezóny 2014/2015
Jaké týmy budou hrát v Ďáblicích od září?
Muži – tým „A“
trenér: František Peřina, vedoucí týmu: Jaroslav Vrtiška
poř. název klubu Z V R P skóre body
1. Braník 26 21 2 3 88:31 65
2. Chabry 26 17 3 6 61:33 54
3. Uhříněves 26 16 5 5 56:29 53
4. Újezd nad Lesy 26 15 5 6 56:31 50
5. Ďáblice 26 13 3 10 78:47 42
6. Dolní Počernice 26 11 5 10 52:52 38
7. Vyšehrad B 26 11 4 11 75:53 37
8. Kyje Praha 14 26 9 4 13 45:45 31
9. Dubeč 26 9 4 13 50:51 31
10. Štěrboholy 26 8 6 12 60:70 30
11. Praga 26 8 5 13 47:62 29
12. Hostivař 26 8 4 14 34:47 28
13. Kbely 26 7 6 13 36:65 27
14. Loko. Vltavín B 26 1 0 25 16:138 3

František Peřina, trenér: Přiznejme si, byl tady cíl, loni i letos, a to postup
do Pražského přeboru (nejvyšší soutěž, organizovaná Pražským fotbalo-
vým svazem). Podmínky byly docela dobře vytvořeny, měli jsme i posily
z vyšších soutěží – Jura Mamurov, Michal Poláček – ale špatný rozjezd na
podzim nás trochu přibrzdil a potom se k tomu přidala i zranění někte-
rých hráčů. V dlouhodobém náhledu jsme hráli vyrovnaná utkání, ale
nepodařilo se nám mnohá z nich zlomit v náš prospěch. Podmínky na
lepší než páté místo tady tedy byly. 
Pozitivní bylo, že jsme dali i šanci mladším hráčům (z týmu „C“
a z dorostu) a je vidět, že za nějaký čas se v našem týmu objeví naši –
ďábličtí – odchovanci. Věřím, že do tří let tady přebor bude, sousto je to
velké, ale šance tu jsou. Já osobně v dorostu vidím 3-4 hráče, kteří mají
na tuto soutěž.
Jarda Vrtiška, vedoucí mužstva: Začátek sezony se nám nepodařil, vlastně
jsme v tu dobu ztratili šanci na postup, podle toho se odvíjel i zbytek sou-
těže. Na jaře došlo k velkému zlepšení, ale bohužel to stačilo pouze na
páté místo. Nicméně, je vidět, že „naše Áčko“ chce omladit.

Muži – tým „B“
Michal Mošnička, předseda 
Tým Muži „B“ v Ďáblicích touto sezónou končí. Tým měl s Ďáblicemi spo-
lečné pouze hřiště a vzhledem k rozrůstající se mládežnické základně bylo
nutné rozhodnout, co je pro další vývoj oddílu důležité. Zda ďáblické mlá-
dežnické týmy nebo tým Muži „B“. Zelenou dostala ďáblická mládež. 
Tým trenéra Františka Drbala bude v nové sezóně hrát v Satalicích.

Muži – tým „C“
trenér Jirka Černý
poř. název klubu Z V R P skóre body
1. Chabry B 20 14 4 2 68:32 46
2. Klánovice 20 14 4 2 54:18 46
3. Xaverov 20 13 2 5 66:29 41
4. Satalice 20 10 4 6 59:37 34
5. Bohnice B 20 11 1 8 50:33 34
6. Troja B 20 9 3 8 48:49 30
7. Ďáblice C 20 7 3 10 61:72 24
8. Dolní Měcholupy 20 7 2 11 61:60 23
9. Kbely B 20 6 2 12 62:82 20
10. Vinoř 20 4 2 14 36:76 14
11. Union Žižkov 20 1 1 18 32:109 4

Jirka Černý, trenér: V září jsem převzal jako trenér tým „C“ ze třetí třídy,
díky organizačním změnám v rámci PFS jsme byli zařazeni do druhé třídy.
Na tuto soutěž byl tým v dost žalostném stavu, většina čekala to, že se

bude hrát tam, kde se hrálo (lidově se tomu říká „prales“). Druhá třída
ale stejným stylem hrát nejde, to mnozí zjistili už v průběhu podzimu. 
Po příchodu posil – hlavně Martina Průši a pomoci několika hráčů z týmu
„A“ začali kluci hrát kopanou, a ne vesnický fotbal. Na některých je
vidět, že i po následném zkvalitnění tréninků je to u nás začalo bavit.
Doufám, že kluci budou v příštím roce pokračovat v trendu posledních
zápasů letošní sezony, kdy se nám dařilo a bylo vidět, že když se chce, tak
to jde.
René Cingel, brankář: Na jaře jsme fotbalově narostli, věřili jsme si, bohu-
žel nám nevyšel poslední zápas po krátké šňůře úspěšných zápasů, ale to
se stává. A co bych hlavně pro lepší výsledky udělal? – Nezodpovědné
hráče bych vyhodil.

Ženy „A“, „B“ a Juniorky
Michal Mošnička, předseda 
Od září 2015 všechny týmy žen hrají pod hlavičkou TJ Slavia Malešice.
Tímto projekt ženského fotbalu, který vedl v Ďáblicích Vratislav Kracman,
končí. Důvodem ukončení spolupráce je jako u týmu Muži „B“. Dáváme
přednost ďáblickým mládežnickým týmům. 

Mladší dorost „A“
trenér: Martin Horváth, vedoucí týmu: Milan Badal sen.
poř. název klubu Z V R P skóre body
1. Zličín 22 19 1 2 103:25 58
2. SK Střešovice B 22 15 5 2 124:26 50
3. Ďáblice 22 16 2 4 68:15 50
4. Aritma B 22 16 0 6 91:24 48
5. ČAFC 22 13 2 7 99:32 41
6. Újezd nad Lesy 22 9 2 11 54:58 29
7. Dubeč 22 8 3 11 65:63 27
8. Praga 22 8 3 11 48:60 27
9. PSK Union 22 8 2 12 53:73 26
10. Újezd P-4 22 7 0 15 49:73 21
11. Junior 22 2 0 20 28:128 6
12. Štěrboholy 22 1 0 21 16:221 3

Milan Badal, vedoucí týmu: Do právě skončené sezony 2014/2015 jsme
v září vstupovali s těmi nejvyššími cíli. Chtěli jsme celou soutěž vyhrát.
Tento náš velký cíl se sice nepodařilo splnit, ale kluci opět udělali velký
pokrok ve svém herním projevu. Obsadili jsme v konečné tabulce třetí
místo. Kluci hráli na dívání velmi hezký fotbal, ale chybělo to, proč se fot-
bal hraje, a to je vstřelit více gólů. 
Kladně hodnotím, mimo sportovní výkony, chování hráčů, kteří se během
celé sezóny při zápasech i při trénincích chovali tak, jak by se fotbalisté
měli chovat. Na vývoji kluků se již několikátou sezónu projevuje práce
a zápal trenéra Martina Horvátha, který jim věnuje hodně svého času
a na předváděných výkonech kluků je to znát. 

Mladší dorost – „B“
trenér: Pavel Mihálik, vedoucí týmu: Lenka Miháliková
poř. název klubu Z V R P skóre body
1. Chabry 22 17 1 4 85:39 52
2. Kolovraty 22 16 3 3 90:24 51
3. Čechie Smíchov 22 16 2 4 93:31 50
4. Př.Kopanina 22 12 3 7 66:44 39
5. Ďáblice B 22 11 4 7 60:41 37
6. Řeporyje 22 11 3 8 64:46 36
7. Bohnice 22 9 3 10 54:57 30
8. Slivenec 22 7 2 13 37:60 23
9. Kunratice 22 7 2 13 45:77 23
10. Slavoj Podolí 22 5 1 16 44:97 16
11. Březiněves 22 4 2 16 58:85 14
12. Suchdol 22 3 2 17 29:124 11

Lenka Miháliková, vedoucí týmu: Po podzimu, kdy jsme skončili na třetím
místě, se bohužel toto umístění nepodařilo udržet. I tady ale klukům patří
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velký dík za předvedené výkony. Většina kluků hrála za dva týmy, a to se
projevovalo především na fyzičce. I tak si myslím, že umístění v horní
polovině tabulky je nad naše očekávání. Příští sezonu se bude hrát pouze
jeden zápas a dá se očekávat ještě lepší umístění. Velké poděkování patří
také trenérům a vedoucí.

Starší žáci
trenér: Pavel Mihálik, vedoucí týmu: Lenka Miháliková
poř. název klubu Z V R P skóre body
1. Zbraslav 18 15 2 1 83:20 47
2. Ďáblice 18 12 2 4 90:29 38
3. Zličín 18 11 1 6 41:35 34
4. Stodůlky 18 10 3 5 59:33 33
5. Př.Kopanina 18 9 2 7 74:54 29
6. Háje 18 8 0 10 37:45 24
7. Březiněves 18 8 0 10 55:77 24
8. SK Střešovice B 18 6 1 11 45:85 19
9. Aritma B 18 3 3 12 36:63 12
10. Bohnice 18 1 0 17 13:92 3

Pavel Mihálik, trenér: Po podzimu jsme se nacházeli na třetím místě. Na
jaře se kluci ještě více semkli a až na prohru se Zbraslaví hráli výborně.
Remíza se Stodůlkami nám boj o druhé místo trochu zkomplikovala, ale
kluky to nakoplo a další zápasy vyhráli. Odměnou jim bylo krásné druhé
místo. Klukům je potřeba poděkovat za předvedené výkony a parta, která
v týmu je, slibuje po přechodu do dorostu další dobré výsledky. Velké
poděkování patří také trenérům a vedoucí.

Mladší žáci
trenér: Jaroslav Vodák, vedoucí týmu: Šárka Husáková
poř. název klubu Z V R P skóre body
1. Dukla C 22 21 0 1 297:65 63
2. Union Žižkov 22 19 0 3 157:61 57
3. Ďáblice 22 15 0 7 158:71 45
4. SK Praha 4 22 13 1 8 149:89 40
5. Braník C 22 13 1 8 103:89 40
6. Bohnice B 22 10 1 11 83:81 31
7. Kačerov B 22 9 3 10 85:75 30
8. Chuchle 22 9 1 12 136:153 28
9. Dukla JM B 22 7 3 12 68:93 24
10. Junior B 22 4 1 17 50:180 13
11. Modřany 22 3 1 18 38:201 10
12. Suchdol 22 2 2 18 51:217 8

Šárka Husáková, vedoucí mužstva: Letošní jarní sezona byla již poslední
pod vedením trenéra Jardy Vodáka, který se klukům věnoval od starší pří-
pravky – Jardo moc díky!!! Kluci Ti snad ostudu neudělali, opravdu bojo-
vali a svým fotbalovým uměním si v tabulce zajistili krásné třetí místo. Od
září budou hrát již za starší žáky a svou přípravu začnou v srpnu na sou-
středění na Přimdě, tak uvidíme, jak jim to s novým trenérem na velkém
hřišti půjde.

Starší přípravka 2004 
trenér: Tomáš Miko, vedoucí týmu: Jitka Tomková
poř. název klubu Z V R P skóre body
1. Sparta – dívky 20 16 1 3 166:72 49
2. Ďáblice 20 16 0 4 243:75 48
3. Vinoř 19 15 0 4 156:88 45
4. Satalice 20 13 0 7 127:102 39
5. Bohnice 20 10 2 8 114:135 32
6. Březiněves 20 10 0 10 121:98 30
7. Praga 19 7 1 11 90:130 22
8. Xaverov sdružení 20 7 1 12 88:130 22
9. Čakovice 20 5 4 11 133:147 19
10. Třeboradice 20 3 1 16 80:165 10

Tomáš Miko, trenér: Máme za sebou další náročnou sezónu. Z dvaceti
utkání jsme odešli poraženi pouze 4krát. Kluci sezónu pojali velmi útočně
a nasázeli soupeřům úctyhodných 243 gólů. V zimní přestávce jsme obsa-
zovali medailové pozice na halových turnajích. Věřím, že sezonu si všichni
hráči užili jako já, i když mi pár vlasů určitě zešedivělo. Chci všem klukům
moc poděkovat za píli a úsilí, jenž vynaložili během sezóny

Starší přípravka 2004
trenéři: Dušan Sýkora a Michal Kavka, 
vedoucí týmu: Zdeňka Černá 
poř. název klubu Z V R P skóre body
1. H.Měcholupy 22 19 0 3 195:70 57
2. Běchovičtí Sršni 22 18 1 3 268:61 55
3. Praga 22 16 2 4 199:118 50
4. Junior 22 16 0 6 178:79 48
5. Ďáblice 22 13 0 9 194:112 39
6. Lochkov 22 11 1 10 160:116 34
7. Ruzyně 22 11 0 11 137:133 33
8. Klánovice 22 10 1 11 123:122 31
9. Dolní Počernice 22 6 3 13 117:133 21
10. 1999 Praha 22 5 0 17 101:219 15

Michal Kafka, trenér: Ročník, který před sezonou v Ďáblicích téměř
neexistoval, se podařilo doplnit, posílit a dnes mají naše „dvatisícepětky“
stabilní tým. Ve své soutěži se umístili na 5. místě, i když hráli většinou
proti ročníku 2004. 

Ostatní týmy nemají své výsledky zapisované do tabulek. Jedná se o týmy
mladších přípravek, u kterých se výsledky neevidují. Týmy minipřípravky
a školičky ještě nejsou zařazeny do soutěží, proto přinášíme pouze hod-
nocení roku tak, jak to viděli jejich trenéři:

Dušan Sýkora, trenér mladší přípravky ročník 2006
MPŘ 2006. Kluci měli nádhernou sezonu – z 22 utkání jich 19 vyhráli
a v tabulce se umístili na 1. místě!!! Dalším vrcholem sezony pak bylo
vítězství na turnaji v Drážďanech, kde ze sedmi utkání vše vyhráli a mezi
12 týmy si dokráčeli pro zlaté medaile.

Martin Vlček, trenér ml. přípravky 2007
Ročník 2007 odehrál svůj první ročník mistrovských zápasů. Všichni naši
svěřenci si vedli velmi dobře a musím uvézt počet dětí, které jsou u nás
vedeni, protože si myslím, že je to velké číslo. V letošní sezoně máme
v našem týmu 27 nadějných začínajících fotbalistů, kteří se pečlivě snaží
naučit tomuto krásnému sportu. Činí tak se zápalem sobě vlastním a to
na trénincích nebo zápasech a turnajích. V průběhu roku jsme se snažili
zapojit všechny naše děti, abychom od příští sezony mohli hrát mistrovské
utkání na dvě hřiště. Nyní se již všichni těšíme na letní soustředění.

Petr Štajnc, trenér a vedoucí minipřípravky
Přihlášených kluků je u nás 20, z toho aktivně chodí 18 kluků, což je
krásné číslo. Z kluků máme poskládány 2 týmy, kdy oba hrají soutěž Mini-
Cup a vedou si celkem dobře, jsou v horní polovině tabulky. Na další
sezónu, kde nás čekají první mistrovská utkání se budeme připravovat na
soustředění, kterého se účastní více jak 90% kluků z týmu. Stejně jako
děti si rozumí a jsou hodně bezva, sedli si i rodiče, takže vše se zdá, že by
se mohly postupně dostavit úspěchy. Mj. rodiče jsou velmi rádi, že jejich
děti přihlásili do klubu SK Ďáblice, jelikož je zde příjemné klima tvořené
zázemím a lidmi, kteří se zde o fotbal zajímají.

Michal Mošnička, trenér fotbalové školičky
Jsem rád, že se fotbalová školička v Ďáblicích stává „pojmem“ a to nejen
pro děti z Ďáblic, ale i z širokého okolí. Po celou dobu se třiceti dětem ve
školičce věnovali na každém tréninku minimálně tři trenéři tak, aby každý
trenér měl ve skupince maximálně deset dětí. Většina tréninků probíhala
podle plánu trenérů, ale někdy se kluci potřebovali jenom vyřádit a tréno-
vání bylo obtížnější, především koncem zimy, kdy jsme využívali tělocvičnu
ZŠ. Podle reakcí rodičů se nám velmi povedlo exhibiční utkání v rámci
Sportovního a zábavného odpoledne a do prázdnin nás čeká ještě první
přátelské utkání s týmem Dolní Chabry. 
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Věřím, že jsme kluky ve školičce zaujali pro fotbal, a že většina kluků
bude pokračovat od září v týmu Minipřípravky, která již bude mít dva 
tréninky týdně a bude hrát speciální turnaje určené pro děti narozené
v roce 2009.
Fotbalový oddíl SK Ďáblice děkuje všem, kteří nás v průběhu roku přišli
podpořit a těšíme se s Vámi na setkání na zápasech fotbalové sezony
2015/2016, která začíná 23. srpna 2015. Rozlosování zápasů bude
známé až na začátku července.

V sezóně 2015/2016 budou hrát za SK Ďáblice dva týmy mužů, jeden tým
staršího a jeden mladšího dorostu (starší dorost jsme neměli dlouhých
deset let), po jednom týmu starší a mladší žáci, starší přípravka bude hrát
jako jeden tým, ale současně na dvou hřištích, mladší přípravka ročník
2007 rovněž na dvou hřištích a mladší přípravka ročníku 2008 na jednom
hřišti. Připravovat se na soutěže budou týmy minipřípravky ročník 2009
a oblíbené fotbalové školičky ročník 2010 a mladší. Celkem tedy bude
v sezóně 2015/16 na dvou hřištích hrát a trénovat 11 týmů, z toho 
9 týmů mládeže. Výbor SK Ďáblice

Výstavba osvětlení na hřišti s umělým povrchem
Po více než dvouletých přípravách od projektu, přes všechna stanoviska
a vyjádření pro povolení od stavebního úřadu Prahy 8 a samozřejmě také
po získání finančních prostředků, jsme začátkem léta zahájili výstavbu
osvětlení na hřišti s umělým povrchem. Toto osvětlení nám umožní nejen
trénovat v podzimních, zimních a jarních měsících na hřišti s umělým
povrchem, ale také nám umožní hrát přátelská, ale i mistrovská utkání
v časech, kdy to bez osvětlení není možné. Celkové náklady včetně pro-
jektů a přípojek PRE vycházejí na 1 650 000 Kč. Z toho je částka 
1 320 000 Kč financována z dotací Magistrátu hl. m. Prahy. Pokud vše
proběhne podle plánu, tak po prázdninách budeme svítit!

Michal Mošnička

Máš rád(a) přírodu? Přidej se k nám! 
Nabídka Ekocentra: „Poznáním k ochraně“
Na křižovatce Kokořínská–Květnová u stanice autobusu 103 a 202 stojí
domeček, který z dálky poznáte podle toho, že po jedné stěně leze gekon,
o kus dále si hoví pouštní liška a za rohem se na stěně líhne z vajíčka
užovka.
Jsou to jen malůvky, ale když se přijdete podívat dovnitř , tak tam najdete
v jedné části biostaničku se zajímavými zvířátky živými. V naší klubovně,

kde se scházíme, si můžeme promítat foto
i video zajímavostí z přírody celého světa,
i vzpomínky na události z minulých akcí.
Pro naše výpravy za poznáním máme k dispo-
zici zařízení pro pořizování foto i videozá-
znamů na souši i pod vodou, potřeby pro
výstupy po skalách (lana, karabiny...) i pobyt
ve vodě (čluny, potápěcí masky, ...), mikro-
skop s fotonástavcem, dalekohled, atd. V při-
lehlé zahrádce s jezírkem je možno si zkoušet
svoje zahradnické umění. V naší hymně se

zpívá: „tam se budem vždycky vracet rádi, chráníme přírodu a nečinnost
nám vadí...“
Tedy snažíme se přírodě nejen rozumět, ale jí i aktivně pomáhat – na pří-
klad na jaře jsme zachránili z vysýchající tůňky stovky žabích pulců; také
jsme pomáhali v Poohří při úpravách genofondové plochy pro kriticky
ohrožený druh Zamenis longissimus... Konáme i akce pro veřejnost, 
účastníme se vlastní iniciativou na každoročních akcích „Den Země“,

„ukliďme svět“ ...v současnosti počítáme s výraznou účastí na akci 
„Zažít Ďáblice jinak“, připravované kulturní komisí MČ Ďáblice.
Kromě pravidelných schůzek jednou týdně podnikáme i několikadenní
víkendové akce do zvlášť zajímavých přírodních výtvorů, výhledově se
chystáme uskutečnit i akce z oboru mezinárodní spolupráce. Nabízíme
uplatnění zpěvákům a muzikantům, pro které máme připraveny vlastní
písně od naší ekohymny až po tematické výtvory jako „Kdo je mladý má
rád hady“, nebo „Kterak hodný drak zachránil krásnou princeznu před
zlým princem“ – s nimiž jsme už několikrát pronikli do televize a rozhlasu
a chystáme se příští jaro zase.
Výhledově máme zájem zejména vytvořit další oddíl mládeže z nejvyšších
ročníků ZDŠ, nebo gymnazistů, zejména pro náročnější akce, jako je např.
mezinárodní spolupráce s partnerskými organizacemi (zejména na 
Slovensku a v Chorvatsku). Zvlášť vítáni jsou zájemci o realizaci vlastních
nápadů, projektů a fantazie. Uvítali bychom i dalšího vedoucího oddílu,
zejména pro případ, že pro rostoucí počet zájemců bude nutno vytvořit
dva nezávislé oddíly.
V našem programovém rozletu nás ale značně brzdí nedostatek pro-
středků pro uhrazení nájmu, režie a vybavení Ekocentra a biostaničky,
i realizaci náročnějších programů a projektů, dostavby a úpravy objektu
Ekocentra, atd. Hledáme tedy sponzory pro udržení této činnosti na 
důstojné úrovni.

Kontakty: Ekocentrum "Poznáním k ochraně" Kokořínská 2, Praha 8
ZO ČSOP, Jankovcova 47, 170 00 Praha 7, číslo účtu 248883214/0300
mobil: 731 321 734, stabil: 220 803 645, 
mail: jiri.hales@volny.cz, info: www.webik.brb.cz
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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 19. 7. a 26. 7. 14–16 hodin.
Srpen: pondělí – čtvrtek 10–12, 13.30–15.30, čtvrtek 21–22.30 hodin.
Neděle 9. 8. a 23. 8. 14–16 hodin.

POŘADY pro veřejnost – začátek v 10.15 hodin
Pondělí (13., 20., 27. 7.) O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici
Úterý (14., 21., 28. 7.) Planeta Země I.
Středa (22. 7.) Hvězdárna, dalekohledy, pozorování
Čtvrtek (16., 23., 30. 7.) Měsíc u krejčího
Pondělí (3., 10., 17., 24. 8.) Africká pohádka (Ogua a piráti)
Úterý (4., 11., 18., 25. 8.) Planeta Země II.
Středa (5., 19., 26. 8.) Sluneční soustava I.
Čtvrtek (6., 13., 20., 27. 8.) Odkud svítí Sluníčko

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Dny 15. a 29. 7., 12. 8. (vždy středa) jsou rezervovány pro příměstské
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 15. 7. a 29. 7. Neděle 12. 7. a 26. 7. 14–16 hodin. 
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami, 
Venuše – za dobrých podmínek.
Srpen: pondělí – čtvrtek 11–12, 13.30–15.30 hodin mimo 12. 8. 
Neděle 9. 8. a 23. 8. 14–16 hodin. Čtvrtek 21–22.30 hodin.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami, Venuše – začátkem 
a koncem srpna. Noční obloha: Měsíc – 20. 8. – 31. 8., Saturn – 
po celý srpen. 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.

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
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



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. 24/14/ZMČ z 10. 12. 2014 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).


