
Čestné 
občanství 

na straně 3

Ďáblický
březen 2018

Z obsahu... O čem jednala rada městské části / Policie v Ďáblicích ...2  Maximální výše investiční dotace 
15 000 000 Kč byla přidělena klubu SK Ďáblice ...3  Akce „nádrže na dešťovou vodu zdarma“...4
Okénko do „klubu seniorů“ / Mimořádný bezbariérový výlet do Kutné Hory ...5  
Zprávy ze školy a školky ...6  Ďáblický uličník ...9  

M ě s í č n í k  m ě s t s k é  č á s t i  P r a h a - Ď á b l i c e



Březen / Ďáblický zpravodaj periodický tisk územního samosprávného celku vydává MČ Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8-Ďáblice, 
tel.: 283 910 723–724, e-mail: posta@dablice.cz, www.dablice.cz. Registrováno pod číslem MÚ-63/91. Adresa pro vaše příspěvky: zpravodaj@dablice.cz
Foto na titulní straně: Pavel Veselý. Redakce: Hana Macháňová (šéfredaktor), Jana Ouředníčková, Jana Rexová, Pavel Niebauer, Jan Bouček (grafická úprava). Za obsah čísla odpovídá
redakce, za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce. Redakční rada: Čestmír Štuka, Pavel Veselý – dohlíží na dodržování Pravidel 
pro vydávání ĎZ a řeší připomínky čtenářů, kontakt: redakcni.rada@dablice.cz. Objednávky inzerce na: zpravodaj@dablice.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, 
krátit, případně nepřijmout k otištění. Tisk: Ofsetová tiskárna SWL, náklad: 1 550 ks. Toto číslo vychází 9. března 2018. Uzávěrka příspěvků březnového čísla je 25. března 2018. 

Zp
rá

vy
 z

 ra
dn

ice
O čem jednala rada městské části
90. jednání dne 5. 2. 2018
Rada MČ po projednání schválila:
• rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2018;
• odpisový plán MČ Praha – Ďáblice k 1. 1. 2018;
• odpisový plán pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ na rok 2018;
• nabídku společnosti Bon Soft s.r.o. na odvoz a likvidaci bioodpadu

(40 ks VOK – velkoobjemové kontejnery na bioodpad za rok 2018) 
bez obsluhy za částku celkem 89 600 Kč bez DPH jako nejvýhodnější;

• vyvěšení záměru na pronájem nebytového prostoru (zděná garáž pro
garážování osobního vozidla o celkové výměře 17 m2) paní J. K. za
500 Kč měsíčně na dobu určitou, tj. od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2019.

Rada MČ po projednání souhlasila:
• s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové

dotace ve výši 20 000 Kč na činnost Klubu seniorů;
• s poskytnutím prostor v novém ateliéru v 1.NP stávajícího Obecního

domu pro potřeby setkávání Klubu seniorů s tím, že bude následně 
uzavřena smlouva o bezplatném pronájmu za předpokladu zabezpečení
vybavení ateliéru proti poškození;

• s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu mezi 
propachtovateli (Koňská louka Ďáblice, s.r.o. a MČ Praha-Ďáblice)
a pachtýřem (Bc. O. B.), jehož předmětem je od 1. 10. 2018 zvýšení
pachtovného na částku 7 500 Kč za rok a pacht se sjednává na dobu
určitou do 30. 9. 2019;

• s předloženým návrhem architektonické studie „Bytový dům Akcíz“
zpracované panem architektem MgA. Ing. arch. M. Fišerem.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• informaci paní tajemnice o jednání s Úřadem práce o možnosti vytvo-

ření pracovních míst v rámci Operačního programu Zaměstnanost –
Evropský sociální fond;

Rada MČ po projednání vzala na vědomí informace o výstavbě
obecního domu:
• o postupu výstavby – bude předložen změnový list týkající se finančních

a časových dopadů změn projektů rozvodů elektro, které byly vyvolány
rozhodnutím ERÚ (Energetického regulačního úřadu) s účinností 
od 1. 1. 2017; předpokládané časové dopady na termín dokončení díla
do 30. 4. 2018;

• práce probíhají i v prostoru určeném pro Českou poštu dle původního
rozsahu se zajištěním dodatečného požadavku na přívod ZTI; informaci
o jednání s Českou poštou ke dni 31. 1. 2018;

• předložené a zapracované připomínky k variantám fasády objektu
obecního domu a barevného řešení interiérů úřadu radnice a společen-
ského sálu firmou ALT Architekti.

91. jednání dne 19. 2. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• se zprávou hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku

a závazků MČ Praha – Ďáblice k 31. 12. 2017; s vyřazením movitých
předmětů v souladu s písemnými protokoly ústřední likvidační komise
MČ Praha – Ďáblice, a to dle rekapitulace uložené ve složce inventura
2017; v návaznosti na to se způsobem vypořádání movitých věcí 
(dle schválení ÚLK) uvedeném pro příslušná inventarizační místa.;

• s instalací optického kabelu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.,
v objektu Ďáblická 339/14;

• s poskytnutím finančního daru ve výši 20 000 Kč na činnost České
federace Toyama Ryu, z.s., která provozuje sportovní činnost pro děti
i dospělé v tělocvičně v suterénu objektu restaurace Pod hvězdárnou.

• s vystavením objednávky na projekční a konzultační práce včetně inže-
nýringu v celkovém rozsahu 95 000 Kč bez DPH společnosti REINVEST

spol. s r.o. na akci „Oprava chodníku pod hvězdárnou a manipulační
plocha a rozšíření cesty“;

• s vyčleněním částky ve výši 73 600 Kč jako spoluúčasti MČ na realizaci
projektu „Na zdravé vlně“ z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci
projektů v oblasti místní Agendy 21 – oblast zdraví a životního stylu
2018;

• s nákupem 150 ks repasovaných IBC plastových nádrží na akumulaci
srážkových vod včetně jejich rozvozu dle doloženého seznamu od ÚMČ
žadatelům v k.ú. Ďáblice;

• s předložením žádosti o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy 
(z rezervy pro MČ HMP v kap. 10 v roce 2018 – MŠ) na výměnu kotlů,
vynucení prací vzniklých při opravě topné soustavy, opravy chodníků
v areálu MŠ ve výši 2 000 000 Kč (celkové náklady na akci jsou před-
pokládané ve výši cca 4 000 000 Kč);

• s předložením žádosti o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy 
(z rezervy pro MČ HMP v kap. 10 v roce 2018 – ostatní) na celkovou
rekonstrukci budovy stávajícího Obecního domu – oprava havarijních
stavů stropů v budově, rekonstrukce technických sítí – odpady, venti-
lace, odvody dešťových vod, výměna střechy, odstranění statických
a technických nedostatků budovy, vč. snížení energetické náročnosti
budovy ve výši 29 000 000 Kč.

Rada MČ po projednání schválila:
• připojení MČ Praha-Ďáblice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

a vyvěšení tibetské vlajky na budově úřadu městské části dne 10. 3. 2018.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• podanou žádost o dotační příspěvek pro členské obce SMS ČR – 

Podpora aktivit živého venkova v roce 2018 na projekt „Udělení prvního
čestného občanství MČ Praha-Ďáblice“ pro pana Zdeňka Corna – in
memoriam ve výši 28 200 Kč; peníze byly využity na výrobu trofeje.

Informace:
• radní projednali průběh a bezpečnostní opatření plánované akce 

Pálení čarodějnic; shodli se na posunutí obvyklého času odpálení ohňo-
stroje, a to na 21 hod., a na tom, že oficiální ukončení celé akce bude 
ve 22 hod.;

• radní byli seznámeni s konečnými výsledky ankety „Které lékaře chcete
v Ďáblicích“ (výsledky najdete na str. 4). Výsledek ankety, do něhož
se díky volbám zapojilo hodně občanů, je tak potvrzením záměru naší
MČ vytvořit v rámci rekonstrukce opět ordinace v původním obecním
domě. Projekt se již připravuje.

Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – Samospráva –
Zápisy a usnesení RMČ

Policie v Ďáblicích
Výňatek ze zprávy o činnosti městských strážníků 
v Ďáblicích za měsíc leden
Během měsíce ledna byly plněny požadavky a zjištěné poznatky
v okrsku ve spolupráci s vedením obce a byla prováděna běžná obchůz-
ková činnost třemi městskými strážníky.
V dopravě „za pohybu“ zjištěno 5 přestupků, které byly řešeny ulože-
ním blokové pokuty v celkové výši 1100 Kč. V ulici U Parkánu u hasič-
ské zbrojnice řešeny 2 přestupky vozidel, které stály v zákazu zastavení
na žlutém ohraničení, vypsáním výzev pro nepřítomné pachatele pře-
stupku. V těchto lokalitách je prováděn zvýšený dohled v dopravě,
neboť se zde opakovaně přestupky řidičů vyskytují.
Dozor nad přechodem v ul. Ďáblická a dohled v ul. Na Terase byl pro-
váděn strážníky dle plánu služeb a dle provozu ZŠ U Parkánu – nebyl
zaznamenán žádný nedostatek. Polední dozor u Základní školy U Par-
kánu prováděn v době vyučování žáků od 12–13 hodin – bez závad.
Prováděn dohled nad veřejným pořádkem při obchůzkové činnosti –



Zp
rá

vy
 z

 ra
dn

ice

3

bez zjištěných závad. Dohled byl prováděn na dětských hřištích v kata-
stru Ďáblic, zejména na hřišti U Prefy, Koníčkovo nám., ul. Květnová
u hvězdárny, v ulici K Lomu a vedle ulice Kostelecká – bez závad.
Byl proveden dohled nad masopustním průvodem – bez závad. Prob-
lémy s bezdomovci nebyly zaznamenány. Na místech, kde se zdržovali
v létě, se během těchto zimních měsíců nezdržovali.
Dále se dohlíželo na dodržování vyhlášky Magistrátu hl. m. Prahy
o ochraně veřejné zeleně, zejména zda nedochází k znečišťování výkaly
psů. Nebyl zjištěn žádný přestupce při venčení psa.
Namátkově byly prováděny kontroly restauračních zařízení a obdob-
ných zařízení nad dodržováním zákona č. 65/2017 o opatřeních
k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami – bez zjištěných závad. (...) Během úřed-
ních hodin v měsíci leden se na služebnu Městské policie nedostavil
žádný občan. Bezpečnostní situace v okrsku zůstává nezměněna.

Začátkem roku odešel ze služby dlouholetý ďáblický městský strážník
Miloslav Piterka. Jménem MČ Ďáblice bych mu chtěl poděkovat za péči
o bezpečnost v Ďáblicích. Vzhledem ke kritickému podstavu městských
strážníků v Praze není příliš pravděpodobné, že nám v nejbližší době 
bude přidělena náhrada.
Všichni pražští strážníci (včetně „ďáblických“) jsou centrálně řízeni hl. m.
Prahou (a do její kasy jdou také peníze vybrané z pokut). Ďábličtí městští
strážníci jsou k dispozici každý všední den od 7 do 15 hodin a nepravi-
delně minimálně tři dny v týdnu od 13:30 do 21:30 hodin. Kontaktní tele-
fon: 721 894 528. V době nepřítomnosti ďáblických strážníků v Ďáblicích
bude k dispozici motorizovaná hlídka, která provádí nepravidelné kon-
troly. Hlídku lze přivolat na tel. čísle 156. Na tyto kontakty je možné se
obrátit i v případě, kdy jste svědky přestupku. Nejbližším nadřízeným
orgánem ďáblických strážníků je Obvodní ředitelství MP Praha 8 
v Balabánově 1273 v Kobylisích.
Aktuálně jednáme s Městskou policií o posílení dozoru na ďáblických kul-
turních akcích a s dopravní policií o zvýšení četnosti namátkových měření
v katastru Ďáblic. Ukázky z činnosti policie v Ďáblicích bude možné spat-
řit například v sobotu 14. 4. na akci hasičů Požární útok trochu jinak.

Martin Tumpach

Maximální výše investiční
dotace 15 000 000 Kč byla
přidělena našemu klubu
V rámci grantového řízení v rámci Celoměstských pro-
gramů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze jsem
byl dne 2. března 2018 jako statutární zástupce podepsat smlouvu 
ohledně dotace ve výši 15 mil Kč na výstavbu multifunkční celoroční haly
ve sportovním areálu SK Ďáblice. Jde o maximální dotaci, kterou je možné
obdržet a tak o tom, jak probíhala tři roky příprava tohoto projektu, jak
se projet vyvíjel, jakou technologií bude hala postavena, pro jaké sporty
bude hala určena a také kdo mě v tomto projektu nejvíce pomohl a kdo
mě zklamal, budu informovat v dalším čísle Ďáblického zpravodaje.  

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

Pozvánka na 24. veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Vážení spoluobčané, srdečně vás zvu na 24. veřejné zasedání
zastupitelstva naší městské části, které se bude konat 
14. března 2018 od 18 hodin v ZŠ U Parkánu 17.
Týden před zasedáním budete mít k dispozici podklady 
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 informovanost, ale i větší zapojení do dění v naší obci.

Miloš Růžička, starosta MČ

Čestný občan Zdeněk Corn
Poslední únorový den převzali v knihovně základní školy pamětní list
a kovové ocenění pro prvního Čestného občana MČ Praha - Ďáblice
Zdeňka Corna in memoriam jeho manželka Jaroslava a syn Zdeněk za
přítomnosti pánů starosty a místostarosty, tří zastupitelek MČ, ředitele
i zástupce ZŠ, pamětníků z řad žáků a kolegů pana Corna i současných
učitelů a žáků školy. Všichni společně zavzpomínali na život učitele a ředi-
tele zdejší školy, zakladatele astronomického kroužku a iniciátora stavby
hvězdárny, mimořádného člověka pana Zdeňka Corna, o jehož zásluhách
a životě jsme psali v Ďáblickém zpravodaji č. 1/2018.
„Celý život jsem v dušičce na tatínka pyšná, a je úžasné, že v Ďáblicích na
něj vzpomínají s úctou a potěšením. Podle mého ovlivnil myšlení a životy
nejen soukmenovců, ale i omladiny. A to nejen výchovou, ale i jazykem
(vzpomínám na pásma básní a písniček), a samozřejmě vědou. Nebyl sám
při rozkvětu hvězdárny, ale jeho přednášky a celá organizace byly 
úctyhodné. Mám radost, že se dočkal – i když nedožil – takové pocty 
od Ďábličanů.“ Tato slova napsala z Kanady Hana Řeháček v reakci 
na ocenění svého otce.
A zástupce ďáblické hvězdárny Václav Přibáň do památečního listu 
připsal: „Neznám člověka, který by si toto ocenění zasloužil více. 
Spravedlivý, věrný přítel, kolega, kamarád. Čest jeho památce.“

Hana Macháňová, foto Pavel Veselý
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Ďáblická akce 
„nádrže na dešťovou
vodu zdarma“
V posledních dvou letech se v radě MČ mimo
jiné zabýváme možnostmi, jak pro obec co nej-
efektivněji a technicky nejlépe zajistit, aby zej-
ména v časech přívalových dešťů nevznikaly
problémy se zaplavováním ďáblických ulic, par-
cel, potažmo domů. O dané problematice bylo
i v Ďáblickém zpravodaji již napsáno mnohé.
Pokud vyjdeme ze základního principu, že je
třeba omezit celkové množství odtékajících srá-
žek, zejména bezprostředně po dešti, jako nej-
jednodušší řešení se jeví jejich okamžité jímání
v místě spadu a následné využití pro jiné
vhodné účely. To následně přináší i efekt úspory
pitné vody, jejíž cena neustále roste. Jímání lze
provádět různými způsoby a zcela nejjedno-
dušší, nejlevnější a realizačně nejrychlejší je
bezesporu zachycení vody do nadzemní nádoby,
nádrže. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pod-
pořit všechny, kdo jsou na katastru Ďáblic při-
praveni tímto způsobem srážky zadržet

a následně využít. Na základě výsledku
ankety, která měla odhalit skutečný
zájem ďáblických občanů o jímání
srážkových vod, jsme se rozhodli
celou akci spustit. Předběžně se
ukázalo, že je zájem o více než 
160 kusů nádrží. To by mohlo být přes 160 m3

zadržené vody.
Městská část Praha-Ďáblice je připravena dát
k dispozici a dopravit každému oprávněnému
žadateli standardně jednu či dvě čistě vymyté
plastové nádrže o rozměru 1,2 x 1,0 x 1,2 m
s horním plnícím a dolním vypouštěcím otvorem
s ventilem. Protože nejsme dnešní a chceme,

aby nádrže sloužily svému, námi sponzorova-
nému, účelu (záchyt dešťové vody) v místě
k tomu určeném (katastr Ďáblic), jsou stano-
vena jasná pravidla, jejichž stvrzením, resp.

podpisem se žadatel zaváže, že nádrž
bude minimálně pět let sloužit
k danému účelu. V případě nedodržení
žadatel obci nádrž včetně dopravy
dodatečně v plné výši uhradí.
Nechceme, aby se jednalo o nádrže
určené známým a příbuzným z celé
republiky, či chatařům na jejich víken-
dové chaty a chalupy mimo 
katastr Ďáblic.
Formulář s žádostí, s podmínkami
a kontaktními údaji je pro žadatele

k dispozici v podatelně ÚMČ Ďáblice
nebo na webu MČ. Vyplněná žádost se pak
odevzdá v podatelně. Přijímání žádostí končí
31. 5. 2018. Žadatelem musí být osoba mající
trvalé bydliště v katastru Ďáblic nebo osoba
vlastnící v tomto k. ú. nemovitost a nebo
nájemce takové nemovitosti.

Tomáš Dvořák, radní MČ

Nepoučíme se 
ani z vlastních chyb?
Do konce roku 1994 MČ Praha-Ďáblice pro-
střednictvím dodavatelů zrealizovala tlakovou
kanalizaci na Blatech (dále jen „tlakovka“)
a několik dalších vodohospodářských staveb 
za cca 152 mil. Kč. Všechny, kromě tlakovky, se
podařilo odsvěřit, tj. odejmout ze správy MČ
a převést jejich správu/provoz na ty nejkompe-
tentnější – PVS/PVK. Tlakovku se nedařilo
odsvěřit i přes to, že k územnímu i stavebnímu
řízení a kolaudaci dali své vyjádření/souhlas
i právní předchůdci PVS/PVK.
I když PVK na vrub svých provozních nákladů
inkasovala od klientů stočné, náklady na
opravy a havárie tlakovky snášela MČ – její
správce. MČ se týkaly i náklady na splnění
technických a právních podmínek
PVS/PVK na to, aby tlakovka mohla být odsvě-
řena. Nebylo jich málo. Splnit tyto podmínky 
se podařilo vedení MČ v letech 2011–2014.
Odejmout tlakovku ze správy MČ se povedlo 
až v roce 2015 po vycouvání z pro obec ne moc
výhodné cesty (výměna odsvěření tlakovky spra-
vované MČ za převzetí související části tlakovky
patřící ÖMV, kterou ale bude možné odsvěřit až
po odpisech za 8 let), argumentací již splně-
ného a díky zastoupení MČ v Zastupitelstvu
HMP (viz Usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/46
z 10. 9. 2015).
Přesto, že odsvěření tlakovky MČ ještě nedorazilo
do „konečné stanice“ (PVS doposud nepřevzala
správu tlakovky pro nesoučinnost ÖMV), díky tla-
kovce získala MČ cenné zkušenosti, co ji může

potkat, když se nebude řídit závazným metodic-
kým postupem MHMP k nabývání nemovi-
tého majetku do vlastnictví hl. m. Prahy (Příloha
č. 1 k usnesení Rady HMP č. 409 ze 7. 4. 2009),
který nám právníci MHMP/PVS/PVK v průběhu
roku 2015 připomínali.
Závaznou metodiku MHMP připomněla Komise
výstavby a investic 12. 12. 2016 v souvislosti
s neúspěšnou kolaudací infrastruktury develo-
pera SPIRITEX (viz příslušný Zápis), ale i v rámci
diskuse k přípravě další plánovací smlouvy na
Veřejném zasedání zastupitelů MČ 
dne 5. 4. 2017.
S ohledem na negativní zkušenosti s tlakovkou
z let 1994–2015 je nepochopitelné, proč se
plánovací smlouvou se SPIRITEXem zavázala
MČ v roce 2013 převzít do majetku/správy MČ
dešťový sběrač B, retenční nádrž a další infra-
strukturu (viz Příloha č.1 k usnesení
č.117/13/ZMČ z 19. 6. 2013).
Dle investora, který již prodal stavební parcely,
je infrastruktura hotová a vyvíjí tlak na její
kolaudaci a převzetí do vlastnictví/správy MČ.
Infrastruktura přitom není kompletní
a nepůsobí jako řádně
dokončené/funkční dílo.

Radimir Rexa

Vyhodnocení ankety
Lednové číslo Zpravodaje přineslo v souvislosti
se stavbou nového obecního domu a s rekon-
strukcí starého obecního domu anketu na
téma Které ordinace lékařů v Ďáblicích 
potřebujeme? Počet hlasů a výsledky ankety 
otiskujeme na následujících řádcích.

224 hlasovací lístky bez preference
156 hlasovacích lístků s preferencí
108 hlasů z telefonické hlasové zprávy
16 hlasů z webových stránek

504 HLASY CELKEM
1. praktický lékař 349 hlasů
2. fyzioterapeut 195 hlasů
3. ORL 187 hlasů
4. ortoped 142 hlasy
5. gynekolog 138 hlasů
6. kožní lékař 100 hlasů
7. psychiatr 81 hlas
8. pediatr 14 hlasů
9. zubař 11 hlasů

10. internista 5 hlasů
11. neurolog 5 hlasů
12. oční lékař 4 hlasy
13. cévní lékař 4 hlasy
14. kardiolog 3 hlasy
15. urolog 3 hlasy
16. zubař dětský 2 hlasy
17. praktický lékař i s alter. léčbou 2 hlasy
18. diabetologie 2 hlasy
19. chirurg 1 hlas
20. ortodoncie 1 hlas
21. endokrinologie 1 hlas
22. koroner 1 hlas
23. alergolog 1 hlas

Retenční nádrž na dešťovou vodu z komunikací

Ďábličtí ochotníci Do našeho týmu ochotníků ještě dohledáváme kolegu pro ztvárnění velmi krátké a nenáročné 

mužské role. Věk do 45 let, herecké zkušenosti nejsou nutné, zaučíme :-). Prosím, hlaste se co nejdříve na e-mail 

dablicti.ochotnici@email.cz, nebo volejte Miladu 604 10 30 59. Těšíme se na Vás!



Okénko 
do „klubu seniorů“
V sobotu 17. února ožil Obecní dům v Ďáblicích
oslavou narozenin hned šesti členů našeho
klubu seniorů. Přípravy začaly již v pátek, kdy
početná skupina dobrovolnic upravila prostor
keramické dílny do slavnostního rázu. Ve stej-
ném čase na jiném místě se druhý tým pustil 
do přípravy pohoštění, a tak se míchalo, peklo
a zdobilo, aby jubilantům a jejich hostům nic
nechybělo k prožití krásného sobotního odpo-
ledne. Na dopoledne před oslavou jsme si
ponechali přípravu chlebíčků a hodinu před
„startem“ se sešli na místě konání k posledním
přípravám. Stoly se začaly plnit připravenými
dobrotami, ještě roznést skleničky a mohli jsme
uvítat první hosty. Konečně jsme byli všichni
a tak jsme společně zazpívali oslavencům a pře-
dali jim květinové dary. Popřát jubilantům přišel
i předseda pražské organizace svazu Senioři ČR
Miloslav Mrština. Náš narozeninový bar oboha-
til o láhev šampaňského, únorovým oslavencům
pak předal krásné pamětní listy. Po slavnostním
přípitku vychlazeným sektem v plastových
kelímcích (ale nikdo se nezlobil) jsme se
konečně pustili do ochutnávky připravených
dobrot, do několikahodinového povídání, ale
také do zpěvu za doprovodu a vedení pana
Dvořáka, který nám zpestřil odpoledne hrou na
kytaru. Během oslavy jsme si mohli přečíst 
1. vydání našeho klubového zpravodaje
KLUB(íčko) Ďáblice, do kterého mohou psát své
příspěvky všichni členové. Byl také schválen
návrh na klubového maskota: klubíčko spoje-
ných mašliček, provázků, pletených řetízků
a čehokoliv dalšího, jako symbol našeho lid-
ského spojenectví. Ty čtyři společně prožité
hodiny utekly jako voda a byl čas na loučení.
Viděla jsem během sobotního odpoledne

mnoho úsměvů a radosti a věřím, že pro většinu
z nás to byl příjemně strávený čas. 
Přibyly nám tři nové členky, už je nás 43, na tři
měsíce fungující klub nečekaný počet. Sobot-
ního setkání se zúčastnilo 33 osob, někteří se
omluvili pro nemoc. Přípravný tým čekal ještě
závěrečný úklid a pak jsme se již rozešli do
svých domovů. Příští setkání bude v pátek 
2. března od 14 hod. v Obecním domě. 
Celou oslavu zaznamenala na věčné časy naše
„dvorní fotografka“ Blanka Šťastná. Děkujeme.

Jana Ouředníčková, foto Blanka Šťastná

Mimořádný 
bezbariérový výlet 
do Kutné Hory 
pro občany Ďáblic 
Rádi bychom vás pozvali na další z výletů, který
je tentokrát zcela výjimečný, neboť je zaměřen
a připraven pro naše handicapované občany,
kteří mají sníženou pohyblivost, např. chodí
o holi nebo za pomoci chodítka nebo se pohy-
bují na vozíku, a samozřejmě i pro zájemce
z řad seniorů. Výlet se koná v sobotu
21. dubna 2018.
Naším výletním cílem bude chrám svaté 
Barbory v Kutné Hoře, který má bezbarié-
rový přístup. Jedná se o římskokatolický filiální
kostel. Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické
architektury, založené roku 1388, je spolu s his-
torickým jádrem města zapsané na seznamu
památek UNESCO. Gotická pětilodní kate-
drála byla založena jako hornický chrám, což
dokládá i jeho zasvěcení patronce havířů sv.
Barboře. Stavba byla dokončena až na přelomu
19. a 20. stol. Chrám měl představovat moc
a význam horního města, které se začalo utvá-
řet v 70. letech 13. stol. spojováním hornických

osad na místě bohatého naleziště stříbrné
rudy. V interiéru se zachovala jedinečná galerie
pozdně gotických a renesančních maleb
z 15. století. Na výstavbě chrámu se podíleli
i takoví mistři jako Petr Parléř, Matyáš Rejsek či
Benedikt Rejt. Oběd je zajištěn v těsné blízkosti
chrámu sv. Barbory v penzionu Barbora a každý
z účastníků výletu si ho hradí sám. Bude prostor
i na individuální prohlídku Kutné Hory.
Tento mimořádný výlet se uskuteční v rámci
projektu Komunitní život v Ďáblicích a je
hrazen částečně z fondu Evropské Unie, který
pokryje náklady na dopravu, ale díky příspěvku
sociální komise budou mít účastníci výletu hra-
zeno i vstupné do objektu s odborným výkla-
dem. Doprovod vozíčkářů a zdravotní asistence
bude zajištěna díky místnímu sboru dobrovol-
ných hasičů, členkám sociální komise a sociální
pracovnici.
Prosíme občany, kteří mají zájem se tohoto
výletu zúčastnit, aby se závazně přihlásili
v úředních hodinách v podatelně úřadu městské
části Praha Ďáblice, Květnová 52 u paní Moniky
Forkové (tel. 283 910 723). Počet míst je maxi-
málně 40. Výlet je vhodný zejména pro ty, kdo
si netroufají jezdit na náročnější akce, jako např.
celodenní výlet do Telče, který připravuje sociál-
ní komise pro naše seniory na začátek června.
Odjezd autobusu bude 21. dubna 2018
v 7.30 hod. od Komunitního centra Vlna,
Osinalická 1069/26, Praha 8 – Ďáblice. Návrat
je kolem 16.30 hod. tamtéž. Pro osoby na
vozíku je zajištěna doprava ve speciálně
upraveném vozidle pro 4–5 osob. Výlet se
bude konat za jakéhokoliv počasí.

Pěkný výletní den přeje Jana Kohoutová, 
Komunitním centrum Vlna a sociální komise

Všichni jsme se v Obecním domě 
v klubu důchodců dobře bavili.

Únorovým jubilantům popřál také předseda 
pražské organizace SČR Miloslav Mrština.

Maruška Maříková (vlevo) 
oslavila kulatiny.

Manželé Dvořákovi 
nás rozezpívali.

Zveme rodiče dětí narozených v roce 2017 a 2018 
na slavnostní přivítání nových občánků Ďáblic,
které se uskuteční 23. května v 15:30 hod. Místo konání bude upřesněno.
Přihlásit se můžete do 25. 4. e-mailem na: socialni.komise@dablice.cz
nebo osobně v podatelně úřadu naší městské části. Do přihlášky, prosíme,
uveďte jméno dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště a kontakt
na rodiče. Podmínkou účasti na této slavnosti je trvalé bydliště dítěte 
na území Ďáblic. Těšíme se na setkání s Vámi! 

Členky sociální komise MČ Praha-Ďáblice
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Přehlídka recitátorů
Ďáblické vajíčko 2018
„Jazyk poezie je čarovný a sdělí více významů,
než mají slova sama.“ Fudžiwara no Kintó
Dne 22. února 2018 se v učebně 3.A konalo
školní kolo přehlídky recitátorů Ďáblické vajíčko.
Účast byla velká, vždyť své umění představilo
36 malých recitátorů, kteří byli rozděleni do pěti
kategorií: 0. kategorie (1. ročník), 1. kategorie
(2. a 3. ročník), 2. kategorie (4. a 5. ročník), 
3. kategorie (6. a 7. ročník) a nakonec 4. kate-
gorie (8. a 9. ročník). 

Odpoledním programem provázela paní uči-
telka Olga Koudelková, jíž se podařilo ve spolu-
práci s publikem vytvořit recitátorům velmi
příjemnou, přátelskou a pozitivní atmosféru.
Vystupující přišli podpořit někteří spolužáci
a učitelé, mezi nimi i pan ředitel. Program rov-
něž navštívili zástupci redakce školního časo-
pisu ĎaZ pod vedením paní učitelky Lenky
Zrzavé.
Všichni recitátoři publikum i odbornou porotu
svým vystoupením potěšili. Mnozí žáci překva-
pili výběrem náročných básní, uměleckým proje-
vem, někteří i pobavili humornými texty.
Členové poroty tak neměli svou úlohu vůbec
jednoduchou. Na tomto místě je potřeba
zdůraz nit, že smyslem přehlídek recitátorů, mezi
něž Ďáblické vajíčko patří, je posluchače přede-
vším obohatit o umělecký a estetický zážitek
z krásy poezie, potěšit duši kouzlem slova...
Neexistují tedy vítězové a poražení. Vystupující
jsou proto hodnoceni ve třech pásmech – zele-
ném, žlutém a červeném. V pátek 23. 2. 2018
během slavnostního vyhlášení ve školní kni-
hovně obdržel každý recitátor diplom a čokolá-
dové vajíčko příslušné barvy.
Z každé postupové kategorie (1. – 4.) byli
vybráni jeden až dva zástupci, kteří budou
reprezentovat naši školu na Pražském poetic-
kém setkání v březnu tohoto roku.
Závěrem děkuji všem kolegyním a kolegům,
kteří se na přípravě a realizaci Ďáblického
vajíčka podíleli, jmenovitě především členům
poroty Olze Koudelkové, Vladimíře Nepomucké,

Jitce Kuvinkové, Marku Sichrovskému a Tereze
Pandadisové.
Mezi nejlepšími recitátory se umístili tito žáci:
1. třídy
Šimon Hruška, I.B
Johanka Novotná, I.B
2. – 3. třídy
Karolína Kulhánková, II.B
Eliška Königsmarková, III.A – postupující
Filip Šmrha, III.B – postupující
4. – 5. třídy:
Antonín Blahník, V.A
Sophie Pischnothová a Lucie Rambousková, IV.B
Veronika Brožová, V.A – postupující
Daniel Krauz, V.A – postupující
6. – 7. třídy:
Kateřina Přibáňová, VII.B – postupující
8. – 9. třídy
Lucie Szabö, VIII.B – postupující
Sára Kratochvílová, IX. tř. – postupující

Za odbornou porotu Tomáš Novotný, 
zástupce ředitele školy pro program

Ďáblický slavíček
Určitě všichni, kdo mají děti v ZŠ U Parkánu, ví,
o čem je řeč. Ano, původně celodružinová
pěvecká přehlídka, nyní celoškolní pěvecká
a instrumentální postupová přehlídka.
V něčem drobné změny, ale v podstatě to nej-
důležitější zůstává. Aby se v dětech pěstoval
vztah k hudbě, učily se veřejnému vystupování
a možná i uvědomění si, že pokud chce člověk
něčeho dosáhnout, musí holt něco obětovat
a zapracovat na tom. Stejně jako v předešlých
ročnících děti na Ďáblickém slavíčkovi ukázaly,
že je v naší škole spousta těch, kteří kromě
talentu mají i dostatečnou dávku zodpověd-
nosti, trpělivosti a odvahy.

Letošní ročník byl zajímavý tím, že ve školním
kole byla zastoupena i kategorie sbory a sou-
bory. V této skupině vystoupila třeba téměř celá
třída 8.B a ještě čtyři dívky z 9. třídy, taktéž
školní pěvecký soubor Nevyjeme, který vede
paní učitelka Zuzana Světlíková. Obě vystoupení
si žáci sami doprovázeli na rytmické nástroje.

Pestrá byla i kategorie instrumentalistů, kde
zazněla spousta nástrojů: zobcová flétna, klavír,
housle a dokonce i altová flétna.
Rozhodně se nikdo nenudil ani při ostatních
kategoriích (mladší zpěváci sóla, starší zpěváci
sóla...), protože každý, kdo vystupoval, byl jedi-
nečný a zajímavý svým projevem. Proto byla
úloha poroty, která byla letos ve složení
RNDr. Zbyněk Blecha, paní vychovatelka Bar-
bora Zezulová, paní učitelky Jitka Stoklasová
a Zuzana Světlíková, nelehká.
A to, že býti porotcem není jednoduché, si letos
vyzkoušeli i loňští reprezentanti školy na Jarním
petrklíči – Kateřina Přibáňová a Šimon Tomek,
kteří zasedli do poroty žákovské.
Moc děkuji všem zúčastněným dětem za účast,
porotě i rodičům za trpělivost a paním vychova-
telkám a panu vychovateli ze ŠD za pomoc při
organizaci v průběhu školního kola.
Dětem, které postupují do Jarního petrklíče,
držíme palce.

Markéta Skalová, organizátor školního kola

Masopustní karneval
Únor se nese ve znamení masopustu, proto se
i u nás v mateřské škole 9. 2. uskutečnil maso-
pustní karneval. Do naší třídy Motýlků tak zaví-
taly různé masky. Přišel sem například známý
fotbalista Ronaldo, hrdina Superman, straši-
delný kostlivec, indián, kočičky, také samozřej-
mě nechyběly princezny a víly.
Nejdříve se děti postupně scházely ve třídě, kde
mezi sebou hádaly, co jejich masky představují.
Když dorazily všechny děti, šli jsme si společně
zatancovat na karnevalové diskotéce, kde zněly
hity od Maxim Turbulenc – nesměla chybět nej-
známější písnička „Jede, jede mašinka“.
Poté si děti s paní učitelkou zasoutěžily. V tento
den byli vítězi úplně všichni, nejdůležitější bylo,
abychom si to společně užili. Následovalo před-
stavení masek, můžu ocenit pestrý výběr
masek, každá maska byla originální a velice
dobře propracovaná.
Nakonec nás navštívily děti ze třídy Broučků,
které nám přinesly sladké pohoštění – ve školce
upečené taštičky plněné marmeládou.
Letos jsme si karneval užili stejně jako minulý
rok. V nejbližší době nás čeká pro změnu čaro-
dějnický karneval, snad nemusíme mít obavy ze
sletu takového velkého množství malých 
nadějných čarodějnic.

Kristýna Nežerná, učitelka MŠ – třída Motýlci

Tvoření u Tuleňů
V průběhu měsíce února jsme se s dětmi učili
o přírodě v zimě a hlavně o zvířatech v zimní
krajině. Nejdříve jsme se seznamovali pomocí
knížek s obrázky zvířátek. Snažili jsme se o zví-
řátkách dozvědět nové informace, poznat
a pojmenovat je. Také jsme šli několikrát na
procházku do Ďáblického háje, kde jsme pozo-
rovali okolí a snažili se i nějaké zvířátko najít či
potkat. Jelikož do lesa v průběhu roku chodíme
poměrně často, tak už jsme si stačili všimnout,
že na různých místech jsou i krmítka pro ptáčky.
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Rozhodli jsme se s dětmi, že také ptáčkům
v zimě pomůžeme a vyrobíme jim zobání. Při
odpolední činnosti v naší třídě jsme začali vyrá-
bět ruličky se zrním. Na krmítka pro ptáčky jsme
potřebovali ruličku od toaletního papíru, zrní,
arašídový tuk a kousek šňůrky na pověšení. 
Nejdříve jsme potřeli celou ruličku tukem

a následně ji obalili v zrní. Některým dětem to
šlo líp a některým hůř, ale nakonec si všechny
děti vyrobily jednu ruličku se zrním, na kterou si
daly šňůrku na pověšení. Ruličky jsme nechali
do druhého dne ve školce. Následující den jsme
se vydali do lesa, kde jsme prošli různá místa
a ruličky pověsili. Některé ruličky jsme si pově-
sili i zde ve školce na zahradu tak, abychom je
viděli z naší třídy a mohli pozorovat ptáčky, jak
lítají zobat dobroty, které jsme jim společně při-
pravili.

Jana Jehličková, učitelka MŠ – třída Tuleni

Děti z ďáblické mateřské
a základní školy 
se zúčastnily letošního 44. ročníku soutěže
Požární ochrana očima dětí a mládeže, jež je
pod záštitou Městského sdružení hasičů Praha.
Děti nakreslily spoustu hezkých a kvalitních
obrázků, bude tedy těžké vybrat ty nejlepší
z nich. V úterý 6. 3. proběhlo vyhodnocení
všech prací. Členové jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Ďáblice spolu se zaměstnanci 

MČ Ďáblice vybrali nejlepší tři práce z každé
kategorie. V sobotu 24. 3. pak proběhne pře-
dání cen autorům vítězných děl rovněž za účasti
hasičů a zástupců MČ. Mimo jiné tyto kresby
postoupí v rámci MSH do celopražského výběru
a následně se mohou dostat až do celorepubli-
kového kola.

Tomáš Kubíček, velitel družstva JDH

Pohádková bojovka
Letos jsme si pro vás připravili malou změnu:
jarní bojovka, tentokrát pohádková, se nebude
konat v Ďáblickém háji, ale v zahradě KC Vlna,
a to ve večerních hodinách. Bude to taková
noční bojovka plná pohádek. Připojíme se tak
k akci Noc s Andersenem pořádané obecní 
knihovnou a KC Vlna, kde bude probíhat 
doprovodný program.
Těšíme se tedy na vás v pátek 23. března 
od 19 do 21 hodin. Nezapomeňte si s sebou
vzít baterku, čelovku nebo lucerničku, protože
v pohádkové zahradě už bude tma!

Kulturní komise

Josef Buchal 
ředitel ZŠ a MŠ Praha 8 – Ďáblice 

Miloš Růžička                     
starosta MČ Praha-Ďáblice

Andrea Výšková               
ředitelka PORG Libeň 

Roman Petrus
starosta Městské části Praha 8

Vyhlašovatel 
Dlouhý Široký Bystrozraký z. s.

Pod záštitou děkana Pedagogické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
pana profesora Michala Nedělky

S významnou podporou 
společnosti Hollandia 

Karlovy Vary, s.r.o.

S dlouhodobou podporou 
Jiřího Oberfalzera, 

senátora Parlamentu ČR

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17
Městská část Praha-Ďáblice PORG Libeň, Praha 8 Městská část Praha 8

Vás srdečně zvou na 30. ročník hudebního festivalu 
malých a mladých muzikantů

Jarní petrklíč 2018.

Akce se koná tradičně první jarní čtvrtek 22. března 2018 od 9.30 do cca 19 hodin 
v Kulturním domě Krakov, Těšínská 600/4, Praha 8 – Bohnice. 

Podrobnosti o akci na www.jarnipetrklic.cz



čtvrtek 15. března od 19 hodin Pub Quiz - Zábavný vědomostní kvíz 
Přijďte prověřit své znalosti a poměřit se se svými známými.

Vstupné - 50 Kč.

úterý 20. března od 19 hodin Na kolech po Kypru s Radimem Rexou
Cestovatelská přednáška. 

Vstupné - dobrovolné.

pátek 23. března od 19 hodin Noc s Andersenem aneb Pohádková bojovka! 
Start v KC Vlna. Baterky, čelovky a jiná světýlka s sebou.

sobota 24. března od 16 hodin Požární ochrana očima dětí
Ve spolupráci s SDH Praha - Ďáblice. V kavárně proběhne 
slavnostní vyhlášení a předání cen.

úterý 3. dubna od 19 hodin Srí Lanka očima Petra Ouředníčka
Cestovatelská přednáška. 

Vstupné - dobrovolné.

pátek 6. dubna od 19.30 hodin Party wave s Ups & Downs
S touto skvělou pop/rock cover kapelou si 
vychutnáte ty nejlepší hity nejen z 90. let!

Vstupné - dobrovolné. 

čtvrtek 12. dubna od 19 hodin Připrav se na změnu - meditativní večer
Lidstvo, planetu Zemi a celou Sluneční soustavu čekají obrovské energetické změny. 
Je třeba se s těmito změnami seznámit a připravit se na ně. Slovem provází Ing. Anna 
Havlíková, zpěvem a hrou na tunkdrum Mgr. Nora Harazimová. 

Vstupné - 50 Kč.

úterý 24. dubna od 19 hodin Skauti bez lilie - filmový klub
Dokumentárně-filmový pohled na skautské hnutí v době komunistického režimu.

Vstupné - zdarma.

pondělí 30. dubna od 17 hodin Čarodějnice v Ďáblicích 
Ohně, zábava, občerstvení již tradičně na louce u Květnové. 
Ohňostroj letos již ve 21 hodin!



Projekt

každé pondělí od 14 hodin Deskohraní - pro fanoušky různých deskových a karetních her

každou středu od 16 hodin Šikovné ruce 

každý čtvrtek 
od 22. března

od 15 hodin

Teens klub 
Otevřené kreativní odpoledne pro všechny náctileté.
Těšit se můžete třeba na tanec, cvičení, výtvarné i další umělecké tvoření.
Sledujte náš web a FB a brzy zjistíte, co všechno se chystá!

každý pátek od 10 hodin
Jóga pro seniory - pro velký zájem otevíráme další hodinu 
s Táňou Dohnalovou

úterý
13. března
a 10. dubna

od 18 hodin Duševní hygiena pro seniory

úterý 27. března od 17 hodin
Rukodělná dílna v Obecním domě

V hlavní roli Velikonoce

úterý
3. dubna a 
17. dubna

od 16 hodin
Trénuj hlavu, trénuj tělo v Obecním domě
Registrace nutná. Další termíny: 15. 5., 29. 5., 5. 6.

úterý 24. dubna od 17 hodin
Rukodělná dílna v Obecním domě

V hlavní roli taška - potisk různými styly

sobota 21. dubna v 7:30 hodin
Mimořádný bezbariérový výlet do Kutné Hory 
 - více informací v samostatném článku v tomto Zpravodaji



22. března 10 hodin Beseda pro těhulky a maminky dětí v období 0-3 rokyBeseda pro těhulky a maminky dětí v období 0-3 roky stravování, pohyb a odpočinek v těhotenství, kojení, příkrmy, 
nejedlíci, zdravý talíř, základní živiny a pitný režim

25. března 15 hodin Beseda a workshop pro děti a s dětmi ve věku 3-6 letBeseda a workshop pro děti a s dětmi ve věku 3-6 let zdravý talíř, základní živiny a pitný režim, nejedlíci, cukr a jeho 
alternativa, zdravé mlsání + připravíme spolu dobrůtku

20. dubna 18 hodin Zdravý životní styl - beseda pro ženyZdravý životní styl - beseda pro ženy zdravý životní styl a doba stresová, pravidelnost a odpočinek, 
jak nastartovat metabolismus

26. dubna 16 hodin Beseda a workshop pro děti (2. stupeň ZŠ)Beseda a workshop pro děti (2. stupeň ZŠ) každý stroj potřebuje kvalitní palivo, výživa sportujících dětí, 
vliv stravy na pleť + test - co je zdravé, může být i dobré

21. května 15 hodin Beseda a workshop pro senioryBeseda a workshop pro seniory jak dohnat zdravý životní styl a prevence civilizačních 
onemocnění + vyzkoušíme zdravé občerstvení

24. května 16 hodin Beseda a workshop pro děti (2. stupeň ZŠ)Beseda a workshop pro děti (2. stupeň ZŠ) každý stroj potřebuje kvalitní palivo, výživa sportujících dětí, 
vliv stravy na pleť + péče o pleť v létě

28. května 17 hodin Diagnostika tělesné skladby na váze TanitaDiagnostika tělesné skladby na váze Tanita

10. června Festival zdravíFestival zdraví odpolední akce o zdravých věcech a se zdravou zábavou

25. června 17 hodin Diagnostika tělesné skladby na váze TanitaDiagnostika tělesné skladby na váze Tanita

13. září 10 hodin Beseda pro těhulky a maminky dětí v období 0-3 rokyBeseda pro těhulky a maminky dětí v období 0-3 roky stravování, pohyb a odpočinek v těhotenství, kojení, příkrmy, 
nejedlíci, zdravý talíř, základní živiny a pitný režim

21. září 18 hodin Zdravý životní styl - beseda pro mužeZdravý životní styl - beseda pro muže zdravý životní styl a doba stresová, pravidelnost a odpočinek, 
jak nastartovat metabolismus

7. října 10 hodin Beseda pro těhulky a maminky dětí v období 0-3 rokyBeseda pro těhulky a maminky dětí v období 0-3 roky stravování, pohyb a odpočinek v těhotenství, kojení, příkrmy, 
nejedlíci, zdravý talíř, základní živiny a pitný režim

18. října 16 hodin Beseda a workshop pro děti (2. stupeň ZŠ)Beseda a workshop pro děti (2. stupeň ZŠ) každý stroj potřebuje kvalitní palivo, výživa sportujících dětí, 
vliv stravy na pleť + host dermatolog

29. října 17 hodin Diagnostika tělesné skladby na váze TanitaDiagnostika tělesné skladby na váze Tanita

5. listopadu 15 hodin Beseda a workshop pro senioryBeseda a workshop pro seniory jak dohnat zdravý životní styl a prevence civilizačních 
onemocnění + vyzkoušíme zdravé občerstvení

15. listopadu 16 hodin Beseda a workshop pro děti (2. stupeň ZŠ)Beseda a workshop pro děti (2. stupeň ZŠ) každý stroj potřebuje kvalitní palivo, výživa sportujících dětí, 
vliv stravy na pleť + zdravé vánoční cukroví

26. listopadu 17 hodin Diagnostika tělesné skladby na váze TanitaDiagnostika tělesné skladby na váze Tanita

2. prosince 15 hodin Zdravé vánoční pečeníZdravé vánoční pečení budeme společně vyrábět cukroví jinak a zdravě

17. prosince 17 hodin Diagnostika tělesné skladby na váze TanitaDiagnostika tělesné skladby na váze Tanita



Ďáblický uličník –
18. část
Pod Prodejnou
Ulice se nachází v části obce zvané Na Parce-
lách a od svého vzniku koncem 20. let minu-
lého století se jmenovala Kaplířova podle
českého rytíře a císařského rady Kašpara Kaplíře
ze Sulevic (1535 – 21. června 1621, Praha). Ten
byl jako jeden z direktorů stavovského povstání
(1618–1620) ve svých 86 letech popraven na
Staroměstském náměstí v Praze. Pozemek
č. kat. 407, který původně patřil Rytířskému
řádu Křižovníků s červenou hvězdou, byl
v r. 1927 geometricky rozparcelován a jednot-
livé stavební pozemky byly od r. 1928 přidělo-
vány Státním pozemkovým úřadem. Tak vznikla
kolonie domků Na Parcelách. Ze „Zprávy
o výsledku přehlídky obecního hospodářství
v Ďáblicích za léta 1930–1934“ vyplývá, že
obec od r. 1931 vynakládala každoročně
značné sumy na vybudování komunikací, za
zabezpečení obrubníků na chodníky a odkopání
rigolů však žádala náhradu od stavebníků.
Takto vzpomíná pan Rudolf Tomša na bydlení
Na Parcelách: „Stavenište ‘parcely‘ nebylo moc
výhodné, ale pozemky byly poměrně levné. Byl
tam proveden rozvod elektrického proudu.
Voda, pokud se na ní přišlo, byla v hloubce 
18 až 20 metru. Některé rodiny musely léta
dovážet vodu až z dnešního Koníčkova náměstí.
Kanalizace ani vodovod na staveništi nebyly, ale
zato nedaleko byly dvě cihelny a kámen na
stavby se těžil na Ládví, kde byly malé sou-
kromé buližníkové lomy. Ve 30. letech byla
opravdu veliká bída a lidé museli bydlet co nej-
levněji, a proto nebyly výjimkou ani tři rodiny
v jedné místnosti. Některé domy byly skutečně
řešeny tak, aby se do nich vešlo co nejvíc lidí,
bez ohledu na hygienu. Důvodem k častým pro-
nájmům byl nedostatek peněz. Stavebník se
finančně vyčerpal a potřeboval peníze na
dokončení. Bydlet se v domě dalo, i když neměl
vnější omítky, nátěry a podobně. Podmínkou při
zakoupení pozemku bylo, že musela být vykou-
pena ½ plochy ulice a zřízen chodník (dlážděný)
1 ½ m a ‘bosý‘ (nedlážděná část) také 1 ½ m.
To stavebníky dost zatěžovalo, a tak zřízení
chodníku pokud možno oddalovali.“ Nedokon-
čení chodníků souviselo i s nezájmem majitelů
nezastavěných parcel a bylo příčinou velké
nespojenosti obyvatel. Dne 15. 2. 1933 zastupi-
telstvo obce odsouhlasilo zavedení dávky z plo-
chy nezastavěných parcel 1Kč/m2. Týkala se
parcel vyměřených na bývalých polích č. kat.
236, 267, 339 a 407. Výnosy z dávky byly 
použity k úpravám komunikací, při nichž byli
zaměstnáni nezaměstnaní z Ďáblic (na tzv. nou-
zové práce). Jako zdůvodnění pro okresní úřad
tehdejší starosta Ďáblic Tomáš Novák uvedl, že
„všechny postižené pozemky spadají do doby
parcelace Státním pozemkovým úřadem
v Praze, kde v podmínkách bylo uvedeno zasta-
vění těchto ploch do 3 let. Majitelé těchto par-
cel, ačkoliv jsou kapitálově dosti silní a bydlí

v Praze za nízké nájemné, s těmito pozemky
spekulují, neboť přídělová cena byla 8-40 Kč
a prodávají dnes za 60–350 Kč.“ Dne 2. 5.
1937, 4 roky po první snaze problém řešit,
podal Spolek majitelů domů v Ďáblicích
k okresnímu úřadu další stížnost na nedodržo-
vání zákonných nařízení o zastavění bloků
č. 267 (Legionářů) a č. 407 (Na Parcelách).
Podepsán byl předseda spolku nadp. četnictva
v.v. František Břečka, Kaplířova 337 spolu se 77
majiteli domků. V emotivní stížnosti položili 
„... uctivý dotaz, co mají dělat podepsaní, aby
se zbavili toho nekonečného moře bláta, rozná-
šeného z nezastavěných parcel spekulantů
a přinutit je již jednou, když ne k zastavění, ale-
spoň k ohražení, zaplacení investičních pří-
spěvků a zřízení chodníků do té míry, aby bylo
možno mimo jejich parcely choditi. Z bloku
č. 407 se jedná hlavně o nezastavěné parcely:
407/23 Ing. Jaroslav Volt, bytem Vinohrady;
407/37 Václav Koděra, Praha VIII.; 407/109
Karel a Irma Budínský, Bubeneč; 407/110
Ing. Karel Vondřich, Košíře; 407/136 Emilie
a Alois Cápal, Košíře; 407/112 František Jandus,
úředník Živnobanky; 407/122 a 407/130 Václav
a Karel Růžička, Komárno (na těchto dvou
pozemcích byla později postavena restaurace
Květnová a níže zmíněná prodejna); 407/131
Jaroslav Vonka, Vršovice; 407/72 a 407/66 Děl-
nická tělovýchova v Ďáblicích; 407/142
a 407/143 Weis, adresa nezjištěna ((tyto dva
pozemky v Poděbradově ulici koupil následně
magistrátní úředník stavebního úřadu Josef Vlá-
šek (1883–1955), jehož pozůstalost se nachází
v Archivu hl. m. Prahy)).“ Mezi vyjmenovanými
„hříšníky“ nebyl vzpomenut Josef Svatoš, bývalý
ruský legionář a ústřední tajemník nakladatel-
ského družstva čsl. legionářů ČIN, se svým
pozemkem č. 407/34, který až v lednu 1938
prodal Josefu Rathauskému, stavebnímu polí-
rovi z Ďáblic. Čtvrt Na Parcelách mívala prob-
lémy i se zásobováním, zvláště poté, co bylo
několik malých prodejen v rodinných domcích
v 50. letech minulého století zrušeno. Po stíž-
nostech občanů byla v letech 1967-1969 bri-
gádnicky postavena na volném pozemku v ulici
Květnové budova prodejny, prodána družstvu
Jednota, a to ji vybavilo zařízením samoobsluhy.
Podle této prodejny byla v roce 1971 po připo-
jení Ďáblic k Praze přejmenována ulice Kaplí-
řova na Pod Prodejnou, jelikož Kaplířova již
existovala na Žižkově. V 90. letech minulého
století Jednota budovu prodala soukromému
majiteli. Od r. 2000 je zde prodejna pracovních
oděvů FLOPP.
V ulici Pod Prodejnou žily významné osobnosti
české kultury – Ivo Štuka (1930–2007), básník,

spisovatel a novinář, a jeho manželka Ilona Bor-
ská (1928–2007), spisovatelka a novinářka.
Oba jsou pohřbeni na malém ďáblickém hřbi-
tově.

Poděbradova
Ulici Poděbradovu najdeme v části obce zvané
Na Parcelách. Je to jedna z mála ďáblických
ulic, jejíž název zůstal v podstatě stejný od
konce 20. let 20. století. Tehdy se jmenovala
Jiřího z Poděbrad podle českého krále, který
pocházel z významného starobylého rodu
domácí šlechty. V roce 1452 se stal Jiří z Podě-
brad (1420–1471) s podporou utrakvistů (z
latinského ‘sub utraque specie‘, čili ‚pod obojí
způsobou‘) a katolíků zemským správcem.
V postavení zemského správce zůstal i poté, co
byl českým králem zvolen Ladislav Pohrobek.
Když nový král pak v roce 1457 náhle zemřel,
byl Jiří z Poděbrad rozhodnutím husitských
i katolických stavů zvolen téhož roku na Staro-
městské radnici českým králem. Do dějin se nej-
více zapsal svojí snahou o vytvoření všeobecné
mírové unie, spolku evropských křesťanských
politiků, kteří mají své spory řešit nikoliv váleč-
nou, ale mírovou, diplomatickou cestou. Ulice
Poděbradova tvoří jihozápadní okraj pozemku
č. 407 (viz ulice Pod Prodejnou). Komunikace
nevznikla jako nová. Ze snímku stabilního kata-
stru z r. 1842 je vidět, že ji tehdy v dnešní trase
tvořila polní cesta spojující hájovnu a ovčín se
silnicí k Chabrům. Stavební rozvoj čtvrti Na Par-
celách probíhal v letech 1928–1939, tedy
v době, kdy byl ďáblickým starostou Tomáš
Novák, ruský legionář. Ten také podle pamět-
níků pojmenoval nově vznikající a dosud nepoj-
menované ulice podle legionářských tradic
(ulice Legionářů a Švecova, dnes U Prefy)
a podle českých historických osobností a budi-
telů (Harantova, Rokycanova, Žižkova, Husova,
Jeronýmova, Havlíčkova, Tylova, Škroupova, Štít-
ného, Kaplířova, Žerotínova, Chelčického, Šli-
kova, Komenského, Budovcova, Prokopova),
tedy podle stejného principu, jak byly pojmeno-
vávány legionářské vojenské útvary v Rusku
(např. 1. střelecký pluk Mistra Jana Husa, 2.
pluk Jiřího z Poděbrad, 3. pluk Jana Žižky z Troc-
nova, 4. pluk Prokopa Holého apod.). Ulice byla
prodloužena západním směrem v r. 2000. Jejím
pokračováním od křižovatky s ulicí Buližníkovou
až k ulici Šenovské (dříve Chaberské) je ulice
Markvartická (viz ĎZ 9/2017, str. 10), ovšem již
v jiné trase, než probíhala staletá polní cesta.

Jana Rexová
Celý článek i s odkazy najdete 

na http://dablice.cz/dablicky-ulicnik
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Kalendář akcí
10. března od 16 hodin – Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Veli-
konoce – divadlo Kasperle (divadýlko pro děti) – KC Vlna

13. března od 18 hodin – Duševní hygiena pro seniory – KC Vlna

15. března od 19 hodin – Pub Quiz – KC Vlna

17. března v 8.45 hodin – Procházka na Pražský hrad –  sraz na
zastávce Květnová

20. března od 19 hodin – Na kolech po Kypru s Radimem Rexou
(cestovatelská přednáška) – KC Vlna

23. března od 15 hodin – Velikonoční tvoření – ZŠ U Parkánu

23. března od 19 hodin – Noc s Andersenem (pohádková bojovka) –
start v KC Vlna

24. března od 16 hodin – Požární ochrana očima dětí (slavnostní
vyhlášení vítězů) – KC Vlna

25. března od 15 hodin – Na zdravé vlně (beseda a workshop pro
děti a s dětmi ve věku 3–6 let) – KC Vlna

27. března od 17 hodin – V hlavní roli Velikonoce (rukodělná dílna)
– Obecní dům

3. dubna od 16 hodin – Trénuj hlavu, trénuj tělo (kurz pro seniory) –
Obecní dům  

3. dubna od 19 hodin – Srí Lanka očima Petra Ouředníčka
(cestovatelská přednáška) – KC Vlna

6. dubna od 19.30 hodin – UPS & DOWNS (koncert) – KC Vlna 

10. dubna od 18 hodin – Duševní hygiena (seminář pro seniory) – 
KC Vlna

12. dubna od 19 hodin – Připrav se na změnu (přednáška) – KC Vlna

14. dubna od 9 hodin – Požární útok trochu jinak (hasičská soutěž
O pohár starosty Ďáblic) – louky pod zastávkou Květnová

17. dubna od 16 hodin – Trénuj hlavu, trénuj tělo (kurz pro seniory)
– Obecní dům  

20. dubna od 18 hodin – Na zdravé vlně – zdravý životní styl
(beseda pro ženy) – KC Vlna

24. dubna od 17 hodin – V hlavní roli (rukodělná dílna) – Obecní dům

24. dubna od 19 hodin – Skauti bez lilie (filmový klub) – KC Vlna

26. dubna od 16 hodin – Na zdravé vlně (beseda a workshop pro děti
2. stupně ZŠ) – KC Vlna

30. dubna od 17 hodin – Čarodějnice v Ďáblicích – louka pod
zastávkou Květnová
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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 březen a duben
Otevírací doba
Březen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19.30–21.30, čtvrtek
13.30–15.30, 19.30–21.30, neděle 14–16 hodin. Velikonoční prázdniny
čtvrtek 29. 3. 10–12, 13.30–15.30 hodin.
Duben: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 20.30–22.30, 
čtvrtek 13.30–15.30, 20.30–22.30, neděle 14–16 hodin. 
Neděle 1. 4. a pondělí 2. 4. zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hodin:
12. 3. Petr Adámek: Jarní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty.
19. 3. Magdalena Radostová: Vietnam s vůní koriandru.
26. 3. prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.: Relativistické stáčení perihelia
Merkuru pod drobnohledem
9. 4. RNDr. Aleš Krejčí, CSc.: Sopky střední Ameriky a Indiáni pod nimi.
16. 4. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů 2017.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
5. 3. Apollo 15, Apollo 16.
23. a 30. 4.: Den Země (pásmo přírodopisných filmů).

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Březen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, 18–21, středa, čtvrtek 19.30–
21.30, neděle 14–16 hodin. Velikonoční prázdniny čtvrtek 29. 3. 10–12,
13.30–15.30 hodin. Pondělí 5. a 12. 3. 20–21 za jasného počasí! 
Duben: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 20.30–22.30,
neděle 14–16 hodin. Pondělí 23. 4. 20.30–21.30 za jasného počasí! 
Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce). Venuše – 
za dobrých podmínek (po oba měsíce).
Noční obloha: Měsíc – od 21. do 31. 3., nejlépe okolo 24. 3. (první čtvrt);
od 18. do 30. 4., nejlépe okolo 22. 4. (první čtvrt). Venuše – ve druhé
polovině dubna. Merkur – hned zvečera okolo 15. 3. Dvojhvězdy, vícená-
sobné soustavy – po oba měsíce. Hvězdokupy, mlhoviny – za bezměsíč-
ných večerů po oba měsíce.

POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 18. 3. v 10.15 hodin – Měsíc u krejčího.
Neděle 22. 4. v 10.15 hodin – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce, příp. Venuše.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 
Čtvrtek 29. 3. otevírací doba 10–12, 13.30–15.30 hodin.
10.15 hodin O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici (pohádka). 
11–12, 13.30–15.30 hodin pozorování Slunce příp. Venuše.



Prevence glaukomu v ordinaci v Ďáblicích
V rámci Světového týdne prevence onemocnění zeleným zákalem 
(glaukomem) vám nabízíme vyšetření bez objednání 
ve čtvrtek 15. března mezi 8–12 hodinou.
Těšíme se na vás MUDr. Hana Pešková a kolektiv,
Osinalická 901/30 – vchod z ulice Mannerova, tel. 777 882 868

Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy ve věku od 8 do 13 let (indivi-
duálně i starší). Tréninky přípravky jsou ve čtvrtek od 15 do 16 hodin,
ostatní tréninky v pondělí od 15.30 do 17 hodin, ve středu a čtvrtek 
od 16 do 17.30 hodin.
Tréninky vede trenér licence B. K dispozici tréninkový robot Donic. 
Pro přípravku máme dva ministoly.
Rekreační oddíl přijímá nové členy bez ohledu na věk, pohlaví a výkon-
nost. Hrajeme každé pondělí mezi 17. až 21. hodinou. Zorganizována
dlouhodobá soutěž jednotlivců v rámci oddílu a jednorázové turnaje
dvouher a čtyřher.
Registrovaný oddíl přijímá nové hráče výkonnosti okresní a krajské
úrovně – muže i ženy.
Ďáblové Praha pořádají nábor dětí do klubu Správňáci. Členům klubu
zajistíme informovanost o všech akcích Ďáblů Praha a slevu na každou
z těchto akcí ve výši 50% startovného.
Sobota 17. 3. 2018 od 19.00 Ples stolních tenistů. K tanci a poslechu
hraje kapela Splašená kráva.
Úterý 20. 3., 17. 4., 22. 5. a 5. 6. 2018 od 15.00 hodin – série čtyř
střeleckých závodů pro děti. Střílí se vzduchovkami pořadatele.
Sobota 14. 4. 2018 od 10.00 hodin Střelecké závody pro děti. 
Střílí se vzduchovkami pořadatele.
Sobota 14. 4. 2018 od 14.00 hodin Závody RC modelů aut na vysí-
lačku pro děti. Jede se auty pořadatele.

Pronajímáme sál 300 m2 s pódiem 50 m2 na kulturní akce a oslavy.
Centrum stolního tenisu Ďáblice je otevřeno i pro veřejnost – možnost
hodinového pronájmu stolu přes online rezervační systém. Volno pro
veřejnost zejména ve středu a v neděli odpoledne. Možnost pronájmu
herny stolního tenisu na podnikové turnaje.
Kontakt: Ing. Miloslav Fuček – 727 834 421 (www.centrumdablice.cz,
www.centrumstolnihotenisu.cz, www.mladez.ttcpraha.cz,
www.ttcpraha.cz, www.pinecvpraze.cz – turnaje pro děti a mládež)

MANIKÚRA – PEDIKÚRA – ČAKOVICE
HROŇKOVÁ LENKA – TEL.: 605 217 055   

www.manikura-pedikura-lenka.cz
Manikúra, pedikúra – mokrá, suchá.

Shellac CND, modeláž nehtu.
Vchod společný s krejčovstvím, 

ul. Dr. Marodyho 177, Praha 9 –Čakovice

Světový týden 
zeleného zákalu

 (glaukomu)

lidí 
se zeleným 
zákalem neví,
že ho mají.

Pravidelné vyšetření očí
je naprosto zásadní k zachycení zeleného 
zákalu a k předcházení nevratných změn. 
Objednejte se u Vašeho očního lékaře již 
dnes.
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...s balíčkem SAFETY ZDARMA.

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 vozů CITIGO, FABIA, RAPID a OCTAVIA: 3,9–6,8 l/100km, 82–158 g/km.

Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Foto je ilustrativní. 

Akce platí do 30. 6 . 2018 nebo do vyprodání zásob. Slevy a akční nabídky se nesčítají.

Více informací se dozvíte na www.porsche-prosek.cz

K modelům CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA a SUPERB získáte výhodné benefi ty v podobě 
povinné výbavy, přihlášení vozu na SPZ, 10% zvýhodnění na servis, 0% spoluúčast na povinné 
a havarijní pojištění a mnoho dalších výhod. 

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
 
PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12, 182 00 Praha 8, Tel.: 286 001 711
skoda.prosek@porsche.cz, www.porsche-prosek.cz

CESTUJTE

 BEZ OBAV

Při pořízení vozu ŠKODA získáte výhodný balíček SAFETY ZDARMA.


