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O čem jednala rada městské části
49. jednání dne 5. 9. 2016
Rada MČ po projednání schválila:
• rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu MČ na rok 2016;
• slevu na nájemném nájemníkům bytového domu U Parkánu 18/9
z důvodu snížení komfortu bydlení z důvodu stavebních prací ve výši
50%, a to za období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017;
• uzavření smlouvy na ostrahu objektu Zázemí Ďáblického parku se spo-
lečností SCSA Security s.r.o.;
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Obecního domu jazy-
kové škole Superb Learning;
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Zázemí Ďáblického
parku hudební škole Yamaha;
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Obecního domu DDM
Praha 8 – Spirála;
• dodatek č. 1 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě mezi MČ Praha-Ďáblice a paní H. Karochovou, paní L.
Císařovou a paní Z. Janouškovou;
• podmínky soutěže o vytvoření loga, logotypu a značky ďáblického
komunitního centra Vlna;
• odpuštění registračního poplatku do obecní knihovny Praha – Ďáblice
v prvním roce členství, a to pro nově registrované čtenáře v měsíci září
2016;
• uzavření dohody u ukončení nájmu nebytového prostoru v Obecním
domě s paní T. Dohnalovou.
Rada MČ po projednání pověřila:
• pana starostu ukončením Příkazní smlouvy zajišťující služby IT pro ÚMČ
s paní H. Francovou;
• pana starostu podpisem Příkazní smlouvy zajišťující služby IT pro ÚMČ
se společností Rcom.cz s.r.o.
Rada MČ vzala na vědomí:
• přistoupení pana V. Csémiho k závazku dlužníka společnosti SPIRITEX,
a.s., spočívajícího v povinnosti uhradit 1.000.000 Kč dle čl. IV. 2. pláno-
vací smlouvy uzavřené dne 20. 6. 2013 s MČ Praha-Ďáblice.
Informace radních:
• pan tajemník informoval o novele zákona o hl. m. Praze.

50. jednání dne 19. 9. 2016
Rada MČ po projednání schválila:
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Mateřského centra paní
P. Pekárkové;
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Obecního domu organi-
zaci Věda nás baví o.p.s.;
• návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi MČ Praha-
Ďáblice a společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s..
Informace radních:
• pan starosta informoval o tom, že MČ prostřednictvím Svazu MČ pod-
ala svoje připomínky k návrhu změny územního plánu hl. m. Prahy;
• pan starosta informoval o žádosti o změnu účelu poskytnuté dotace,
kterou dne 26. 7. 2016 naše MČ podala, která byla radou hl. m. Prahy
dne 16. 8. 2016 schválena a předložena ke schválení Zastupitelstvu hl. m.
Prahy;
• pan starosta informoval o poskytnutí účelové dotace MČ: z dotace
budou zrekonstruovány přístupové chodníky, chybějící veřejné osvětlení,
přechod pro chodce a zpomalovací prahy u zastávek autobusu MHD na
dvou nejužívanějších přístupových trasách (přechod při křižovatce ul.
Ďáblická a Hřenská, zpomalovací prahy u zastávek autobusu Hřenská);
• pan starosta informoval o schváleném tisku Zastupitelstva hl. m. Prahy
dne 15. 9. 2016, kde byla schválena dotace na multifunkční komunitní
zahradu;

• pan starosta radu informoval, že VURM schválil zadání úprav územního
plánu – Koňská louka a předložil ho ke schválení radě HMP;
• pan tajemník informoval o žalobě Rytířského řádu Křižovníků na hl. m.
Prahu a ČR o určení vlastnického práva k pozemkům parc. č. 258/1-3
a 259 (tyto pozemky má MČ ve svěřené správě a má zájem na tom, aby
zůstaly ve vlastnictví HMP);
• pan tajemník informoval o návrhu novely vyhlášky o údržbě chodníků,
stav v Ďáblicích je nezměněn.
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ

Pozvánka na 15. veřejné zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zvu na 15. veřejné zasedání zastupitelstva naší městské části,
které se bude konat 12. října 2016 od 19 hodin v Základní škole U Par-
kánu 17 v jedné
z nově vybudova-
ných tříd (pří-
zemí). Vstup do
školy je hlavním
vchodem.
Týden před zase-
dáním budete mít
k dispozici na
webových 
stránkách
www.dablice.cz –
Samospráva – Zastupitelstvo MČ – Podklady k jednání, zápisy, záznamy
a usnesení z jednání. Rádi bychom vám tím umožnili nejen lepší informo-
vanost, ale i větší zapojení do dění v naší obci.

Miloš Růžička, starosta MČ

Změny v autobusové dopravě – 
spoje č. 202 a 103
Od 15. října dochází k již avizovaným změnám v trase autobusu č. 202 
(a s tím související změně jízdního řádu), a také v posílení spojů č. 103
o víkendech.
Nedávno proběhlo několik jednání s Ropidem, který organizuje dopravu
v hlavním městě Praze a integraci se Středočeským krajem. Nepodařilo se
obhájit spojení od OC Čakovice na Černý Most. Dle průzkumů využívá
tuto trasu jen několik jednotlivců. Trasa z Bohnic k OC Čakovice zůstává
stejná, v ranní špičce se zkrátí intervaly mezi jednotlivými spoji.
Ostatní městské části s touto změnou souhlasily, po delším vyjednávání
na ni nakonec jako poslední přistoupila i naše městská část.
Lepší zprávou je skutečnost, že se podařilo vyjednat, jako kompenzaci za
přerušení přímého spojení na Černý Most, posílení spoje č. 103 v sobotu
a v neděli. Podle přepravních průzkumů využívá víkendové spoje málo
občanů (obsazenost se pohybuje mezi 20–30%), a proto budou nasazeny
menší, devítimetrové autobusy. Zástupce Ropidu se vyjádřil i k požadavku
občanů na stejné jízdní řády v sobotu a v neděli. Není to možné zajistit
kvůli koordinaci s příměstskými autobusy a zvýšením počtu spojení
č. 103. Častější spojení v pozdních nočních hodinách ve všední den se
zatím neuskuteční kvůli malé obsazenosti autobusů, ale domníváme se,
že je to jen otázka času, kdy se situace změní. Po zavedení parkovacích
zón v okolí metra na Ládví a Kobylisích možná někteří občané „přesed-
lají“ z auta na městskou hromadnou dopravu a pak bude možné spoj
č. 103 ještě posílit. Takto nám to bylo slíbeno, neboť by šlo o ideální
řešení pro všechny. Táňa Dohnalová
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Probíhá příprava rozpočtu hlavního města
Prahy pro rok 2017, na něj navážeme
sestavením rozpočtu Ďáblic
Na úrovni vedení města, politických klubů a v rámci příslušných radních
jako správců jednotlivých kapitol rozpočtu probíhá diskuse o sestavení
rozpočtu pro rok 2017. Samostatným tématem je plán dotačních vztahů
k jednotlivým městským částem. (Kolik peněz dostanou do svých roz-
počtů od města jednotlivé městské části, se projednává se starosty
každý rok.) Ale musím potvrdit, že v posledních dvou letech se tak děje
s mnohem větší vážností a respektem ke starostům. Ke zkvalitnění
vztahů a zlepšení situace jistě mj. přispívá i hájení společných zájmů
obyvatel malých a středních městských částí prostřednictví Svazu
městských částí hlavního města Prahy, kde jsme již druhé volební
období mým prostřednictvím členem a u jehož vzniku Ďáblice v minu-
lém volebním období stály.
Pro Ďáblice je opět vyjednána dotace na správu naší městské
části ve výši cca dvojnásobku oproti letům 2010–2015.
V tuto chvíli mohu konstatovat, že stejně jako pro rok 2016 se podařilo
i pro příští rok 2017 vyjednat pro naší MČ zvýšenou dotaci z rozpočtu
Prahy. V rámci změněných, a pro městské části příznivějších kritérií,
podle kterých byla dotace 2017 vypočítána, můžeme v případě Ďáblic
předpokládat cca dvojnásobnou částku odpovídající výši dotace letoš-
ního roku. Návrh ale bude potřebné ještě schválit na Zastupitelstvu
hl. m. Prahy.

Úspory a nové příjmy do rozpočtu roku 2016
Letošní léto (alespoň pro mne) vůbec nebylo odpočinkové. Naplno jela
vlastní stavební činnost naší městské části, opravy, angažovali jsme se
průběžně na výstavbě komunikací a osvětlení v lokalitě Blata, uskuteč-
nili jsme další schůzky společného občanského plánování – tentokrát
šlo o plán nové výstavby parku s amfiteátrem, dětským hřištěm a spor-
tovišti v parku na náměstí (proti školce – projekt „Zahrada“ jako sou-
část nově postaveného Komunitního centra Ďáblice). Kromě toho bylo
v létě potřeba i hodně plánovat a aktualizovat projekty, uskutečnit řadu
jednání s příslušnými pražskými radními a odbory magistrátu. Pocit
„pokaženého léta“ se však nyní vyrovnává uspokojením z dosaženého
výsledku, se kterým bych vás chtěl seznámit. 15. 9. 2016 Zastupitelstvo
hl. m. Prahy schválilo:
1. účelovou dotaci 2,35 mil. Kč na podporu projektů rozvoje
městské zeleně, akce Komunitní centrum Ďáblice – Zahrada,
2. účelovou dotaci 3,4 mil. Kč na investiční akci Komunitní
centrum Ďáblice, 3. účelovou dotaci 6 mil. Kč na vybudování
přechodu u akcízu, zpomalovacích prahů v ulici Hřenská, na
chybějící osvětlení a opravy vybraných chodníků.
Z celkových cca 11,8 mil. Kč bude převážná část využita na akce,
které jsou plánované a které by jinak byly hrazeny z našich peněz.
Jenom těmito třemi letními „akcemi“ tedy vzniká úspora velikosti celé
dřívější, resp. poloviny letošní roční dotace Prahy na činnost městské
části. O čerpání a realizaci akcí budete opět informováni.

Miloš Růžička, starosta MČ

Obecní dům služeb – archeologický 
průzkum před zahájením stavby
Lokalita Ďáblic je i z pohledu celé historické Prahy a jejího okolí velmi
významnou archeologickou lokalitou a věřím, že i na stránkách našeho
zpravodaje se toto téma bude i nadále objevovat. Dovolte, abych vás ve
stručnosti krátce seznámil s posledním průzkumem, který se uskutečnil
v místě bývalého kina toto léto (viz také místo letošní venkovní oslavy
„Zažít Ďáblice jinak“).

Dosavadní archeologické výzkumy v okolí zkoumané plochy
Na katastru Ďáblic v bezprostřední blízkosti zkoumané plochy bylo do
dnešní doby zjištěné velké množství archeologických nálezů prakticky
z celého období pravěku a středověku. První archeologické nálezy zde
byly evidované již v druhé polovině 19. století. Archeologické výzkumy
zde probíhají zhruba od 20. let 20. století do současnosti.
Zřejmě nejstarší osídlení na katastru Ďáblic pochází z období neolitu.
Z této doby jsou k dispozici artefakty, které se nachází ve sbírce Národ-
ního muzea v Praze. Velký počet archeologických nálezů z Ďáblic je dato-
ván do všech etap eneolitu. Zřejmě největší množství nálezů z tohoto
období bylo zjištěno v první třetině 20. století v někdejší Battistově
cihelně, která se nacházela v bezprostřední blízkosti zkoumané plochy,
severozápadně od dnešní Ďáblické ulice a jihozápadně od ulic Hořínecká
a Prácheňská. Z Battistovy cihelny a jejího okolí pochází i velké množství
nálezů ze všech fází doby bronzové a ze starší doby železné. Nálezy
naznačují jak přítomnost sídliště, tak pohřebiště. Z ulice Ďáblická a Na
Terase jsou známé hroby kultury mohylové. Pohřební areál z doby halštat-
ské byl zjištěn v ulici K Letňanům, V Lomu a Zářijová.
Nálezy z prostoru Battistovy cihelny naznačují, že osídlení zde mohlo trvat
až do doby laténské a římské. Další nálezy z období stěhování národů
a z raného středověku (7. – 10. století) pochází z ulic Chřibská a Na
Terase. Zřejmě raně středověké pohřebiště se nacházelo rovněž v Battis-
tově cihelně. Je zřejmé, že naše obec patří ke starým sídelním oblastem
osídleným prakticky kontinuálně od pravěku po novověk.

Urbanistický a historický kontext lokality
První písemná zmínka o vsi Ďáblice pochází z roku 1253, kdy je v listině
krále Václava potvrzena držba Ďáblic a dalších vesnic pražským špitálem
sv. Františka patřící Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou. 
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Až na několik krátkých časových úseků (např. husitské války, stavovské
povstání) byly Ďáblice v držení Křižovníků, kteří zde vybudovali hospodář-
ský dvůr (např. Wimmer a kol. 2000). V polovině 19. století se v Ďáblicích
nacházelo 59 domů a obec měla 395 obyvatel.
Stavba Battistovy cihelny proběhla v letech 1893–1898 na místě polí
a luk. Cihelna byla v provozu až do roku 1939. Její plocha je dobře
patrná na plánech Velké Prahy a na mapách tzv. III. vojenského mapování
z 30. let 20. století.
Za druhé světové války cihelnu koupila firma Avia a využívala jí jako
sklad. Po válce prostory získala firma Červenka a vyráběla zde xylolitové
dlaždice a tvárnice ze škváry. Po znárodnění v roce 1948 byly budovy
někdejší cihelny využívané organizací Prefa jako výzkumné dílny a labora-
toře. Od roku 1951 do roku 1956 zde byly vývojové a testovací dílny.
Vyráběly se zde např. stropní prvky, testovaly panely a skeletové kon-
strukce. Od roku 1956 do roku 1993 se sem opět vrátil podnik Prefa,
který zde vyráběl příčky a stěnové panely.
Po roce 1993 došlo ke zrušení provozovny a k rozsáhlé likvidaci a sanaci
jejích objektů s cílem vybudovat zde centrum obce-náměstí.

Výsledky výzkumu
Předmětné parcely se nachází v areálu tzv. Battistovy cihelny, která byla
postavena na konci 19. století. Celou první třetinu 20. století zde v souvi-
slosti s jejím fungováním docházelo k nálezům archeologických památek
datovaných do celého období zemědělského pravěku a raného středo-
věku. Je tedy zřejmé, že se v této části Ďáblic nacházelo centrum rozsá-
hlého polykulturního pravěkého sídelního areálu. Zároveň je ale jasné, že
provoz cihelny znamenal zároveň postupný zánik těchto archeologických
památek. Našly se stopy v podobě zahloubených objektů signalizující síd-
lištní objekty z období mladšího zemědělského pravěku.
Byly odhaleny i zbytky cihlových a kamenných konstrukcí, které zřejmě
souvisely s průmyslovým areálem cihelny a závodu Prefa, které postupně
mizí z naší paměti a stávají se také dalekou historií Ďáblic.
Pravěké artefakty (keramické střepy) byly ošetřeny, zakonzer-
vovány a předány, novověké artefakty (např. plastové) dokláda-
jící zase náš způsob života byly v sondách ponechány a stanou
se předmětem vědeckého zkoumání o několik desítek let poz-
ději. Jak nás asi bude věda 22. století hodnotit?

Miloš Růžička, starosta MČ

Pouliční slavnost 
na místě vznikajícího náměstí 
Asi každý, kdo se v sobotu 17. 9. 2016 zúčastnil naší (myslím, že opět
velmi úspěšné) pouliční slavnosti „Zažít město (Ďáblice) jinak“
a procházel mezi stánky, pódiem a komunitním centrem, od skákacího
hradu po hřiště v parku (říkáme mu ZAHRADA), od jednoho programu
k druhému, ... tedy každý, kdo přišel a pobyl v místech vznikajícího
náměstí, se zároveň na několika místech potkal jednak s jednoduchým
informačním panelem o výstavbě nového obecního domu služeb
a s informačními panely o celkové opravě a přeměně parku při-
léhajícímu ke komunitnímu centru (dříve hospoda, původně „pionýrák“).
Tento projekt bych vám nyní rád popsal z jiného pohledu, a vlastně for-
mou poděkování.

ZAHRADA – veliké PODĚKOVÁNÍ 
a i tak trochu malý HEC
Všem, kteří se na organizaci slavnosti podíleli, je zaslouženě poděkováno
na jiném místě zpravodaje. Já chci touto cestou, a jménem celé rady MČ,
vyzdvihnout skutečnost, že to, jak naše ďáblická zahrada bude vypadat,
co v ní budeme objevovat, z čeho se radovat, ale také jak se o ní budeme
starat a dále ji rozvíjet, ... to vše je výsledkem spolupráce ďáblic-
kých sousedů.
A i když řada věcí vznikla u nás při zadání projektových prací
a pak u architektů, i když řada odborných prací bude zadána
specializovaným firmám, stále je tu i pro ostatní velký prostor
a možnost se přidat – nápadem, nebo třeba nabídkou manu-
ální, řemeslné či jiné práce.

I sebemenší pomoc má svou velkou cenu. Každý si v zahradě
najde (pokud bude chtít), nebo mu můžeme pomoci si najít
svou roli, svoje místo – svůj koutek.
Chceme skutečně vytvořit zahradu volného času pro všechny,
od těch nejmenších až po seniory, zahradu, která bude skutečně
NAŠE.
Na prvním místě si dovolím za pomoc a účast poděkovat zastupitelce
a hlavní organizátorce celé pouliční slavnosti paní Simoně Dvořákové,
která celý rok pomáhá, mimo jiné, i s přípravou přeměny parku na komu-
nitní Zahradu.

Poděkování patří také všem, kteří se účastnili besed o nové
podobě a vybavení komunitní Zahrady.
Jmenovitě bych dále chtěl poděkovat těmto Ďábličákům, kteří již Zahradě
věnovali něco ze sebe:
• maminkám Olze Kocúrkové, Karolíně Šťastné, Patrícii Martin-
kové, Monice Píchové a všem dětem kolem nich – přišly s krásným
nápadem, pořídily do Zahrady odpočinkové lavice, které si děti samy
vyzdobily barvami – už se těšíme na jejich konečnou instalaci;
• panu Michaelu Vlachovi a jeho vysokozdvižnému „spasiteli“, který
nám nečekaně, ale o to účinněji, pomohl s převážením nejen těžkých
zahradních lavic;
• panu Španihelovi a jeho firmě IRIS za důležité rady, za odbornou
přednášku o sázení stromů, za odborné vysazení a dar vzrostlé třešně;
• celé rodině Píchových, ale hlavně tatínkovi Alešovi, který se
nenechal odradit našimi pochybami a vyrobil krásný a nezničitelný stůl
pro nejméně 20 přátel – návštěvníků Zahrady, který bude na jaře umístěn
do zahradní pergoly;
• truhláři panu Jaroslavu Malému za vyrobení krásné romantické
zahradní lavice, která bude zdobit konec růžového loubí, a jeho man-
želce Věře, dlouholeté učitelce naší školy, která mu to vše dovolila;
• uměleckému kováři Vladimíru Sailerovi za jeho rady a připomínky
ke konstrukčním prvkům plánovaným v Zahradě a za výrobu nových vrá-
tek s ptáčkem a okénkem pro zvídavé i zvědavé kolemjdoucí;
• s odbornou pomocí ďáblického restaurátora, sochaře a znalce
kamene Martina Širokého připravujeme výrobu a instalaci „sochy“
kamenného stolu do prostoru kolem ohniště.
A na konec tohoto výčtu bych samostatně poděkoval paní Petře Pekár-
kové a její rodině. Svou invencí a zápalem vtiskla nezaměnitelnou
podobu interiéru komunitní kavárny i venkovní terase a její výtvarné cítění
se od prvního setkání přenáší i do okolí, do postupně se tvořící podoby
Zahrady.
Některé další nápady těchto a dalších sousedů čekají ještě na uskuteč-
nění a výčet nápadů i účastníků Zahrady se bude ještě rozšiřovat.
Děkujeme a těšíme se na další setkávání.

Miloš Růžička, starosta MČ



DĚKUJEME všem, kteří se zúčastnili
v sobotu 17. září akce Zažít město 
(Ďáblice) jinak
Centrum stolního tenisu Ďáblice • cukrárna Buchalovi
• Český svaz chovatelů – ukázky drobného zvířectva
• Ďáblická knihovna – slavnostní pasování nových čtenářů
• Ďáblický zpravodaj – kreslení na vylosované téma s odměnou 
z cukrárny v Prasinkách • Dětský klub Maata –mýdlařská dílna
• Devět životů, o.p.s. – charitativní krámek • Divadlo Cylindr –
pohádka Oheň na hoře • Divadlo DIVOCH – kramářské písně
• Divadlo Pod čepicí – po stopách krále Karla
• EVROPA realitní kancelář – skákací hrad, malování na obličej
• Hudební sdružení Ďáblík • Hudební škola Yamaha
• Hvězdárna Ďáblice • Kavárna ve Vlně • Lékárna Ďáblice
• Letohrádek Vendula – chráněná pekařská dílna
• Oddíl mladých ochránců přírody • Ochrana mořských želv
v Indonésii a tropických deštných pralesů – interaktivní workshop
propojený svět • Otevřený ateliér – výtvarná dílna • Policie ČR –
ukázka výzbroje a zadržení pachatele • Právě teď! o.p.s. –program pro
seniory ve Vlně • restaurant Červený Mlýn • restaurace Battistova
cihelna • Svaz dobrovolných hasičů Ďáblice – sprej v ohni a hořící
pánvička • SK Ďáblice – hrátky s míčem • Spolek Parkán – malování
laviček • Taneční škola HIT • Věda nás baví, o.p.s. – experiment
lávová lampa • ABBAcz – koncert revivalové skupiny
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Kavárna ve Vlně
S Petrou Pekárkovou, nájemkyní kavárny, jsem
se poprvé setkala ve čtvrtek 15. září, ještě před
slavnostním otevřením. Od první chvíle bylo
jasné, že díky jejímu absolutnímu nadšení
a milým způsobům bude budoucí návštěva
kavárny pro každého z nás velmi příjemnou
záležitostí. Dech beroucí interiér, který sama
navrhla, je dokonalý v každém detailu a záro-
veň velmi originální. Ať už je to dřevěný stůl pro
větší skupinu, který budí dojem, že ho vytvořil
středověký tesař, miniaturní polstrované křesílko
pro malé návštěvníky, obří zářící lustry nad
barem, závěsné houpačky, nebo piano popsané
texty písní. Několik velkých polštářů umístěných
na podlaze a hromada hrubě opracovaných dře-
věných dílů pro nejmenší návštěvníky je velkou
nadějí pro maminky i tatínky, že si svou kávu
vypijí v naprostém klidu a je otázkou, kdo koho

bude přemlouvat, že už je třeba jít domů. Hosté
si také mohou odnést knihy a časopisy, umís-
těné v policích na stěnách. Po přečtení je vrátí
nebo přinesou jiné na výměnu.
Velkou výhodou je prosklená otevírací stěna,
která umožní propojit v letních měsících vnitřní
prostor s venkovní terasou, která je vybavena
masivními dřevěnými stoly a lavicemi.
Co nájemkyně nabídne hostům dobrého, jsem
se dozvěděla až v sobotu večer. Kavárna ještě
praskala ve švech a tak po chvilce čekání jsem
si z pestré nabídky slaných koláčů, palačinek,
domácích limonád atd. vybrala tortillu Caprese
a kávu Latté. Jídlo bylo prostě „mňamózní“
a ze snění mě probralo až stékání olivového
oleje, provoněného bylinkami, po mé bradě.
Hustota našlehaného mléka v kávě si nezadala
se šlehačkou a od stolu jsem odcházela téměř
omámená chutěmi.

Posezení u dobré kávy však není hlavním cílem
komunitního centra, ale spojujícím prvkem pro
plánované aktivity, které budou ve Vlně probí-
hat. Mezi první návrhy patří: akustické hudební
večery –„Hraná“, veřejné čtení, čtení dětem,
dámský klub, promítání filmů, promítání doku-
mentů s besedou, trénink paměti pro seniory,
bleší trhy, bazárky, průvan ve skříni, cvičení
a posilování těla, soukromé oslavy, výtvarné,
tvůrčí kurzy a setkání, nebo tatínci dětem.
K životaschopnosti centra můžete přispět svými
nápady i vy. O konkrétních termínech budoucích
akcí vás budeme včas informovat.
Přejeme paní Petře, aby se kavárna stala vyhle-
dávaným místem pro místní i přespolní obyva-
tele a doplnila svým provozem i využití
budoucího prostoru parku, který bude sloužit
všem věkovým skupinám občanů.

Jana Ouředníčková, foto Miloš Růžička
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Poděkování Těsně před letními prázdninami jsme přišli o střechu nad hlavou, když se při snaze izolovat vlhkou zeď zřítil náš rodinný domek
a byla nařízena jeho demolice. Díky nezištné pomoci mnoha přátel a známých, ale i neznámých dárců z Ďáblic a Chaber, se nám podařilo pokrýt vysoké
náklady na nutnou demolici objektu a nezabřednout při tom do dluhů. Z celého srdce děkujeme nejen za finanční pomoc, ale i za zjištění, že dobří lidé
ještě nevymřeli. V nejtěžších chvílích nás to obrovsky posílilo. Lea a Martin Smrčkovi

Zábava, řepka 
nebo satelity? 
Kladu si otázku: bude v budoucnosti na polích
Ďáblic zábava, řepka nebo satelity? Opustí
zahrádkáři časem své zahrádky, aby se tu
mohlo stavět?
Navazuji na svůj minulý text v zářijovém Ďáblic-
kém zpravodaji. Dvakrát jsem zpracovatele
územního plánu Ďáblic žádala o pracovní
schůzku a dostalo se mi vyhýbavých odpovědí.
Neuspěla jsem. V propagačním stánku Institutu
plánování rozvoje Prahy (IPR) na Národní třídě
jsem si pracovnici IPR postěžovala. Omluvila se
a doslova řekla: „U nás je nyní divoko. Musíte
počkat, ředitel Hlaváček byl odvolán.“ (Ing.
Arch. Petr Hlaváček, ředitel IPR) Plán rozvoje
Prahy tvoří odborníci pracující v ateliérech
poblíž Karlova náměstí. Práce probíhá v souladu
se stavebním zákonem, pracuje se i cestou
výpočtů. Laik se diví, nerozumí, avšak vnímá
prostor, kde žije, touží po přirozenosti a harmo-
nii prostředí pro život. A brání se nevhodným
návrhům.
A jak je v Ďáblicích v oblasti rozvoje obce? Klid
nebo divoko? Na moji výzvu k zapojení se
občanů ke spoluúčasti v rozhodování o územ-
ním plánu (ÚP) se do dnešní doby Spolku pro
Ďáblice neozval nikdo. Jak si to vyložit?

Konala jsem dál. Připravila jsem anketu určenou
zastupitelům: 1) Víte, jakým způsobem se
v Ďáblicích tvoří a připomínkuje územní plán?
Jste s touto formou spolupráce spokojen/a? 
2) Které návrhy Metropolitního plánu Prahy
(Ďáblic) jsou pro Ďáblice dle vás vhodnější
oproti změně Z-2832? Do uzávěrky tohoto čísla
redakce nedostala žádnou odpověď. Jak si toto
vyložit? Pokračovala jsem dál. Oslovila jsem
i několik osob: „Jak si představujete komunikaci
při tvorbě ÚP?“ Uvádím alespoň tyto odpovědi:
• maximálně transparentně • projednání
záměrů v radě MČ – kde bude základní škola,
mateřská škola, ordinace lékařů a další veřejné
služby • projednání záměru se zastupiteli bez
veřejnosti • informování občanů prostřednic-
tvím ĎZ, následné přijetí oponentních občan-
ských návrhů • veřejná jednání zastupitelstva,
diskuse s občany (takto již činí jinde pod vede-
ním Arniky) • odsouhlasení vybraného návrhu
zastupitelstvem.
Vynaložila jsem nové síly a vypátrala jsem, jak
se v Ďáblicích připomínkuje ÚP? Z komise
výstavby a investic odešel na radnici jeden
jediný dokument připomínkující práci IPR
nad Metropolitním plánem (MPP) bez uvedení
autorství. V zápisech z jednání rady nacházíme
sdělení, že pan starosta informoval radu o práci
na ÚP. Domnívám se, že takovéhoto mecha-

nismu práce s ÚP se obce zapojené do iniciativy
„Otevřené radnice“ varují. Došla jsem k závěru,
že pro dokonalou péči o využití našeho
domova, katastru Ďáblic, by měl být na našem
úřadu placený pracovník, neustále mapující
konání magistrátu, developerů, kontaktující
majitele půd dřív než developeři a moderující
práci odborného i laického kolektivu spolupra-
covníků. Může to být další pracovní náplň tech-
nickohospodářského pracovníka Ďáblic? Na
webu MČ Ďáblice je rubrika mapy a platný
územní plán. Zde by měly být zveřejněny
námitky, které MČ podala ke změně Z-2832
a jaké dokumenty – návrhy a připomínky dal
pan starosta IPR k MPP. Institut s ním již spolu-
pracoval. Pro výkon uvolněných zastupitelů není
určeno požadované vzdělání. Práce starostů je
při některých špatných zákonech neobyčejně
těžká. Je však třeba vzdělávat se, naslouchat
moudrým poradcům. Učit se dobře vládnout. 
Na internetu jsem našla INSTITUT 2080, kde
jsou publikovány přednášky Petra Robejška,
Václava Cílka a dalších občanů. Tam najdeme
i rady, jak pracovat s občany, aby ke konfliktům
kvůli nedostatečné komunikaci docházelo co
nejméně. Dovolila jsem si k poslechu přednášek
vyzvat i naše zastupitele. Zatím nemám odezvu,
zda je institut oslovil.

Milada Stroblová
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Senioři na výletě v ZOO
ve Dvoře Králové, či
spíše na safari v Africe
Sobotní počasí 10. září, během pobytu v zoolo-
gické zahradě ve Dvoře Králové, skutečně připo-
mínalo spíše tropickou Afriku než střední
Evropu.
Chtěla bych poděkovat celému doprovodu naší
početné výpravy, paní Janě Kohoutové, jejímu
manželovi a paní Zdence Tačovské. Svým vystu-
pováním, ochotou a šířením dobré nálady po
celý den, cestou do cíle našeho výletu i zpět
domů, se stal výlet pro účastníky zájezdu pří-
jemným zážitkem. Poděkování patří i řidiči auto-
busu panu Miloslavu Havlínovi, který nás

provezl úskalím objížděk kvůli opravám komu-
nikací, a na zpáteční cestě jsme dokonce zažili
vyhlídkovou jízdu okresem Praha-východ, aby-
chom se vyhnuli ucpané dálnici.
Na závěr bych chtěla dodat, že jsme po telefo-
nické konzultaci s paní knihovnicí zakoupili do
obecní knihovny výpravnou publikaci o zaklada-
teli ZOO ve Dvoře Králové Josefu Vágnerovi.
Bude všem zúčastněným připomínkou této
vydařené akce a osloví určitě i další čtenáře,
kteří navštěvují naši knihovnu.

Táňa Dohnalová, foto Jindřich Dohnal

Pravidelné aktivity pro
ďáblické seniory
Sociální komise zve seniory k návštěvě kurzů.
Kurz počítačové gramotnosti
Úterý 10–11:30 h. (pokročilí), 
čtvrtek 10–11:30 h. (začátečníci), Obecní kni-
hovna, Osinalická 901/30, poplatek 20
Kč/lekci. Kontakt: 775 700 607 nebo e-mail: 
pckurzseniory@gmail.com.
Rehabilitační cvičení
Pondělí 18–20 h., úterý 18–19:30 h. 
Obecní dům, Ke Kinu 7, sál v 1. patře, 
poplatek 40 Kč/lekci. Kontakt: 606 459 605.
Kondiční cvičení jógy
Středa 16–17 h., Obecní dům, Ke Kinu 7, 
sál v 1. patře, poplatek 20 Kč/lekci. 
Kontakt: 702 075 625.
Cvičení taoistického tai-či
Středa 9:30–10:30 h., Obecní dům, Ke Kinu 7,
sál v suterénu, poplatek 20 Kč/lekci. 
Kontakt: 728 227 384.
Šikovné ruce – NOVĚ!
Středa 14–16 h., Komunitní klubovna Vlna, 
Osinalická 26. Rukodělná dílna pro lidi kaž-
dého věku. Přijďte si něco uplést, uháčkovat,
upaličkovat, vyšít, ušít, vyrobit z korálků,
papíru, vlny, keramiky, proutí, dřeva... Přijďte
se něčemu naučit nebo naučte něco druhé. Při-
jďte a uvidíte!
Plavání
Ďábličtí senioři mohou prostřednictvím sociální
komise požádat o finanční příspěvek na per-
manentku na kondiční plavání v některém
z okolních bazénů.
Veškeré dotazy ke kurzům zodpovíme na tel.
728 227 384 nebo
socialni.komise@dablice.cz.

Máte šikovné ruce
a (ne)víte o tom?
Přijďte se podívat do nově vzniklého klubu
nazvaného „Šikovné ruce“. Klub je otevřen
veřejnosti každou středu od 14 do 16
hodin v Komunitním centru Vlna v ulici Osina-
lická 26. Do komunitní klubovny jsou zváni lidé
všeho věku, kteří rádi tvoří rukama. Schází se
zde ti, kteří něco umí a chtějí své dovednosti
nabídnout druhým, něčemu je naučit, a sou-
časně přicházejí ti, kdo touží vyzkoušet něco
nového a něčemu se přiučit. Rádi bychom
vyzkoušeli všechny možné rukodělné techniky,
jako je háčkování, pletení, vyšívání, paličko-
vání, šití, vyrábění z korálků, papíru, vlny, kera-
miky, proutí, dřeva, a mnohé další, které nás
někdo přijde naučit. Vítáme všechny, vstup je
volný.

Za sociální komisi Barbara Tranová

Chcete si zachovat dobrou
paměť a zdravé tělo?
Přijďte na první lekci aktivačního tréninku
mysli a těla nazvaného Trénuj hlavu, trénuj
tělo, aby zdraví vydrželo! Cvičení se usku-
teční v pátek 21. října od 16 do 18 hodin.
Autorky projektu a lektorky PaedDr. Mgr. Hana
Čechová a Bc. Iveta Luxová o svém projektu
říkají: „Chceme, aby senioři zůstali co nejdéle
aktivní, aby nerezignovali na svůj osobní rozvoj
a nestali se předčasně nemohoucími, odkázáni
na podporu okolí. Nechceme, aby byli pone-
cháni na pospas prodejcům zázračných prepa-
rátů, rádoby zdravotnických přístrojů a jiných
zbytečností.“ K obsahu dvouhodinové lekce
dodávají: „Cvičení současně propojují tělo
i paměť, podporují soběstačnost, zlepšují
schopnost soustředění a učení se novým
věcem, pomáhají lépe se orientovat v dyna-
micky se měnící době a působí dobře na cel-
kové zdraví.“
V Ďáblicích proběhne šest lekcí od října do
dubna 2017 – kromě prosince každý měsíc
jedna. Zveme všechny zájemce, zvláště ty ve
věku 50 a více let!

Trénuj hlavu, trénuj tělo, 
aby zdraví vydrželo
Člověk zůstává mladým, pokud je ještě
schopen učit se, získávat nové vlastnosti
a snášet odlišné názory ostatních.
(Marie Ebner-Eschenbachová, hraběnka
Dubská)
KDY: Pátek 21. 10. 2016
V KOLIK HODIN: 16–18 hodin. 
Sraz účastníků od 15.50 hodin.
KDE: Obecní dům, Ke Kinu 7, 
182 00 Praha 8-Ďáblice
PROGRAM: Zábavné aktivační cvičení
těla a mysli.
CO S SEBOU: Tužku, pohodlné 
oblečení, dobrou náladu a odhodlání
zkusit něco nového.
AKCI POŘÁDÁ: Neziskové organizace
Cestou zdraví z.s. (PaedDr. Mgr. Hana
Čechová) a Právě teď! o.p.s (Bc. Iveta
Luxová) za podpory MČ Praha Ďáblice.
PŘIHLÁŠKY: Uvítáme, když se zájemci
přihlásí předem v podatelně úřadu 
MČ Praha Ďáblice u paní Forkové na 
tel. č. 283 910 724.

Redakce zpravodaje hledá nové členy
Sledujete dění v obci? Máte zkušenosti s redakční prací? Píšete rádi? Chcete se podílet na tvorbě Ďáblického zpravodaje? 
Pokud na některou z těchto otázek odpovíte kladně, ozvěte se na e-mail zpravodaj@dablice.cz. 
Chtěli bychom spolu s vámi připravovat zpravodaj, který si každý rád přečte.
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Dvacet osm mravenečků,
aneb škatulata batulata
u Tuleňů
Tak si říkám, jak vidí školku ti úplně malí? Jsou
jim přibližně tři roky, měří něco kolem 100 cm
a váží zhruba 17 kg. Jsou úžasně malí a jejich
oči jsou zvídavé. Líbí se mi jejich nadšení, jejich
přirozená motivace zapojit se, ptát se a chtít
vědět. Líbí se mi, jak dokážou být stateční
a zároveň jsou křehcí. Jak jsou otevření a také
čitelní ve svých emocích. Je hezké sledovat
jejich kroky vpřed. Každý den u nás ve školce
vyhrávají na plné čáře jejich malá – velká vítěz-
ství – odnesení hrnečku na své místo, schop-
nost počkat na ostatní děti, zvládnout rozdělit
se třeba o auto, chytit se za ruce, rozloučit se
ráno s mamkou, najít svou značku, přejít ulici ve
skupině dětí, chviličku sedět a poslouchat,
obout si bačkůrky, být kamarádský a poznávat
ten nový SVĚT. Jsou to malí – velcí vítězové
každý den!!! Jsme rády, že je u nás ve třídě
máme. Těšíme se na spoustu výzev, co se nám
spolu podaří překonat a vyhrát.

Za ďáblickou školu Monika Píchová, 
učitelka MŠ – třída Tuleňů

Zahájení nového školního
roku v mateřské škole
Máme za sebou první měsíc nového školního
roku 2016/2017. Dovolte mi, abych opět přiví-
tala všechny zaměstnance mateřské školy,
všechny děti a jejich rodiče.
Během celého roku nás čeká spousta nových
zážitků a společných tradičních akcí, jako napří-
klad divadelní představení pro naše děti konaná
v mateřské škole, Mikulášská nadílka, společné
setkání pod vánočním stromečkem, celodenní
výlety na závěr školního roku a další. I v letoš-
ním roce nabízíme dětem mimoškolní aktivity –
kroužek výtvarný, keramický, tanečky pro
nejmenší, výuka anglického jazyka, sportovní
kroužek a pro předškolní děti kroužek logope-
dické prevence. Nově nabízíme kroužek
„Maxík“ pro předškolní děti a děti s odloženou
školní docházkou. V tomto kroužku se budou
paní učitelky zaměřovat na přípravu dětí
k zápisu do prvních tříd a na jejich školní připra-
venost, která je důležitá pro vstup do základní
školy.
O dalším dění v mateřské škole vás budeme, tak
jako loňský školní rok, průběžně informovat na
stránkách Ďáblického zpravodaje.

Za ďáblickou školu Věra Dusová, 
zástupkyně ředitele pro MŠ

Září ve školní družině
Máme za sebou první měsíc letošního školního
roku a děti ze školní družiny jsou již plné dojmů
a zážitků. Více jak 190 přihlášených dětí je roz-
děleno do 7 oddělení ŠD a Školního klubu.
Zkušené paní vychovatelky se ujaly našich
prvňáčků a společně již stačili navštívit všechna
ďáblická hřiště, seznámit děti s nejbližším oko-
lím školy, zabydlet se v družině. Poslední dva

týdny je vídáme, jak odchází s hudebními
nástroji a kytarou, ačkoliv prvňáčci, připravují si
totiž krátké vystoupení k oslavě 115. výročí ote-
vření naší školy.
Pozdní odpoledne oddělení tráví sice v klasic-
kých třídách, ale ty jsou pro činnost školní dru-
žiny vybavené spoustou hraček a společenských
her, také proto se dětem z družiny moc domů
nechce.
Na začátku měsíce navštívila celá družina
zdarma ďáblickou Výstavu drobného zvířectva,
kde si všechny děti mohly prohlédnout různá
plemena králíků, holubů a dalšího drobného
zvířectva a na rozloučenou dostali všichni od
samotných chovatelů malou pozornost. Třeťáci
stihli výpravu do Leteckého muzea Kbely, která
se jim na konci loňského roku nepodařila usku-
tečnit. Všichni účastníci odcházeli nadšení s přá-
ním vyrazit sem znovu společně s rodiči.

Naši vychovatelé pro tento školní rok připravili
pro děti spoustu zajímavých akcí a už teď se
těšíme na říjnové výpravy do ZOO, návštěvu kni-
hovny v Ládví i v Ďáblicích, na soutěž draků
a na Solnou jeskyni v Letňanech.
A až nám počasí přestane přát, budete nás již
méně často potkávat na hřištích, protože to
nastane čas pro naše tvůrčí tvoření. Svými krás-
nými výrobky budeme zdobit prostory naší
školy.

Za ďáblickou školu vychovatelky školní družiny

Diary of a Local Foreigner
aneb Deník místního cizince
Přinášíme pravidelný text ďáblického občana
a učitele angličtiny ze zdejší školy Tamáse
Besskó, který nás ve svých anglicky psaných
fejetonech seznamuje se svou životní cestou
a zážitky nejen z Ďáblic. Český překlad článku

naleznete na www.dablice.cz/denik-mistniho-
cizince.
You guys have no idea how lucky you are! You
don’t even understand it fully until you don’t
spend a longer period of time abroad without
having it. No wonder you are number one con-
sumers in the world with 157 litres per capita
a year. Obviously including babies and all those
rare haters (I am not writing old ladies as they
have it as well). It is really something unbea-
table. Hungary is on the 20th position on this
chart with only 73 litres per capita a year. No
really a surprise of course as Czech lands pro-
vide the best quality in the world and why
wouldn’t we drink something so good and top
quality. Not to mention how cheap it is compa-
red to other countries. How do you feel after
paying five times more for something much
worse abroad? I believe it can be partly the rea-

son why domestic tou-
rism is so strong in the
Czech Republic. You
want to go abroad?
You have to fill your
bag or car with bottles
or cans of this, if you
want to survive.
I hadn’t really noticed
this till this summer. As
I was putting a couple
of cans in the car
before going on holi-
day, my wife noted that
I am a real Czech
already. The truth is

that after coming back from holidays I had my
first real Czech half litre (can’t write pint) and
only then I observed the huge difference bet-
ween the Hungarian, Italian, German, Austrian
products. Here it is rich, tasty, and full. There it
is empty, bitter and watery. How can you drink
those foreign versions when you already know
what they produce in the Czech Republic? It
seems as well that whenever some Czechs
gather together, there must be this drink
around. Think about any party, grilling, trips,
whatever, you have the feeling that you reach
out and surely can grab a glass or bottle of this
golden liquid. Last time I participated in this
really exciting event. People had their plastic
cups here too. The English name of the event
on the official site is Different City Experience.
As far as I could see its aim is to use the areas
where you live differently, meet people and
have fun in your community. It looked great
here in Ďáblice. It was a pleasure to be there.
Wherever you turned, you could see someone
you know; a neighbour, a friend, a parent from
school, an ex-student, a colleague, or someone
with more of those ‘functions’. The new café,
the ‘wave’, and the area around is great and
I heard that they are planning community gar-
dens there too. Wishing all the best to this
initiative and I hope to see many of you there. 
As usual, feel free to send your feedback, or
question or just say hello here: 
zpravodajbess@gmail.com
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Jak Spolek Parkán
lavičky ke škole maloval
Vize Co praktického ke škole udělat, aby to
bylo v silách nově se rozbíhajícího spolku
rodičů? Všem nám během minulého roku chy-
bělo místo k sezení při čekání na naše děti. 
Tak jsme toto téma zahrnuli i do grantové výzvy
T-Mobile „Mluvme spolu“ a tento grant
úspěšně získali.
Peníze na lavičky máme!
Začátek Nejprve jsme museli lavičky vybrat
a dodat tak, aby na ně šlo dobře malovat.
A hlavně vše zvládnout v docela náročném ter-
mínu. Nakonec se nám to podařilo, zejména
díky ochotným tatínkům, kteří nám pomohli
lavičky smontovat. A hlavně Monice Píchové,
která motivy na lavičky navrhla, zakoupila barvy
a také celou dobu dětem pomáhala. Děkujeme
také obci a Simoně Dvořákové a firmě Start Pro-
duction, kteří pro nás zajistili velký stan, pod
kterým jsme mohli v klidu malovat bez ohledu
na počasí. A také panu Vlachovi, který lavičky
dovezl na místo.
Lavičky jsou a jsou pod stanem!
Průběh Lavičky máme přichystané, počasí
vypadá docela dobře, náš spolkový fotograf pan
Kostka je na místě. Čekáme na první návštěv-

níky. Naše děti se vrhají k lavičkám, trochu se
bojíme, aby nevymalovaly všechno, ale laviček
máme naštěstí dost. Vypadá to, že to děti baví.J
Úleva, radost i spokojenost přicházejí, když
vidíme, jak se lavičky krásně vybarvují a jak to
dětem skvěle jde. Ke každé lavičce je vždy
určena barevná škála a daný tvar, pak už
mohou děti i dospělí tvořit podle své fantazie.
Jeden z prvních nám přichází své kolečko na
lavičce vymalovat i pan ředitel. A za ním se
hned připojují další dospělí a hromada dětí.
Jsme mile překvapeni, jak dobrý barevný cit děti
mají a že není potřeba je ani příliš vést či kon-
trolovat. Kluci se zaměřují především na modro-
zeleno-bílou lavičku, holky zase na
červeno-růžovo-žlutou. Černo-šedo-bílou
lavičku tvoří hlavně dospěláci a starší děti,
a žluto-hnědo-béžová neboli kolečková či žirafí
je lavička všech! Své kolečko se smajlíkem na ni
nakonec připojuje i pan starosta. I večer by děti
stále chtěly malovat, jenomže už není co, a není
už také skoro vidět. Nakonec ještě obtahujeme
černé linie, aby kresby opět získaly svůj tvar.
Lavičky jsou namalované a jsou krásné!
Závěr Lavičky jsme šťastně dokončili těsně
před tím, než padla tma. Šikovní tatínci je pře-
nesli do nově otevřené Vlny, kde přes noc
krásně uschly. V neděli jsme udělali poslední

úpravy a přemístili lavičky ke škole, aby
pondělní pošmourné ráno bylo o něco veselejší.
Lavičky stojí před školou!
Efekt Před školou máme malované lavičky.
Rodiče i děti si je oblíbili, každý den jsou obsa-
zené. Dokonce můžete střídat sezení podle
nálady – je libo ohnivé indiány, proudící vlny,
zebru nebo žirafu? Můžete si vybrat! Anebo
nám poslat vlastní názor, jak lavičky vidíte vy.
Každopádně jsou naším společným dílem a jiná
škola takové lavičky nemá. Doufáme, že vám
kromě praktického užitku přinášejí i dobrou
náladu.J
Před školou teď sedíme 
a dobře se bavíme!
Tento projekt byl podpořen v rámci grantové
výzvy T-Mobile „Mluvme spolu“ pro rok 2016.
V rámci tohoto grantu nás v tomto školním roce
ještě čekají výtvarné kurzy pro veřejnost zakon-
čené vernisáží děl; environmentální aktivity
a úklid komunitní zahrady na Den Země;
anketa, sbírka a nákup knih do nové školní kni-
hovny spojené s veřejným čtením.
Prohlédněte si fotky na našem webu a sledujte
nás na FB! Těšíme se na vás a děkujeme za
podporu.

Olga Kocúrková, foto Pavel Veselý
www.spolekparkan.cz

Dobrovolní hasiči
z Ďáblic se představují
Členové sboru dobrovolných hasičů v Ďáblicích
se ve svém volném čase věnují širokému spek-
tru činností, mezi které patří asistence při pra-
cích s otevřeným ohněm a následný dozor,
asistence u všech hromadných akcí včetně
ohňostrojů, pořadatelská služba, zapůjčení
hasičské techniky s obsluhou, čerpání vody,

práce s motorovou pilou, práce ve výškách
a nad volnou plochou, asistence při práci na
vodě, zdravotní asistence. Zároveň naši dobro-
volní hasiči provádějí cvičné evakuace, připra-
vují námětová cvičení, ale i likvidují vosy.
V neposlední řadě vždy byli a stále jsou i opo-
rou obce při zajišťování, pořádání a organizo-
vání různých kulturních akcí, jako je oslava Dne
dětí, každoroční rej čarodějnic, nácviky eva-
kuací, a jiné. Velmi aktivně spolupracují

s ďáblickou základní a mateřskou školou a plní
tak vedle záchranné funkce i tu společensko-
komunitní. „Být dobrovolným hasičem je pro
nás jedinečná zkušenost na celý život. Setká-
váme se v kolektivu lidí, kteří nás nezklamou
a jsme připraveni pomáhat celou duší a celým
tělem. Rádi mezi sebe přijmeme nové členy,
kteří si – možná jako mnozí z nás – splní svůj
dětský sen a najdou celoživotního koníčka
a celoživotní vztah!“ Hasiči Ďáblice
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Ďáblický uličník – 
2. část
Borotická
Ulice se nachází v severozápadní části obce,
v části zvané kdysi „K Chabrům“1, nyní někdy
hanlivě „Šmoulovo“. Ulice vznikla roku 20032
a je pojmenována podle obce Borotice nachá-
zející se necelých 10 km jihovýchodně od Dob-
říše v okrese Příbram. Obec byla vždy řádovým
zbožím Rytířského řádu Křižovníků s červenou
hvězdou – královna Konstancie ji koupila
r. 1233 od Řádu německých rytířů a darovala
Křižovníkům. Borotice bývaly spojeny s obcemi
Dražetice a Hubenov.2 V listinách Rytířského
řádu Křižovníků s červenou hvězdou3 ze 
14. dubna 1237 papež Řehoř IX. „...potvrzuje
špitálu statky darované králi a jinými osobami,
zvláště místo, na němž špitál stojí, ves Hloubě-
tín (Hlupietin) s vískami Humenec (Humenetz)
a Hnidošice (Nydossitice), dále Borotice (Boro-
ticz) s vískami Županovice (Supanovicze) a Dra-
šetice (Drahotessicz, dnes Dražetice)“.

Brigádnická
Název byl zaveden v r. 1971, měl dle tehdejšího
zdůvodnění připomínat fakt, že ulice byla upra-
vena brigádnickou svépomocí. Ulice se v letech
1922–1971 jmenovala Harantova podle Jana
Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic žijícího
v letech 1564 až 1621. Tento cestovatel, spiso-
vatel, hudebník byl popraven za účast na sta-
vovském povstání na Staroměstském náměstí.
Ulice patří do skupiny ďáblických veřejných pro-
stranství, které byly oficiálně pojmenovány již
v r. 1922, kdy pro účely pošty (po vzniku tzv.
Velké Prahy) v těsném sousedství obce proběhlo
pojmenování všech tehdy existujících ulic v obci,
které dosud neměly název. Tato skupina ulic
tedy představuje po historickém středu Ďáblic,

kde byly tradiční názvy ve faktickém používání
již dříve, zdejší nejstarší názvy.4

Březnová
Pojmenování podle kalendářního měsíce bylo
inspirováno názvy ďáblických ulic Květnová a Říj-
nová, které ale byly pojmenovány po dějinných
událostech, jež se v těchto měsících odehrály.
Ulice nese název od svého vzniku v roce 2005.5

Buližníková
Ulice vznikla v roce 2000. Její název má připo-
mínat místní podloží z buližníku, sedimentární
křemité horniny používané i jako prubířský
kámen ke zkoušení jakosti drahých kovů.6 V dří-
vějších dobách byl buližník velmi často využíván
jako stavební kámen do základů domů, pro
dláždění ulic, na štětování silnic ap. Vyráběl se
z něho štěrk na silniční drť.

Byškovická
Ulice byla pojmenována r. 1971 (vznikla před
tímto datem), kdy po připojení Ďáblic k Praze
v r. 1968 proběhlo přejmenování některých ulic
a pojmenování dosud bezejmenných.
Jméno dostala podle osady Byškovice, dříve
také Biškovice (v r. 1869–1950 obec v okr. 
Mělník, od r. 1961 část obce Neratovice 
v okr. Mělník, poprvé se vzpomíná v r. 1342).7

1/ http://archivnimapy.cuzk.cz/men_c/
VS-IV-15/VS-IV-15-1_index.html
2/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 3. díl, str. 34
3/ Wikipedia
4/ http://monasterium.net/mom/CZ-NA/RKr/fond?
5/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1. díl, 
str. 93-94
6/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 3. díl, str. 37
7/ M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1. díl, str. 106

Ďáblická svatba
Dnem 10. září 2016 se po mnoha letech vrátilo
do naší obce svatební veselí. Zdá se, že se
v Ďáblicích obnovuje tradice svatebních obřadů,
a to jak novomanželských, tak i svateb výroč-
ních.
Na místním statku si své ANO řekli Aneta Saile-
rová a Tomáš Bukáček, kteří byli oddáni panem
starostou Ing. Milošem Růžičkou (děkují mu za
krásnou řeč).

Ke gratulantům se dodatečně 
přidává i redakce ĎZ

Centrum stolního tenisu Ďáblice otevřeno
V pondělí 5. 9. 2016 bylo slavnostně otevřeno Centrum stolního tenisu
Ďáblice, Kokořínská 204/28, Praha 8. Tato nová herna stolního tenisu má
zcela novou podlahu a od září vítá zájemce o stolní tenis. Pásku slav-
nostně přestřihl starosta ing. Miloš Růžička.
Nyní vám Centrum stolního tenisu Ďáblice nabízí mimo možnosti volného
hraní stolního tenisu, ke kterému doporučujeme si stůl rezervovat přes on-line rezervační systém na
adrese www.centrumstolnihotenisu.cz, i možnost si přijít zahrát na turnaj pro veřejnost, anebo se
zapojit do aktivit rekreačního oddílu stolního tenisu TTC Praha. Vaše děti se mohou stát členy
tohoto oddílu, který trénuje třikrát týdně, popřípadě si mohou přijít zahrát na turnaje mládeže, které
se zde pořádají ve všech věkových kategoriích a informace o nich najdete na www.pinecvpraze.cz
Kontakt: ing. Miloslav Fuček – tel. 603 451 965

Borotická
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Kalendář akcí
12. října od 19 hodin 15. veřejné zasedání zastupitelstva MČ – ZŠ U Parkánu

21. října od 16 hodin Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo – Obecní dům

22. října od 14.30 hodin Drakiáda – fotbalové hřiště SK Ďáblice

29. října od 15 hodin Halloweenské dýňování
a Halloweenský maškarní bál – Vlna

V sobotu 29. 10. vás a vaše děti srdečně zveme na Halloweenské dýňování do nově ote-
vřeného komunitního centra Vlna. Můžete ochutnat naše dýňově speciality, vyřezat si
svou dýni, které u nás budou k dispozici, nebo si donést již vyřezanou. Večer se uskuteční
výstava dýní spolu s jejich rozsvěcením a slavnostní Halloweenský maškarní bál!

Klub přátel Vlny

202 Ďáblice–Mazurská pondělí–pátek so–ne

103 Ládví–Ďáblice

103 Ďáblice–Ládví

pondělí–pátek

pondělí–pátek so                   ne

so                 ne

Nově otevřeno!!!
Komunitní kavárna Vlna
Osinalická 766/26, otevřeno denně 10–22 hodin

• palačinky sladké, slané (i bezlepkové) • denně čerstvá vydatná polévka
• koláče i quiche (sladké, slané, celozrnné, bezlepkové) • koktejly 
z čerstvého ovoce, domácí limonády • wafle, dorty, horká čokoláda, 
káva, čaj, víno • venkovní posezení, koutek pro děti

Těšíme se na vás!!!

202 Mazurská–Ďáblice pondělí–pátek so–ne



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

Program na říjen a listopad 2016
Otevírací doba
Říjen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 20–22, 
čtvrtek 13.30–15.30, 20–22, neděle 14–16 hodin. Středa 26. 10.
a čtvrtek 27. 10. podzimní prázdniny 10–12, 13.30–15.30, 20–22.
Listopad: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21, 
čtvrtek 13.30–15.30, 19–21, neděle 14–16 hodin. 
Čtvrtek 17. 11. zavřeno.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí
od 18.30 hodin:
10. 10. Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: Jak zkoumáme Velký třesk.
24. 10. Mgr. Jiřina Pokorná: Malta a Gozo.
31. 10. Ing. Karel Dohnal: Krásy severní Itálie z letadla.
7. 11. Ing. Václav Přibáň: Historie hvězdárny 60 let.
14.11. Jiří Kalát, DiS: Gruzie vytesaná ze skály.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
3. a 17. 10. Sluneční soustava.
21. a 28.11. Hledání harmonie světa, Nepolapitelný čas.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Říjen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30; středa, čtvrtek 20–22; 
neděle 14–16 hodin. Pondělí 3. a 17. 10. 20–21 za jasného počasí.
Listopad: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30; středa, čtvrtek 19–21; 
neděle 14–16 hodin. Pondělí 7., 21. a 28. 11. 20–21 za jasného počasí.
Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami – po oba měsíce. 
Venuše – v odpoledních hodinách (říjen).

Noční obloha: Měsíc – od 6. do 18. 10., nejlépe okolo 9. 10.; 
od 5. do 17. 11., nejlépe okolo 7. 11. (první čtvrt). Neptun, Uran – 
za dobrých podmínek po oba měsíce. Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – 
za bezměsíčných večerů po oba měsíce. Dvojhvězdy, vícenásobné 
soustavy – po oba měsíce. 
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení
hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky aj.).
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu a ve čtvrtek 19–20 hodin (říjen), 18–19 hodin 
(listopad) mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěv-
níků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy). 
Program: pozorování oblohy, příp. promítání filmů spojené 
s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí–pátek v 9 a 10.30 hodin pro předem objednané školní výpravy.
Vstupné: 30,– Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace 
a objednávky na č. 283910644.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Středa 26. 10., čtvrtek 27. 10. otevírací doba 10–12, 13.30–15.30, 
20–22 hodin.
10.15 Odkud svítí Sluníčko (pohádka 3+), 14.15 Slunce a stíny (12+)
Za jasného počasí (dop. a odp.) doplněno pozorováním Slunce, 
příp. Venuše.
POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 16. 10. v 10.15 – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Neděle 13. 11. v 10.15 – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici.
Za jasného počasí 11–12 pozorování Slunce, příp. Venuše.
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.


