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1. Nejdůležitější události ďáblického roku 2018 

 
Volby do zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 

Po čtyřech letech se v říjnu konaly volby do ďáblického 

zastupitelstva. Oproti těm minulým, kdy se o přízeň voličů ucházelo 

8 volebních stran a uskupení (uspělo jich 6), byly nyní kandidátky jen čtyři: 

Volba 2010, Sdružení OOOD-Ďáblice, Starostové a nezávislí, Hlas seniorů. 

Vítězem se stali Starostové a nezávislí s 10 mandáty, 3 zastupitele získala 

Volba 2010 a dva OOOD-Ďáblice. Více se dočtete v kapitolách 3, 4 a 16. 

 

Čestné občanství 

Prvním čestným občanem Ďáblic se stal pan Zdeněk Corn 

in memoriam – učitel a ředitel ďáblické školy, zakladatel astronomického 

kroužku a iniciátor stavby hvězdárny. Více v kapitole 15. 

 

Kulturní život v obci 

Pestrá nabídka akcí se v roce 2018 opět mnohonásobně rozšířila, a to 

díky dobré spolupráci vedení komunitního centra Vlna a naší obce. 

Koncerty, divadelní představení, promítání filmů, zdravá strava, výtvarné 

kurzy, cvičení – to je jen pár oblastí, kterých se Ďábličáci mohli zúčastnit. Ty 

největší akce se uskutečnily ve druhém pololetí: Zažít město jinak (neslo se 

v duchu 100. výročí založení republiky), oslava Mezinárodního dne seniorů 

se Stanislavem Zindulkou, koncert písničkářky Radůzy a stand up Na 

stojáka. Více se dočtete v kapitolách 10 a 16 (Kalendář akcí; Pozvánky na 

akce). 
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2. Ďáblice 2018 – přehled 

Počet obyvatel k 1. 1.:    3 615 

Počet obyvatel k 31. 12.:  3 639 

Narozené děti:      28 

Zesnulí:        27 

Sňatky:         14 

Rozvody:        14 

 

Volební období 2014 – 2018 (končící zastupitelé) 

Rada MČ: 

Ing. Miloš Růžička – starosta 

Ing. Mgr. Martin Tumpach – místostarosta 

Tatjana Dohnalová – radní 

Ing. Tomáš Dvořák – radní 

Markéta Stránská – radní 

 

Zastupitelstvo MČ: 

Mgr. Bouzková Markéta 

Tatjana Dohnalová 

Ing. Tomáš Dvořák 

Mgr. Simona Dvořáková 

Martin Lonek 

Ing. Pavel Niebauer 

Ing. Miloš Růžička 

Norbert Rybář 

Mgr. Michal Soukup 

Markéta Stránská 

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D. 

Jitka Tomková  

Mgr. Barbara Tranová 

Ing. Mgr. Martin Tumpach 

Ing. Jiří Zajíček 
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Volební období 2018 - 2022 

Rada MČ: 

Ing. Miloš Růžička – starosta 

Ing. Jan Hrdlička – místostarosta 

Ing. Tomáš Dvořák - radní 

Mgr. Simona Dvořáková - radní 

Ing. Ludvík Tesař, Ph.D. - radní 

 

Zastupitelstvo MČ: 

Mgr. Ilona Blažková 

Ing. Tomáš Dvořák 

Mgr. Simona Dvořáková 

Ing. Jan Hrdlička 

Michal Klímek 

Mgr. Jiří Kříž 

PhDr. Ing. Marek Pěkný 

Ing. Jindřich Pavel 

David Prokeš, DiS. 

Ing. Radimír Rexa, CSc. 

Ing. Miloš Růžička 

Markéta Stránská 

Ing. Ludvík Tesař, Ph.D. 

Ing. Mgr. Martin Tumpach 

Michael Vlach 
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3. Úřad a samospráva MČ 

PODĚKOVÁNÍ VŠEM ďáblickým spolkům a zájmovým sdružením. 
Spolková a organizovaná i neorganizovaná dobrovolnická činnost je 

základ každé obecni komunity i celé občanské společnosti. Mám radost, že 

v porovnání s ostatními obcemi nejsme pozadu. Věnovat svůj osobní čas 

druhým není v dnešní době úplně běžné, ale takových lidí přibývá, i u nás. 

Velmi si toho vážím a všem děkuji. 

PODĚKOVÁNÍ VŠEM výborům zastupitelstva (finančnímu, kontrolnímu) 

a komisím (poradnímu hlasu rady městské části). 

Spolehlivě hlídali naše obecní finance, kontrolovali práci mojí i celé rady. 

Adresné poděkování šéfredaktorce Haně Macháňové a celému kolektivu 

redakce a redakční rady, kteří nám celé roky neúnavně připravují náš 

zpravodaj. 

PODĚKOVÁNÍ VŠEM kolegům z našich organizací (mateřská škola, základní 

škola, hasiči, knihovna, KC Vlna) a v neposlední řadě všem pracovníkům 

úřadu městské části. 

Všechno se nám vždy nepovedlo podle našich představ. „Kdo nic nedělá, 

nic nezkazí“ ale nebylo naším heslem. Chybu bylo možné pochopit, omluvit, 

napravit. Vždy ale bylo podstatné nepřipustit pasivitu. 

Díky všem zúčastněným předáváme jmenované organizace jako stabilní, 

profesionální a v dobré náladě. Jako zastupitel hlavního města Prahy 

tvrdím, že naše organizace mají na Praze velmi dobré jméno a uznání. 

PODĚKOVÁNÍ VŠEM kolegům zastupitelům a malé ohlédnutí! 

Bylo mi ctí se všemi spolupracovat. Předešlé volební období 2010–2014 

bylo velmi obtížné, plné negace, pomluv, vyhrožování i porušování slibů 

zastupitele, ..., atmosféra byla neustále velmi napjatá. Byla to pro mne sice 

výborná škola odolnosti, ale splnění každého úkolu a cíle asi nejen mne 

stálo mnoho zbytečně vynaložených sil. 

O to více si cením právě končícího období 2014-2018. Myslím, že jsme se 

naučili více si navzájem rozumět a respektovat se, což bylo dáno nejen 

hlubší znalostí problematiky správy obce většiny zastupitelů, ale také vámi 

občany – voliči, kteří jste do zastupitelstva pustili už jen kvalitnější 
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kandidáty. Pokud nedošlo k široké shodě, byly k tomu dobré důvody, na 

kterých jsme bez urážení na úřadě a v radě dál pracovali, záměry 

a dokumentace zlepšovali a znovu hledali podporu co největší části 

zastupitelů.                    Miloš Růžička (ĎZ 09/2018) 

Výsledky voleb Praha-Ďáblice – počty obdržených hlasů 

Kandidát        Strana    Poř. číslo  Abs. počet hlasů 

Růžička Miloš Ing.    STAN     1     788 

Dvořák Tomáš Ing.    STAN     2     738 

Dvořáková Simona Mgr.  STAN     3     733 

Kříž Jiří Mgr.       STAN     6     711 

Stránská Markéta     STAN     5     703 

Tesař Ludvík Ing. Ph.D.   STAN     4     699 

Blažková Ilona Mgr.    STAN     9     687 

Hrdlička Jan Ing.     STAN   11     682 

Klímek Michal      STAN   10     680 

Pavel Jindřich Ing.    STAN     7     679 

Rabušicová Marie    STAN     8     670  pozn.: vzdala se mandátu 

Tumpach Martin Ing. Mgr. VOLBA 2010   1     398 

Pěkný Marek PhDr. Ing.  VOLBA 2010   2     319 

Prokeš David DiS.     VOLBA 2010   3     289 

Rexa Radimír Ing. CSc.   OOOD      1     210 

Vlach Michael      OOOD     2     206 

Zdroj: ČSÚ (ĎZ 12/2018) 

Z 1. ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 

Složení slibů členů zastupitelstva Městské části Praha-Ďáblice. Paní 

tajemnice konstatovala, že žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani 

nesložil slib s výhradou. 

Volba starosty, místostarosty a členů RMČ. Zastupitelstvo MČ po 

projednání: 

- schválilo zvolení jednoho místostarosty; 
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- určilo, že pro výkon funkce starosty a místostarosty MČ bude člen 

zastupitelstva dlouhodobě uvolněn; 

- zvolilo starostou v tajné volbě pana Ing. Miloše Růžičku v počtu 11 

platných hlasů; 

- zvolilo místostarostou v tajné volbě pana Ing. Jana Hrdličku počtem 

hlasů 9; 

- zvolilo za členy Rady MČ Praha-Ďáblice v tajné volbě tyto kandidáty: 

Mgr. Simonu Dvořákovou – 12 hlasů, Ing. Tomáše Dvořáka – 11 hlasů, 

Ing. Ludvíka Tesaře, PhD. – 10 hlasů. 

Zřízení finančního a kontrolního výboru a jejich členů. Zastupitelstvo MČ po 

projednání: 

- zřídilo Finanční výbor a Kontrolní výbor - oba výbory budou pětičlenné. 

Finanční výbor: 

kandidát        počet hlasů 

Ing. Jindřich Pavel      9      pozn. předseda 

Ing. Ludvík Tesař, Ph.D.  13 

Michal Mošnička     12 

Ing. Mgr. Martin Tumpach 14 

Ing. Radimír Rexa, CSc.   14 

Tajemnice FV: Ing. Miroslava Koubová – vedoucí finančního odboru ÚMČ 

Kontrolní výbor: 

kandidát       počet hlasů 

Mgr. Jiří Kříž      14 

Ing. Martin Vodvářka  14 

Mgr. Jitka Kolářová   15 

Bc. Hana Mráčková   14 

Tajemnice KV: Ing. Bronislava Lomozová – zaměstnanec FO ÚMČ 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo návrh výše odměn 

neuvolněným funkcionářům ve výši 1 690 Kč; schválilo nenárokový souhrn 

odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva jako maximální 

souhrn odměn za 3 různé funkce: člena rady – 6 758 Kč, předsedy výboru, 

komise nebo člena zvláštního orgánu – 3 379 Kč, člena výboru, komise 

nebo člena zvláštního orgánu – 2 816 Kč. 

(ĎZ 11/2018) 
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Anketní otázky pro zastupitele 

Proč jste se rozhodl/a vstoupit do veřejného života v naší obci, případně 

proč jste se rozhodl/a ve funkci pokračovat? 

Čemu se chcete věnovat? 

Máte stanovené nějaké konkrétní cíle nebo plány? 

Mgr. Ilona Blažková (STAN) 

* Vnímám obec jako místo společného soužití lidí, kteří vytváří pěkné 

prostředí. Líbí se mi bohatá nabídka kulturních, sportovních 

a společenských akcí v naší obci a ráda bych přispěla k jejímu dalšímu 

zdárnému fungování. 

Ing. Tomáš Dvořák (STAN) 

* Do veřejného života v naší obci jsem se rozhodl vstoupit v roce 2007, kdy 

jsem měl pocit, že ne vše se zde odehrává tak, jak má a jak by, dle mého 

názoru, bylo správné. Od té doby se postupně snažím (a často je to cesta 

trnitá), aby se věci děly pokud možno ku prospěchu většiny místních 

občanů, nikdy nebudu moci říci nás všech. Tento pohled má totiž každý 

někde jinde a v poslední době žasnu, jak někteří moc a o tolik. 

Ve funkci jsem se rozhodl pokračovat, neb stále hodlám podporovat 

stávajícího starostu a býti mu nápomocen zejména ve věcech, které jsem již 

mnohokrát deklaroval a většinu čtenářů bych jejich výčtem zbytečně 

unavoval. V poslední době se zdá, že je třeba, aby byl stále více kladen 

důraz na používání zdravého rozumu, vnášení více objektivity a souvislostí 

do mnohých řešených problémů a situací. A tomu bych chtěl být mimo jiné 

nápomocen. Třetí volební období a jisté profesní a životní zkušenosti to, 

myslím, umožňují. 

Mgr. Simona Dvořáková (STAN) 

* Rozhodla jsem se pokračovat v práci pro obec, protože mě tato práce 

baví, naplňuje, a protože cítím zodpovědnost za to, aby se dotáhlo do 

konce všechno to, na čem jsme poslední roky pracovali a co ještě 

v následujících letech plánujeme. Budu tedy i nadále svědomitě pracovat 

tam, kde jsem pracovala posledních osm let. Jako radní budu mít na starosti 

oblast kultury, školství a oblast sociální. Budu tudíž usilovat o to, aby byl 

komunitní život v Ďáblicích i v příštích letech tak bohatý jako doposud, 

nebo snad ještě bohatší. Na to je nás ale potřeba více. Jsem proto moc 

ráda, že dámy, které v minulém volebním období pracovaly v kulturní 
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a sociální komisi, jsou ochotny v této práci pokračovat. Velmi jim za to 

děkuji. Čím více nás však bude, tím lépe. Proto apeluji na všechny ďáblické 

občany: Pokud byste se i vy chtěli angažovat v komunitním životě Ďáblic, 

napište nebo zavolejte, rádi vás mezi námi přivítáme. Stejně tak se těším na 

spolupráci se všemi novými i staronovými zastupiteli, kteří jsou jistě plni 

elánu a nápadů, jak veřejný život v naší obci obohatit. Přeji jim, aby jim 

nápady i elán vydržely celé čtyři roky. 

Ing. Jan Hrdlička (STAN) 

* Do veřejného života v Ďáblicích jsem vstupoval různými způsoby již 

během posledních cca 6 let, kdy mne zaujaly některé vize a projekty 

městské části pod vedením pana starosty Růžičky. V předešlých čtyřech 

letech jsem spolupracoval ve finančním výboru a později i při samotné 

výstavbě nového Obecního domu. Rozhodnutí kandidovat nebylo pro mne 

letos z osobních důvodů jednoduché. A nakonec se situace po komunálních 

volbách vyvinula tak, jak se vyvinula. Chtěl bych touto cestou ještě jednou 

poděkovat všem, kteří mi dali během voleb důvěru prostřednictvím jejich 

hlasů! I těch preferenčních bylo relativně velmi mnoho. Děkuji! 

* Aktivitám spojeným s pozicí místostarosty. A je jich více než dost. 

* Směr mých aktivit a cílů je předvídatelný z výsledků dosažených během 

předcházejících osmi let. A na tuto práci se skutečně těším. 

V první fázi je pro mě prioritní stabilizace personální situace 

v technickohospodářské oblasti, takže bude možné předat část mých 

činností spojených s podporou těchto aktivit v současnosti. Oporu bych rád 

nalezl i v činnosti pracovních komisí (píši v polovině listopadu). A paralelně 

s tím pokračujeme ve smysluplných projektech, které jsem přebral 

v různých fázích rozpracovanosti a s různými překážkami, směrem 

k získávání potřebných povolení a jejich dokončení. 

Do Ďáblic jsme se přistěhovali před 13 lety, a proto považuji za vhodné se 

v nové funkci osobně seznámit co nejdříve i s prací všech organizací, spolků 

a oddílů, které v Ďáblicích působí. A věřím, že vzájemným osobním 

setkáváním, prostřednictvím Zpravodaje a webových stránek, bude i ke 

vzájemné komunikaci dostatek příležitostí. 

Michal Klímek (STAN) 

* V Ďáblicích bydlím takřka od narození, a proto rád přispěji alespoň malým 

dílem k lepším zítřkům v naší městské části. V prvé řadě bych chtěl pomoci 
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k výstavbě multifunkční sportovní haly, která by určitě ulehčila práci 

učitelům na naší základní škole. 

Mgr. Jiří Kříž (STAN) 

* Já jsem se o veřejný život v naší obci zajímal již delší dobu a snažil jsem se 

na různých pozicích pomáhat, protože zde téměř dvacet let žiji i se svou 

rodinou a chci, aby se místním lidem žilo v naší obci dobře. Kandidoval jsem 

do zastupitelstva už i v minulém volebním období a moje současná 

kandidatura tak byla logickým pokračováním. 

* Vzhledem k tomu, že jsem profesí advokát, tak se chci věnovat činnosti 

Kontrolního výboru a dbát na dodržování platných právních předpisů při 

činnosti obce. Věřím, že k tomu mám dobré předpoklady také s ohledem na 

to, že jsem byl členem Kontrolního výboru již v minulém volebním období. 

* Vnímám a jsem si vědom, že je potřeba řešit některé konkrétní problémy, 

které obyvatele Ďáblic trápí, jako je třeba dopravní situace, hluk z blízké 

dálnice a běžné potřeby obyvatel, jako je úklid ulic a řešení odpadů. 

V těchto věcech souhlasím se záměry našeho volebního programu. Ale 

přesto se neupínám k jednotlivým cílům nebo plánům, protože si 

uvědomuji, že následující období bude přinášet nejrůznější výzvy 

a překážky, z nichž některé ani nelze předvídat. Takové výzvy bude potřeba 

řešit s vyšší mírou pružnosti a obecného přehledu bez fixace na jednotlivé 

cíle. A hlavně na to bych chtěl být připraven. 

Ing. Miloš Růžička (STAN) 

* O komunální události v Ďáblicích jsem se zajímal již od založení naší MČ. 

Zprvu jsem jen velmi „opatrně“ nasával informace, porovnával své názory 

a postoje s ostatními, občas navštívil tehdejšího starostu Ing. arch. Jiřího 

Veselého. Do ďáblické politiky jsem osobně vstoupil v roce 2006. Pracoval 

jsem jako člen a později jako předseda komise životního prostředí. Od roku 

2010 jsem měl tu čest kandidovat a řídit městskou část a úřad MČ. 

V Ďáblicích žiji celý svůj život, chodil jsem do zde do školy, hudební školy, na 

fotbal atd. a myslím, že moje povaha, zásady a názory jsou již známé, léty 

i mnoha lidmi prověřené. Od mého nástupu do funkce starosty 

transparentně předkládáme vše o hospodaření, o každodenní správě 

a plánech v obci. Také v letošních volbách jsem zpracoval a vám všem 

předložil podrobný plán dalšího rozvoje naší obce, spolků a sousedského 

soužití tak, jak nám to naše kompetence umožňují. Z mého dosavadního 
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působení i z nového plánu rozvoje naší obce je myslím zřejmé, proč jsem se 

rozhodl do veřejného života vstoupit a dále podporovat a chránit dobré 

myšlenky, přátelské vztahy, sociální a kulturní práci, moudrá opatření 

a úctu k hodnotám pro spokojenější život v obci. 

David Prokeš, DiS. (VOLBA 2010) 

* Žiji v Ďáblicích od narození a vždy jsem se zajímal o aktuální dění. Když 

jsem byl osloven dnes již bývalým místostarostou panem Tumpachem 

a členy Spolku pro Ďáblice, kteří toho v ochraně přírody, zdraví a práci pro 

obec tolik udělali, tak jsem neváhal také pomoci. 

* Rád bych se věnoval životnímu prostředí v obci. Je potřeba konečně 

vytvořit protihluková opatření. A také neustále připomínat, že stromy v obci 

se mají sázet, nikoliv kácet! 

* Mé konkrétní cíle jsou revitalizace Mratínského potoka a s tím související 

odvodnění Ďáblic, protihluková opatření na Cínovecké a revitalizace hřišť. 

Ing. Radimír Rexa, CSc. (OOOD) 

* O věci veřejné naší obce se zajímám od roku 2013. V minulém volebním 

období jsem působil ve Finančním výboru (FV), v Komisi výstavby a investic 

(KVI), zastupoval jsem obec ve spolku Otevřená města, z.s. (OM) a účastnil 

jsem se jako občan většiny veřejných zastupitelstev. Mandát zastupitele je 

pokračováním mých dosavadních aktivit. 

* Doposud jsem se v rámci OM a KVI věnoval otevřenosti, odvodnění, 

odhlučnění a rád bych u těchto témat zůstal. I nadále jsem členem FV. 

* I když jsou otevřenost, odvodnění a odhlučnění témata všech tří 

volebních sdružení, společný postup při jejich řešení se nám v rámci 

povolebního vyjednávání s vítězem voleb nepodařilo domluvit. Jelikož 

rozhodovat a řešit může ten, kdo má kompetence, v pozici opozičního 

zastupitele bych raději místo cílů mluvil o krocích, které rád podpořím 

a pomůžu realizovat: 

odvodnění: 1. majetkoprávní řešení pozemku pro otevřenou retenční nádrž 

(RN B) a související sběrač, 2. další kroky domluvené s PVS, a.s. koncem 

roku 2016; 

odhlučnění: 1. dopracování poslední hlukové studie o návrh protihlukových 

opatření, 2. vypracování dopravní studie proveditelnosti/DÚR, 3. jednání 

s MHMP a TSK o dalším postupu směřujícím k realizaci protihlukových 

opatření; 
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otevřenost: klikací rozpočet umožňující proklikat se od ekonomických 

makroukazatelů obce až po účetní doklady, důslednost při zveřejňování 

dokumentů a podkladů. 

Ing. Mgr. Martin Tumpach (VOLBA 2010) 

* V minulém funkčním období se mi ve spolupráci s efektivními kolegy 

podařilo v Ďáblicích dosáhnout řady prospěšných cílů (namátkou zákaz 

tranzitního průjezdu nákladních vozidel Ďáblicemi, zpomalení dopravy na 

Šenovské, realizace fitparku Na Znělci nebo budování zastávkových 

přístřešků) a posunout několik dlouhodobějších ďáblických problematik 

(hluk, revitalizace Mratínského potoka, úprava a navýšení počtu stání 

kontejnerů na tříděný odpad). 

* Rád bych i za stávajících podmínek dle možností pokračoval v započaté 

činnosti a spolupracoval na dalším rozvoji probíhajících témat. Vzhledem 

k rozložení sil v zastupitelstvu a stranicky zcela jednobarevné radnici 

vnímám svoji roli zejména v kontaktu s obyvateli Ďáblic a zprostředkovávání 

informací mezi lidmi a radnicí. V tématech, se kterými jsem měl za tři roky 

působení na radnici možnost se detailně seznámit, jsem v případě zájmu ze 

strany Rady MČ připravený podat pomocnou ruku. Mým cílem je především 

spokojený život co největšího počtu lidí z Ďáblic. 

Michael Vlach (OOOD) 

* V minulém volebním období jsem působil v komisi výstavby a investic 

(KVI). Přestože složení komise bylo na vysoké úrovni, neměla na obecní 

dění praktický vliv. 

* Přál bych si, aby KVI získala větší autoritu. 

* Konkrétní cíle při mandátu opozičního zastupitele jsou spíše myšlenkou. 

A. Odvodnění dolní části Ďáblic, aktualizaci studie z roku 2004, posílit 

a propojit dešťové řady střední části Ďáblic a zvážit další možnosti 

zadržování vody na území obce. Vybudování retenční nádrže. 

B. Odhlučnění Cínovecké, zklidnění dopravy ulic Šenovská, Ďáblická - 

dopracovat opatření vyplývající z poslední hlukové studie. Rezervovat 

v rozpočtech částky na projekční přípravu. 

C. Posílení otevřenosti a demokracie v činnosti radnice. 
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4. Obecní záležitosti 

Volby prezidenta republiky 2018 

Českým prezidentem se stal již podruhé Miloš Zeman. Získal o 2,73 %, 

tedy o 152 184 hlasů více než jeho protikandidát Jiří Drahoš. Ten vyhrál 

v Praze, krajích Královéhradeckém, Libereckém a Středočeském, 90 % hlasů 

získal u Čechů v zahraničí. 

Průměrná volební účast byla v 1. kole 61,92 %, ve 2. kole stoupla na 

66,60 %. V Praze a na Vysočině přesáhla ve 2. kole hranici 71 %, v Ďáblicích 

byla dokonce 75 %. 

Podrobné volební výsledky zveřejnil Český statistický úřad. 

Zpracovala Hana Macháňová (ĎZ 02/2018) 

Volby do zastupitelstev obcí 

Ve dnech 5. a 6. října se konaly volby do zastupitelstev obcí a části 

senátu. 

V Ďáblicích zvítězilo se ziskem deseti mandátů (zastupitelů) hnutí 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Tři mandáty získalo sdružení nezávislých 

kandidátů Volba2010, sdružení OOOD - Ďáblice získalo mandáty dva. 

Volební účast byla následující: v ČR 47,34%, v Praze 46,44%, v Ďáblicích 

54,71% voličů. 

Volby do magistrátu hl. m. Prahy vyhrála ODS (14 mandátů). Po 

13 mandátech získaly Česká pirátská strana, PRAHA SOBĚ a Koalice STAN, 

TOP 09. ANO 2011 získalo 12 mandátů. Mezi šedesáti pěti nově zvolenými 

pražskými zastupiteli je opět i náš starosta Ing. Miloš Růžička. 

Do druhého kola volby senátora za Prahu 8 postoupili Ing. Lukáš 

Wagenknecht (Piráti) a prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. (TOP+STAN). 

Zpracovala Hana Macháňová (ĎZ 10/2018) 
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5. Hospodaření obce    

 
Rozpočet obce pro rok 2018  

 
Příloha č. 1 k usnesení č. 183/17/ZMČ   

 
Městská část Praha-Ďáblice  

 
 Schválený Upravený  Skutečnost 
 rozpočet rozpočet 2018 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY    
 

   
DAŇOVÉ    
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 211 900 211 900 252 917 

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0 0 0 

Správní poplatky 30 000 30 000 41 150 

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 241 900 241 900 294 067 
     
Daň z nemovitosti 2 800 000 2 800 000 2 964 913 

Majetkové daně 2 800 000 2 800 000 2 964 913 

     
NEDAŇOVÉ    
Příjmy z poskytování služeb 7 000 7 000 8 420 

Výnosy z finančního majetku 75 000 75 000 110 735 

Příjmy z vlastních činností 82 000 82 000 119 155 
     
Přijaté sankční platby 0 0 32 000 

Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 

Přijaté neinvestiční dary 0 0 18 000 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 31 345 

Ostatní příjmy 2 150 000 2 315 000 499 500 

Splacené půjčky od obyvatelstva 0 0 0 

Ostatní nedaňové příjmy 2 232 000 2 397 000 700 000 
 

   
Finanční vypořádání 0 0 0 
 

   
PŘIJATÉ TRANSFERY    
Neinvestiční transfery od obcí 40 000 40 000 40 000 

Neinvestiční transfery od SR 100 000 302 300 302 334 

Neinvestiční transfery od HMP 31 107 000 36 618 000 36 498 436 

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 0 0 35 797 

Převody z vlastních rezervních fondů 10 180 000 15 280 000 15 270 238 

Převody z rozpočtových účtů 180 000 180 000 24 032 990 

Neinvestiční přijaté transfery 31 247 000 36 960 300 36 876 567 

Investiční transfery od HMP 0 21 950 000 21 950 000 

Investiční transfery z OPŽP 0 0 0 

Investiční přijaté transfery 0 21 950 000 21 950 000 

     
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 36 520 900 64 349 200 62 785 547 
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE    
 

  
 

BĚŽNÉ   
 

Kapitola 1 Rozvoj obce    

Zázemí Ďáblického parku 400 000 400 000 0 

Multifunkční dům 0 5 400 000 2 862 703 

CELKEM Rozvoj obce 400 000 5 800 000 2 862 703 
 

   
Kapitola 2 Městská infrastruktura    
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 150 000 1 150 000 798 299 

Komise životního prostředí 20 000 20 000 0 

Ostatní péče o životní prostředí 1 116 000 1 436 000 1 032 760 

Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO) 960 000 960 000 922 695 

CELKEM Městská infrastruktura 3 246 000 3 566 000 2 753 754 
     
Kapitola 3 Doprava    
Silnice 1 112 000 1 112 000 669 415 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 900 000 900 000 373 937 

CELKEM Doprava 2 012 000 2 012 000 1 043 352 
 

   
Kapitola 4 Školství a mládež    
Předškolní zařízení 835 000 1 025 000 842 537 

Základní škola 4 917 000 10 512 400 10 104 744 

v tom:                                               příspěvek na provoz 4 400 000 4 400 000 4 400 000 

Školská a kulturní komise 190 000 190 000 179 800 

Neinvestiční transfery  60 000 100 000 80 000 

Neinvestiční transfery  SK 400 000 400 000 400 000 

Kompenzační příspěvky 1 900 000 1 900 000 1 470 000 

Ostatní vzdělávání - program Agenda 21 0 164 600 164 600 

Dětská hřiště a klub 368 600 395 600 205 247 

CELKEM Školství a mládež 8 670 600 14 687 600 13 446 928 
     
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast    
Sociální komise 120 000 120 000 100 424 

Program OPPPR - Komunitní život v Ďáblicích 87 300 2 144 800 1 544 096 

CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost 207 300 2 264 800 1 644 520 
     
Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch    
Činnosti knihovnické 346 500 346 500 272 040 

Ostatní záležitosti kultury - kronika 26 500 26 500 24 000 

Ostatní záležitosti kultury - akce MČ 255 000 420 000 355 053 

Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví, církev 0 0 0 

Neinvestiční transfery nezisk. organizacím 95 000 155 000 140 000 

Sportovní komise 50 000 50 000 27 170 

CELKEM Kultura sport a cestovní ruch 773 000 998 000 818 263 
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Kapitola 7 Bezpečnost    
Požární ochrana - dobrovolná část 437 400 909 500 899 193 

CELKEM Bezpečnost 437 400 909 500 899 193 
     
Kapitola 8 Hospodářství    
Pořízení neinvestičního majetku (byty,nebyty) 200 000 200 000 0 

CELKEM Hospodářství 200 000 200 000 0 
     
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva    
Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 2 921 000 2 921 000 2 431 487 

Nákup materiálu 0 0 0 

Nákup služeb 20 000 20 000 16 512 

Ostatní nákupy 65 500 67 500 49 529 

Dary obyvatelstvu 100 000 80 000 77 000 

Celkem samospráva 3 106 500 3 088 500 2 574 528 
 

   
Volby zastupitelstva 0 132 000 132 000 

Volby prezident ČR 0 70 300 66 857 
 

   
Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 4 218 900 4 614 000 4 487 032 

Nákup materiálu 365 000 365 000 291 806 

Nákup vody, paliv a energie 389 000 489 000 409 099 

Nákup služeb 2 750 000 2 748 000 1 671 416 

Ostatní nákupy 220 000 250 000 152 206 

Daně a poplatky SR 10 000 10 000 5 000 

Ostatní neinvestiční transfery 290 000 300 000 238 048 

Celkem vnitřní správa 8 242 900 8 776 000 7 254 607 

CELKEM vnitřní správa a samospráva 11 349 400 12 066 800 10 027 992 

     
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa    
Nespecifikované rezervy 3 395 200 3 395 200 0 

Převody mezi stat.městy a jejich MČ - finanční vypoř. 0 300 277 

Ostatní neinvestiční výdaje 0 16 000 15 241 

CELKEM Všeobecná pokladní správa 3 395 200 3 411 500 15 518 

CELKEM Běžné výdaje 30 690 900 45 916 200 33 512 223 
 

   
KAPITÁLOVÉ    
Kapitola 1 Rozvoj obce    
Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku 110 000 110 000 0 

Centrum II. - Obecní dům - číslo akce 80546 25 000 000 21 500 000 18 267 402 

Centrum II. - Obecní dům - číslo akce 80546 zařízení 0 3 100 000 1 879 319 

Celkem kapitola 1 25 110 000 24 710 000 20 146 721 
 

   
Kapitola 2 Městská infrastruktura    
Kontejnerová stání 400 000 400 000 39 035 

Celkem kapitola 2 400 000 400 000 39 035 
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Kapitola 3 Doprava    
Rekonstrukce přístup.cest ke hvězdárně - silnice č.akce 80206 2 993 000 3 589 000 157 970 

Rekonstrukce přístup.cest ke hvězdárně - chodniky č.akce 80206 870 000 1 000 000 659 181 

Pozemky 0 500 500 

Rekonstrukce chodníků MŠ 0 100 000 68 150 

Autobusové zastávky 400 000 602 400 601 572 

Celkem kapitola 3 4 263 000 5 291 900 1 487 373 
 

   
Kapitola 4 Školství a mládež    
Přístavba ZŠ - číslo akce 42203 220 000 220 000 176 346 

Rekonstrukce MŠ - nové kotle 250 000 330 000 15 000 

Multifunkční hala SK Ďáblice 0 5 100 000 5 100 000 

Rekonstrukce herního prvku 0 250 000 248 569 

Celkem kapitola 4 470 000 5 900 000 5 539 915 
 

   
Kapitola 5 Sociální oblast    
Rekonstrukce lékárna, ordinace, soc. služby - č.akce 80777 0 9 000 000 21 175 

Celkem kapitola 5 0 9 000 000 21 175 
     
Kapitola 6 Kultura a sport    
Přesměrování a modernizace ozvučení hřiště SK Ďáblice 200 000 200 000 194 860 

Odhlučnění SK Ďáblice 0 950 000 0 

Sportovní zařízení 45 100 45 100 45 100 

Celkem kapitola 6 245 100 1 195 100 239 960 
 

   
Kapitola 7 Bezpečnost    
Zabezpečovací systém budovy JSDH 70 000 70 000 0 

Rekonstrukce budovy - č.akce 809100 0 2 875 400 2 770 651 

Celkem kapitola 7 70 000 2 945 400 2 770 651 
 

   
Kapitola 8 Hospodářství    
Obytný dům Akcíz II. 0 13 350 000 30 855 

Rekonstrukce Ďáblická 339 0 40 000 40 000 

Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl. 2012) 195 000 195 000 190 124 

Celkem kapitola 8 195 000 13 585 000 260 979 
 

   
CELKEM Kapitálové výdaje 30 753 100 63 027 400 30 505 809 
 

   
 

   
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 61 444 000 108 943 600 64 018 032 

Převod sociálnímu fondu 180 000 180 000 201 405 

Převod do FRR 0 0 0 
 

   
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 36 520 900 64 349 200 62 785 547 

Převody z vlastních fondů (SF) 180 000 180 000 155 399 

FINANCOVÁNÍ z prostředků minulých let 14 923 100 0 0 
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Převody vlastním rezervním fondům výdaje 10 180 000 15 280 000 39 101 844 

Převody vlastním rezervním fondům příjmy 10 180 000 15 280 000 39 132 990 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM dle výkazů 71 804 000 124 403 600 103 321 281 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM dle výkazů 46 880 900 79 809 200 102 088 795 
 

   
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -24 923 100 -44 594 400 -1 232 486 

 

  

  

   

Ze zápisníku starosty 

Více jak 203 milionů Kč do vyšší kvality života v naší městské části (zpráva 

o financování projektů ve vztahu ke schválenému rozpočtu 2018) 

Rozpočet 2018 je na webových stránkách, příjmy Ďáblic v posledních letech 

stále stoupají 

Kompletní schválený rozpočet pro r. 2018 (hlavní rozpočet, rozpočet 

vedlejší hospodářské činnosti – hlavně správa bytů) je jako každý rok 

veřejně dostupný na webových stránkách Ďáblic. Hlavním příjmem je tzv. 

„dotační vztah k hlavnímu městu Praze“, který v souladu se zákonem 

o Praze zajišťuje základní chod městské části, úřadu a správu majetku. 

V roce 2016 se starostům podařil opravdový průlom v přerozdělení 

financí Prahy. Prosadili jsme pro městské části tolik potřebné navýšení 

základního příjmu – v našem případě to byl dvojnásobek! A oproti roku 

2017 se podařilo vyjednat ještě další navýšení o necelé 2 mil. Kč na 

celkových cca 21,2 mil. Kč. Naším druhým, a to mimořádným, příjmem je 

10 mil. Kč jako kompenzace za skládku, kterou dostáváme po mnoha letech 

vyjednávání na základě nové smlouvy s Prahou. 

Běžné výdaje (správa obce, úřadu, výkon státní správy) jsou o cca 6 mil. Kč 

nižší než příjmy. Jsme tedy v kladných číslech, každý rok (i při probíhajících 

investičních akcích a opravách) dosahujeme úspor a k tomu držíme finanční 

rezervu 10 mil. Kč. 

Stručný finanční přehled 2018 

- přesun z rozpočtu hlavního města Prahy = 31,1 mil. Kč 

- ostatní příjmy (naše vlastní) = 5,4 mil. Kč 

- příjmy rozpočtové celkem = 36,5 mil. Kč 

- výdaje běžné (provozní) = 30,7 mil. Kč 
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Po odečtu výdajů nám na investice zbývá 6 mil. Kč – i přesto dokážeme 

v Ďáblicích investovat do nových staveb, majetku i do sociální oblasti 

mnohonásobně více – aktuálně to je přes 200 mil. Kč! 

Výše uvedené dokládám přehledem vybraných investičních akcí 2017/2018: 

1. Přístavba a přestavba budovy školy – 96 mil. Kč 

Přístavba nové části budovy, přestavba vnitřního uspořádání školy, nové 

třídy včetně venkovních, sborovny, sociální zařízení, výměna oken, nová 

kuchyňská linka a technologie, školní knihovna, mnoho nového nábytku, 

interaktivní tabule, akustika tříd, společných prostor a tělocvičny, přestavba 

parkoviště na venkovní školní náměstí a nový bezpečnější vchod do školy, 

zvětšení počtu parkovacích míst. 

2. Zvýšení bezpečnosti v bezprostředním okolí školy – přestavba části ulice 

U Parkánu 

Zvýšený dlážděný povrch komunikace, přechod pro chodce, vybudování 

nových krátkodobých parkovacích míst (K+R). Obdobné úpravy 

připravujeme také v ulici Na Terase. 

3. Multifunkční obecní dům služeb – 38,2 mil. Kč vynaloženo v r. 2017, 

náklady celkem cca 58 mil. Kč 

Ordinace, společenský sál se zázemím, výstavní prostory, úřad, pošta 

nebo jiné služby. Ukončení jaro 2018. 

4. Budova Komunitního centra VLNA – cca 11 mil. Kč, sociální a komunitní 

program MČ vč. nákupu vybavení cca 3,5 mil. Kč 

Výstavba budovy včetně elektronické protipožární ochrany a 

zabezpečení proti vloupání a vandalismu, společenská terasa a pobytová 

střecha/hlediště zahradního amfiteátru, vsakování dešťových vod. První dva 

roky činnosti jsou kryty penězi, které jsme získali z Evropských fondů. 

5. „ZAHRADA“: park a sportoviště komunitního centra – 4,5 mil. Kč 

Dvě nová nároží u lékárny a knihovny, odstranění elektro kiosku 

z prostředka chodníku, růžové loubí, nové cesty parkem, zahradní altán, 

parkoviště, kovářská branka a vrata, nerezové skluzavky, opičí dráha, 

vrbová chýše, ovocný sad, lanová pyramida, terénní úpravy, keře, květinové 

záhony, bylinky, jahody atd. 

6. Výuková a pobytová zahrada školky a školy – 40 tis. Kč 

7. Bezpečnost a opravy na přístupových trasách ke hvězdárně – 6 mil. Kč 
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Bezpečnostní prahy, přechod Ďáblická, oprava chodníků kolem 

hvězdárny (K Ovčínu, Pod hvězdárnou), osvětlení Buližníková/ Skalnická. 

8. Cyklostezka/přístupová cesta ke hvězdárně – projektová příprava 130 tis.  

Kč, financování stavby jsme vyjednali prostřednictvím fondu rozvoje 

cyklodopravy – 1,5 mil. Kč 

Mlatová cesta od panelové cesty (Na Znělci) ke vchodu do hvězdárny. 

Připravujeme dokončení celé akce vybudováním odstavné plochy a 

bezbariérového napojení cesty na ulici Květnová. 

9. FITpark „Na Znělci“ – 0,65 mil. Kč 

10. Rekonstrukce obecního bytu na ul. Ďáblická – 0,23 mil. Kč 

11. Rekonstrukce obecního domu s lékárnou, č.p. 159 – 80 tis. Kč, zadána 

  studie, odhad celkových nákladů 15 mil. Kč 

12. Bytový dům Akcíz II. – výstavba startovních a chráněných bytů –  

   115 tis. Kč, zadána studie, odhad celkových nákladů 27 mil. Kč 

13. Rozšíření nabídky sportovního areálu SK Ďáblice, výstavba sportovní 

  haly – cca 20 mil. Kč 

Náš projekt má podporu a úspěšně prošel posouzením grantové komise 

ZHMP. 

Miloš Růžička, starosta MČ (ĎZ 02/2018) 

Maximální výše investiční dotace 15 mil. Kč byla přidělena našemu klubu 

V rámci grantového řízení v rámci Celoměstských programů 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 někdy jindy. 

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice (ĎZ 03/2018) 
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6. Podnikání na území obce 

Pohostinství: Restaurace Battistova cihelna, Restaurant Červený mlýn, 

Restaurace Pod Hvězdárnou, Restaurace Na Růžku, Fotbalová kantýna 

Penziony: Nová Doba, Stodola, penzion Bibrdlík 

Firmy: KoloProfi, Žaluzie Vamberský, IMP, Prima Bohemia s.r.o., Apoklem 

s.r.o., Půjčovna profi nářadí, Autoservisy-Pneuservisy, Systemair, a.s., iM 

Služby, MIJU, Autodoprava Tumpach s.r.o., Podlahářství Tomáš Tvrdek, 

Akros s.r.o., Komstav-Projekt, sběrné suroviny a prodej písku a štěrku Čáma 

Sport a odpočinek: Rehaklub Jami, Yoga centrum Ďáblice 

Obchody: stavebniny a domácí potřeby Stavl, dvě večerky na Ďáblické ulici, 

Ďáblická vinotéka, Zlatnictví, Lékárna, Oční optika, Flopp 

Přehled firem, které v Ďáblicích podnikají, není úplný, neboť jejich evidence 

neexistuje. 
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7. Životní prostředí a doprava 

Údržba Mratínského potoka 

Ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy a Odborem životního prostředí jsme 

zahájili čištění lapačů splavenin (dvou průtokových nádrží a propustku) 

v křížení Mratínského potoka s Cínoveckou silnicí. Po odstranění vegetace 

byl zbylý zvodnělý sediment pomocí pojízdného jeřábu s drapákem 

a pásového bagříku nakládán do bezodtokových kontejnerů a odvážen 

k likvidaci. Touto úpravou se za vyšších průtoků sníží riziko ucpání česlí ve 

vtoku do trubního obchvatu Blat. 

Zanesené nádrže spadaly v Ďáblicích mezi témata, která někdy mohou 

působit jako dlouhodobě neřešená. Čištění lapačů předcházely schůzky 

a jednání se zástupci SVM MHMP, OSI MHMP, PVK, vodoprávního úřadu 

Prahy 8, Povodí Labe, ředitelem OTV MHMP, ředitelem OCP MHMP, 

ředitelem PVS, ředitelem Lesů hl. m. Prahy, ředitelkou MHMP a pražskou 

radní pro životní prostředí. 

Po více než roce usilovné a časově náročné práce se podařilo přimět 

odpovědné orgány k realizaci účinného opatření. Obdobný charakter mají 

v Ďáblicích i další problematiky, jejichž aktuální vývoj můžete sledovat na 

ďáblických webových stránkách v adresáři O Ďáblicích – Diskutovaná 

témata. 

Na Mratínském potoce nás čeká ještě další práce, například na určení 

stálého správce lapačů splavenin, přimět správce toku a vlastníky pozemků 

k průběžné údržbě v rozsahu stanoveném zákonem, požadovat po 

vodoprávním úřadu a Magistrátu hl. m. Prahy zpracování projektů úprav 

protipovodňových opatření, aktualizovat studii revitalizace toku z r. 2013 

a rozšířit ji o místní Územní systém ekologické stability (především 

biokoridor podél toku) a jednat s vlastníky pozemků o možnostech realizací 

úprav. 

Niva vodního toku je rozmanité území. Obvykle skýtá přírodně bohaté 

lokality, ve kterých se vyskytuje mnoho druhů organismů. Rozmanitost je 

důležitou charakteristikou zdravé krajiny, určující počet druhů organismů, 

ale i neživé přírody a lidské kultury. 



26 

 

Byla by škoda nechat jeden z mála vodních toků na severovýchodě Prahy 

zapomenutý a nevyužít jeho potenciál. Naším cílem je funkční celek 

rekreačních, krajinotvorných, ekologických a hydrologických prvků 

Mratínského potoka. 

Martin Tumpach (ĎZ 01/2018) 

Ďáblická akce „nádrže na dešťovou vodu zdarma“ 

V posledních dvou letech se v radě MČ mimo jiné zabýváme možnostmi, 

jak pro obec co nejefektivněji a technicky nejlépe zajistit, aby zejména 

v časech přívalových dešťů nevznikaly problémy se zaplavováním 

ďáblických ulic, parcel, 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 srážek, zejména bezprostředně po dešti, jako 

nejjednodušší 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 

nejjednodušší, nejlevnější a realizačně nejrychlejší je bezesporu zachycení 

vody do nadzemní nádoby, nádrže. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli 

podpořit všechny, kdo jsou na katastru Ďáblic připraveni 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 sponzorovanému, účelu (záchyt dešťové vody) 

v místě k tomu určeném (katastr Ďáblic), jsou stanovena 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. 
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Nechceme, aby se jednalo o nádrže určené známým a příbuzným z celé 

republiky, či chatařům na jejich víkendové chaty a chalupy mimo katastr 

Ďáblic. 

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 (ĎZ 03/2018) 

Našlo se další místo pro 160 000 m3 odpadu, aneb se skládkou na věčné 

časy a nikdy jinak! 

Od 5. 4. 2018 je možno na webových stránkách Informačního systému 

EIA najít informace o záměru s názvem „SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, využití 

volné kapacity v prostoru I. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“. Není to nic jiného 

než výzva, že do 7. 5. 2018 je možno vyjádřit se k záměru, jehož 

dokumentace je v příloze k nahlédnutí. Následně bude posuzováno, zda 

povolovací proces tohoto záměru bude podléhat plně postupu podle 

zákona 100/2001 EIA či nikoli. 

Jaká je konkrétní představa tohoto, možná poněkud netradičního 

záměru? Na stávající kupu odpadů, konečně z větší části přirozeně 

ozeleněné, se zeleň v ploše 4,55 ha ve dvou etapách odstraní, aby se místo 

ní znovu začal navážet odpad. Proč? Protože se ukázalo, že původně byl 

povolen odpadkový kopec vyšší, než je nyní, a toho místa je tudíž třeba 

náležitě využít. Od ledna 2020, plynule po ukončení navážení na západní 

straně skládky (které mělo dle povolovacího procesu z roku 2007-8 – tzv. 

„26. sekce – rozšíření“ - trvat 9 měsíců až 1 rok, započalo v červnu 2010 

a ve skutečnosti bude trvat přes 10 let), nastane návoz odpadů do větších, 

původně povolených výšek a možná i výše (ono si to přeci časem dosedne). 

Nový návoz bude trvat ve dvou etapách do konce roku 2026 (taky tomu 

věříte?). 

Tak co vy na to, Ďábličáci? S odpadky máme 27 let jistých, přidáme si 

dalších šest let? 33 je pěkné číslo. A bude konečné? Vaše názory a reakce, 

prosíme, zasílejte všemi možnými kanály na vedení obce. My v tuto chvíli 

pracujeme za pomoci erudovaných odborníků a s využitím i mnoha 
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dřívějších osobních zkušeností v rámci legislativních možností intenzívně na 

tom, aby zeleň už přítomná na skládce zůstala zelení a nezměnila se na 

dalších pár let ve smradlavou prášící hromadu. 

Tomáš Dvořák (ĎZ 05/2018) 

Zabraňme navýšení skládky! 

Nebýt pozornosti radního ing. Tomáše Dvořáka, nebyli bychom se ani 

dozvěděli, že se nenápadně připravuje navýšení skládky. Přitom nejde 

o maličkost. Protože jeho článeček v květnovém ĎZ mohl zapadnout, 

a protože jde o věc tak důležitou, dovolím si se k tomu tématu vrátit. 

Těleso skládky z první etapy si postupně sedlo a Ďáblicím se po letech 

vrátila část výhledu na obzor. Obzor patří v bydlení k důležitým hodnotám. 

Je to zatraceně jiné, když žijete někde v dolíku obklopeni činžáky, nebo když 

máte možnost se rozhlédnout a uvidět kus kraje kolem sebe. Skládka k nám 

přinesla prašnost, hluk, smrad, a vzala nám kus toho tak vzácného obzoru. 

A teď, když má skládka za rok končit, když už si myslíme, že naše skládkové 

trápení skončí, napadne nějakou „chytrou hlavu“, že by šlo dosypat těleso 

skládky do původně plánované výšky. Vlastně výš – „ono si to přece 

sedne…“. 

Tohle ne! I kdybych si měl jít lehnout na silnici před skládku. A myslím, že 

bych tam nebyl sám. Tohle nám není jedno. 

Radní Dvořák se snaží zamezit této zlotřilosti jednáním s příslušnými 

orgány. Podařilo se mu vybojovat, že na dosypání bude potřeba nové 

posouzení vlivu na životní prostředí, což znamená nejméně tři roky k dobru. 

Zastala se nás i městská radní Plamínková. Díky! 

Nicméně na rovné šance v těchto věcech moc nevěřím. Městské 

zastupitelstvo se může změnit a to příští nás klidně hodí přes palubu. Zájem 

investora je jasný – nasypat nám skládku co nejvyšší. 

Je to lumpárna! Neměli bychom si to nechat líbit. Musíme se ozvat. 

Pokud nebude z Ďáblic slyšet jasné „NE!“, tak nám sem tu svoji skládku 

navezou. 

Braňme se! 

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., zastupitel (ĎZ 07/2018) 
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Peníze nesmrdí 

V roce 2017 proběhla tiskem informace z Magistrátu hl. města Prahy 

o ukončení skládkování v katastru obce Ďáblice do konce roku 2018. 

Následně byla schválena a podepsána smlouva o vyplacení kompenzace pro 

obce Ďáblice a Březiněves ve výši 10 mil. Kč ročně (+ inflace) po dobu 15 let 

od ukončení skládky. Neuběhl ani rok a pražští zastupitelé opět uvažují 

o novém odkrytí skládkového tělesa a jeho navýšení o několik metrů 

v objemu 160 000 m3. Při uvedeném množství by hl. město Praha obdrželo 

na poplatcích za komunální odpad 90 milionů Kč. A kolik to asi bylo za 

předchozí roky? Miliardy? Západoevropské země již léta budují moderní 

spalovny a ukládání odpadu na skládky se snaží omezit na minimum. Je 

těžké uvěřit, že v Praze nejsou jiné možnosti likvidace odpadu a snahu 

o další prodloužení ďáblické skládky motivují hlavně ekonomické důvody. 

Jana Ouředníčková (ĎZ 07/2018) 

Jak se nás dotýká Metropolitní plán 

Metropolitní plán má za úkol nahradit stávající Územní plán z roku 1999, 

jehož platnost končí v roce 2022. Územní plán je předpis, který určuje, jak 

se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet. Kde se 

stavět smí a kde nesmí, kde má vzniknout park, kudy povede nová silnice, 

kde mají být školy, školky a nemocnice a jak moc se má proměnit podoba 

každé části města. Musí přitom nastavit vyvážené podmínky mezi veřejným 

zájmem a soukromými zájmy obyvatel, stavebníků a investorů, to celé 

v zájmu udržitelného rozvoje města. Úkolem plánu je sladit všechny tyto 

mnohdy protichůdné požadavky a vytvořit tak přehledné a stabilní 

prostředí, kde platí jasná pravidla. Územní plán tak nejen stanovuje určité 

limity, ale zároveň vlastníkům garantuje právo využívat pozemky v souladu 

se schválenými regulativy. Stavební úřady tato pravidla musí respektovat 

při vydávání svých rozhodnutí. 

V Ďáblicích vychází Metropolitní plán svým rozsahem z Územního plánu 

a plocha určená k zástavbě se výrazně nemění. Z větší části se nám spíš 

otevírá prostor k zapracování připomínek, které nebylo možné promítnout 

do stávajícího Územního plánu. Patrnou změnou je příležitostné nahrazení 
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Izolační zeleně a Lesních porostů všeobecným pojmem Krajinné rozhraní 

(např. podél Cínovecké) a Veřejné vybavení na konci ulice K Lomu 

Zastavitelnou obytnou lokalitou. V podobném principu je návrh 

Metropolitního plánu v některých lokalitách méně konkrétní než Územní 

plán. Úpravy však stále umožnují využívat lokality pro účel definovaný ve 

stávajícím Územním plánu. Plochy před Vlnou a novým Obecním domem 

Ďáblice se mění z Všeobecně smíšené na Plochy občanské vybavenosti. 

U policejního areálu posouvá návrh Metropolitního plánu Zastavitelnou 

transformační plochu s obytným využitím až k Mratínskému potoku, za 

Cínoveckou ulicí navrhuje vyústit podzemní vedení rychlodráhy a Zeleň 

městskou a krajinnou podél skládky nahrazuje pojmem Pole (vše 

rozporujeme). 

V úterý 27. 6. proběhla v ZŠ U Parkánu veřejná beseda se zástupci obce 

a architektem osloveným městskou částí. Paralelně probíhalo i veřejné 

projednání návrhu Metropolitního plánu na Výstavišti. Bohužel se nedaly 

stihnout obě akce najednou. I tak z řady jednání vyplynulo 20 připomínek, 

které po projednání zastupitelstvem MČ budou vzneseny na Magistrát 

hl. m. Prahy. Některé připomínky byly podány hromadně v rámci Svazu 

městských částí. 

Martin Tumpach (ĎZ 07/2018) 

Hluk z dopravy 

Dlouho očekávaný komplexní posudek hluku z dopravy v Ďáblicích je 

hotový, včetně návrhu řešení. Z map hlukových pásem vyplývá, že hluk 

z automobilové dopravy ulice Cínovecká zasahuje celý východní okraj 

městské části ekvivalentními hladinami akustického tlaku, které v denní 

době překračují hygienický limit hluku 60 dB a v noční době překračují 

hygienický limit hluku 50 dB. Tímto hlukem jsou nejvíce zasaženy obytné 

objekty situované v okolí ulice Chřibská a méně pak obytné objekty 

situované v okolí ulic Zářijová, Březnová, K Lomu, K Letňanům, Sousedská, 

Hořínecká a Legionářů. Z posudku je zřejmé, že pro snížení dopadu hluku 

z provozu automobilové dopravy po komunikaci ulice Cínovecká je nutná 

instalace protihlukových stěn v celkové délce 1840 m a výšce nejméně 3 m 
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nad úroveň komunikace. Vybudování této stěny budeme žádat po 

hl. m. Praze a zároveň jsem pro to, aby instalace protihlukových stěn byla 

naší podmínkou ve všech vyjádřeních k pražským investičním záměrům. 

Hluk z automobilové dopravy na komunikacích uvnitř městské části 

zasahuje jejich okolí ekvivalentními hladinami akustického tlaku, které 

v denní době taktéž překračují hygienický limit hluku 60 dB a v noční době 

překračují hygienický limit hluku 50 dB. Tímto hlukem jsou nejvíce zasažené 

obytné objekty situované v okolí ulic Ďáblická, Spořická, Šenovská, Na 

Štamberku, U Parkánu, Kostelecká, Hřenská a Kokořínská. Technické 

opatření formou instalace protihlukových stěn není v této oblasti technicky 

realizovatelné. Zde posudek navrhuje opatření, která už v Ďáblicích dávno 

máme, ale dle našich zkušeností nejsou dostatečně účinná. Jediným 

doposud nerealizovaným opatřením je položení tzv. tichého asfaltu, jehož 

účinnost je v delším časovém horizontu velice sporná. Nezbývá, než začít 

aktivně vyhledávat další odborníky z oblasti ochrany před hlukem a zahájit 

s nimi spolupráci. 

Dle informace od správce Ďáblické ulice (po mnoha našich žádostech, 

prosbách a urgencích) právě probíhá výběrové řízení na projektanta 

celkové rekonstrukce ulice, s předpokladem zahájení prací v druhé polovině 

roku 2019. Chceme být u tvorby projektu a na základě našich každodenních 

zkušeností ho připomínkovat nejen za účelem snížení hluku, ale i směrem 

ke zvýšení bezpečnosti a s důrazem na dostatek doprovodné zeleně. 

V tomto ohledu je také nutné brát v úvahu fakt, že druhá polovina roku 

2019 je daleko a z pohledu pražských investic vzhledem k blížícím se 

komunálním volbám ještě o něco dál. 

Martin Tumpach (ĎZ 09/2018) 

Dopravně bezpečnostní úprava ulice U Parkánu 

Po celém roce vyjednávání s magistrátními památkáři jsme získali 

kompletní vyjádření všech dotčených orgánů a posléze i územní souhlas na 

vybudování dlážděného zvýšeného prahu, stání pro krátkodobé zastavení 

K+R, přechodu, prodloužení chodníků a bezbariérový přístup ke kapli v ulici 

U Parkánu. Při žádosti o stavební povolení si místně příslušný stavební úřad 
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určil další, poměrně složité požadavky, se kterými se nyní musíme 

vypořádat. Společně s projektanty, investorem a dotčenými vlastníky 

nemovitostí v těchto dnech na vypořádání pracujeme. Bohužel se nám tím 

realizace této, z dopravního i bezpečnostního hlediska velmi důležité, 

stavby posouvá na jaro roku 2019. Optimisticky věřím v úspěšné a brzké 

dokončení. Držte nám palce a zároveň prosím dbejte zvýšené opatrnosti při 

parkování v okolí školy, a především k sobě buďte ohleduplní. Jaké si to 

v Ďáblicích uděláme, takové to tady bude. 

Martin Tumpach (ĎZ 10/2018) 
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8. Výstavba 

Pracujeme na víceúčelové hale 

Nedávno jsem informoval o obdržení dotace ve výši 15 mil Kč na 

výstavbu multifunkční celoroční haly ve sportovním areálu SK Ďáblice a slíbil 

jsem další informace k připravovanému projektu. 

Konstrukce haly - lehká ocelová konstrukce s pláštěm ze zateplených 

sendvičových panelů, zateplení by mělo vytvořit příjemné sportování jak 

v zimních, tak i v letních měsících. 

Pro jaké sporty bude povrch v hale? – hrací plocha by měla sloužit 

maximálně multifunkčně (futsal, basketbal, florbal, volejbal, nohejbal, tenis 

a případně další sporty, hokejové sporty, in-line bruslení, apod. 

Jde o Americký povrch SPORT COURT – DEFENSE, což je modulový, 

polypropylénový, interiérový povrch s plným, uzavřeným designem, který se 

vyznačuje nejvyšší mechanickou odolností a optimální herní 

charakteristikou pro širokou škálu sportů. Výrobce je světovou jedničkou 

v oboru polypropylénových povrchů a tyto povrchy jsou ověřeny 

dlouholetým používáním na mnoha sportovištích celého světa – v současné 

době je již více jak 100.000 sportovišť s povrchem SPORT COURT. 

Zázemí haly – je projektováno dle velikosti haly a to se šesti šatnami 

a s příslušným zázemím  

Příchod k hale – hlavní přístup do areálu z Kokořínské. Ze zkušeností 

(projel jsem s dětmi za více jak deset let snad stovky areálů) jsem pro jeden 

centrální vstup do areálu – tzn., že projekt počítá se zachováním hlavního 

vstupu do areálu z Kokořínské. Alternativní vstup/příjezd k hale pro 

obsluhu/složky IZS pak z Hořínecké 

Parkování – zlepšení systému parkování a navýšení počtu parkovacích 

míst, řešíme intenzivně s MČ Ďáblice a s projektantem. Prosím o profesní, 

konstruktivní přístup k problematice 

Poděkování panu starostovi Miloši Růžičkovi za pomoc v tomto projektu. 

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice (ĎZ 04/2018) 
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Jarní slovo starosty 

Rozvoj obce – zahájili jsme nebo připravujeme další projekty a dokumenty 

Stavba obecního domu 

Stavba obecního domu – nebo také multifunkčního domu či radnice je 

v plném proudu. Na začátku minulého roku proběhl archeologický 

průzkum, který potvrdil, že můžeme začít stavět. Na hlavním městě jsme 

požádali o investiční dotaci, přestože bychom dokázali plánovanou 

výstavbu pokrýt z vlastních úspor. Opět jsme byli úspěšní. Podařilo se mi 

vyjednat a z rezervy hlavního města Prahy určené pro městské části pro nás 

uvolnit 35 000 000 Kč. Tím jsme dosáhli veliké úspory, která nám umožnila 

pustit se i do mnoha dalších souvisejících investic uvnitř i v okolí budovy 

(např. kvalitnější omítky v sále a dalších vybraných prostorách, speciální 

akustické závěsy, zatemnění, divadelní osvětlení a další technologie sálu, 

orientační systém, moderní úřední deska, vybavení veřejných prostor, 

vybudování parku na severní straně budovy a další zahradní úpravy v okolí, 

…). Jak tyto nové práce, tak vlastní stavba jsou v plném proudu. 

Akcíz II. – bytový dům s regulovaným nájemným 

Připravujeme projektovou dokumentaci, ale hlavně jsme úspěšně zvládli 

velmi důležitý krok – zpracovali a podali investiční žádost. Je to i mnoho 

hodin mé osobní práce a jednání navíc, nad rámec mých povinností, ale jak 

jste si mohli všimnout i u jiných projektů, když se zadaří, znamená to pro 

Ďáblice milionové úspory a někdy by akce ani nemohla vůbec vzniknout – 

tolik na adresu zlých jazyků, kteří si myslí, že zájmy Ďáblic obhájíme 

sezením v Ďáblicích a ne přímo tam, kde se o nás rozhoduje. 

Rekonstrukce obecního domu s lékárnou 

Připravili jsme návrh okamžitých interiérových úprav společenské 

místnosti pro účel výtvarného / rukodělného ateliéru a seniorského klubu. 

Konečné provedení rekonstrukce budovy na nové ordinace a kanceláře 

v rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení již konzultujeme 

s potenciálními novými uživateli. 

Bytový dům „pošta“, Ďáblická ulice – generální rekonstrukce a zateplení 

Dokončili jsme studii, ve které prověřujeme potřebný rozsah a způsob 

rekonstrukce. Připravujeme zadání pro zpracování projektové 

dokumentace. 
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Bytový dům č. 161/8, Ďáblická ulice – kompletní zateplení vč. výměny všech 

oken a dveří 

Tento dům vnímám jako svůj osobní dluh. Jedná se o náš největší bytový 

dům, rekonstrukce bude velmi nákladná. Klíčové pro zahájení takové akce 

je dostatečné a garantované finanční krytí. Proto jsem se soustředil na 

zajištění finančních prostředků dvěma cestami: 

a) zajištěním přímé dotace (obdobně jako tomu bylo u budovy školy) – 

žádnou vhodnou výzvu se ale nepodařilo najít, ani zatím nebyla vyhlášena, 

b) získáním účelových dotací na jiných pro obec potřebných stavbách (oba 

obecní domy, Akcíz II., a další drobnější akce) a tím ušetřit ďáblické peníze 

tolik, abychom se do takové akce mohli pustit „vlastními silami“, tedy 

z úspor a bez ohrožení stability budoucích rozpočtů. 

Domnívám se, že příští rok již bude možné tuto akci spustit. Aby nedošlo 

ke zbytečné ztrátě času, ještě letos zpracujeme projekt, na který se již 

připravujeme. 

Komunitní centrum Vlna 

Mám velkou radost, jak rychle se ve Vlně rozjel tak zajímavý a bohatý 

program. Ještě více, jak srdečný vztah si k nám Ďábličákům vlněné dámy 

vytvořily a jakou míru porozumění a schopnosti spolupracovat projevily. 

Starostové několika městských částí, kde nějaké podobné zařízení již mají 

a provozují, odhadovali náš rozjezd do dnešní podoby ze své zkušenosti na 

3 až 5 let. Stabilizoval se zde tým nadšenců, kteří pořádají v rámci projektu 

řadu aktivit, kurzů, volnočasových aktivit, které pokrývají co nejširší 

veřejnost – od těch nejmenších až po seniory. 

Snad i díky mé spolupráci jako zastupitele hl. m. Prahy a zástupce Svazu 

MČ HMP s odborem evropských fondů se podařilo zachytit hned první 

grantovou vlnu a získat na projekt s názvem „Komunitní život v Ďáblicích“ 

na rozjezd velmi potřebnou podporu ve výši 3 320 000 Kč. Spoluúčast MČ 

na financování projektu byla jen 5 %, což bylo velmi výhodných 166 000 Kč. 

V okolí centra proběhly rozsáhlé zahradnické práce – terénní úpravy, 

výsadby i výstavba altánu, cest, herních a cvičebních prvků, atd. 

S nastupujícím jarem připravujeme závěrečnou kontrolu a převzetí zahrady 

do plného užívání. 
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Problémem zůstává zastínění terasy. Bylo nám doporučeno řešení, ke 

kterému stále nemáme důvěru. Provedení bylo reklamováno, nebylo 

převzato ani zaplaceno. 

Ďáblická škola - nové plány? 

Co se týče školy, dnes už si dovoluji tvrdit, že po dokončené rekonstrukci 

a přístavbě budovy máme nyní jednu z nejmodernějších škol v širokém 

okolí a dostává se jí uznání od mnoha odborníků i laických návštěvníků. 

Základní škola má pro současnou potřebu dostatečnou kapacitu a příjem 

prvňáčků pro školní rok 2018/19 probíhá bez problémů i při zajištění velmi 

komfortního počtu žáků v jednotlivých třídách. 

Zbývá provést konečnou úpravu venkovního uzavřeného dvoru na jižní 

straně školy pro sport, odpočinek a program družiny. Společně se školou 

pracujeme na projektu hřiště a zahradních úprav zbylé plochy. 

Z iniciativy pana ředitele a s pomocí jeho projektu výstavby odborných 

učeben připravujeme rekonstrukci podkroví historické části budovy. 

V návaznosti na loňské investování do přestavby školy se ještě podařilo pro 

rok 2018 zajistit 2,7 mil. Kč na nákup a instalaci potřebných zařízení 

(u topné soustavy) a dalšího vybavení školy (nábytek atp.). 

Rekonstrukce zbylé části chodníku kolem hvězdárny 

Ihned po jmenování nového ředitele Planetária hl. m. Prahy jsem 

jménem rady naší MČ začal s panem ředitelem jednat, dohodl spolupráci 

při udílení čestného občanství panu Z. Cornovi, ale hlavně jsme našli shodu 

o úpravách okolí ďáblické hvězdárny. V tuto chvíli máme připraven projekt 

rekonstrukce zbylé, neopravené části chodníku ke hvězdárně na východním 

svahu Ládví. Probíhá výběr firmy, která rekonstrukci provede. 

Miloš Růžička (ĎZ 05/2018) 

Letní slovo starosty 

Stavba obecního domu jde do finále - ordinace, sál, úřad a … pošta? 

Veškeré papírování a stavební práce se blíží ke konci. Elektro instalace, 

stále složitější a dražší všechna možná požární, bezpečnostní a hygienická 

zařízení a opatření, nové značení přechodů pro chodce, schvalování 

dokumentů, výběrová řízení, … atd., atd. Pevně věřím, že si budeme moci 
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říci: „konec dobrý, všechno dobré“ a že k všeobecné spokojenosti v září 

oslavíme zahájení provozu. 

Otazník stále zůstává nad provozní částí „pošta“. Ani po letech není stále 

úplně jasno. Vláda v demisi dál zasahuje do personálních záležitostí státu 

a ani Česká pošta, s.p. se tomu nevyhnula. Nový generální ředitel ale stále 

není jmenován a všechny složky údajně ze stejného důvodu pozdržely 

veškerá svá smluvní rozhodnutí – včetně toho v Ďáblicích. 

Mateřská škola – letní rekonstrukce sociálního zařízení a podlah 

Školka v Ďáblicích přes prázdniny projde poměrně rozsáhlou 

rekonstrukcí. Bylo vypsáno výběrové řízení na opravu sociálního zařízení, 

které nakonec vyhrála firma L+L rekonstrukce a stavitelství, která hned po 

ukončení provozu školky začne s rekonstrukcí v rozsahu cca 430 000 Kč. 

Dále probíhá výběrové řízení na firmu, která provede výměnu podlah. 

Miloš Růžička (ĎZ 06/2018) 

Z pera místostarosty 

- Mateřská školka byla v průběhu léta intenzivně připravovaná na nový 

školní rok. V několika místnostech byla vyměněna podlaha a proběhla 

kompletní rekonstrukce umýváren a toalet. Také jsme do školní zahrady 

umístili jednu z nádrží na dešťovou vodu, které vám byly v průběhu jara 

a léta zdarma nabízeny. 

- Po marném přesvědčování příslušných institucí jsme si přístřešky 

k autobusovým zastávkám Květnová, K Letňanům, Ďáblice a Na Pramenech 

pořídili sami. Doufáme, že budou dlouho sloužit a nestanou se terčem 

vandalů. Přístřešek Na Pramenech ve směru do Ďáblic by měla realizovat 

MČ Čakovice a přístřešek K Letňanům ve směru na Ládví vybuduje 

Technická správa komunikací v rámci rekonstrukce celé zastávky. 

Předpokládaný termín je do konce tohoto roku. 

- Stavebním úřadem bylo povoleno předčasné užívání rekonstruovaných 

ulic Na Blatech a U Červeného mlýnku. Po odstranění všech nedostatků 

a po řádné kolaudaci si je MČ Ďáblice převezme od Magistrátu hl. m. Prahy 

do své správy. 

Martin Tumpach (ĎZ 09/2018) 
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Nová budova severní strany náměstí 

To jsem jednou šel na poštu okolo Battistovy cihelny a viděl jsem pána, 

jak na protějším trávníku hloubí do země nějaký hrobeček, obdélníkovou 

jámu, pak druhou a třetí…, a jak jiný pán zkoumá, jestli v nich neleží nějaké 

svědectví dob minulých. Neleželo. Pán byl archeolog, tak to musí vědět. 

Chvíli jsme si povídali a já pak rychle zašel pro fotoaparát, protože jsem 

chtěl naplnit úmluvu, kterou jsem uzavřel s radou naší městské části, že 

budu fotograficky zachycovat akce a změny na tváři Ďáblic. 

A toto je jedna z nich! Archeologický průzkum v srpnu roku 2016 totiž 

předjímal stavbu nového Obecního domu na budoucím náměstí, mezi 

Prácheňskou a Osinalickou ulicí. V prosinci roku 2016 zahájila třinecká 

společnost První KEY-STAV, a. s. stavbu, a před pár týdny ji dokončila. Co 

bylo mezi tím? O tom hovořím s inženýrem Janem Hrdličkou, 

koordinátorem činností spojených s výstavbou Obecního domu. 

„Jsem členem finančního výboru naší městské části a jelikož mě projekt 

zajímal, míval jsem při jednání výboru pokaždé spoustu otázek. Tím jsem si 

zřejmě ´zavinil´, že jsem dostal dohled nad stavbou na starost. Přitahoval 

mě její neobvyklý návrh, tedy to, že jde o dřevostavbu, která v sobě skloubí 

několik funkčních prvků. Bude v ní úřad, moderní společenský sál, ordinace 

lékařů, prostory pro pobočku pošty apod. Navíc je situována v zajímavé 

části centrálních Ďáblic.“ 

Podle slov inženýra Hrdličky většina prací - od skrývky, přeložení 

inženýrských sítí, přes založení objektu, vytvoření kanalizačního systému 

nebo jímek na dešťovou vodu, po vodovodní rozvody a vytvoření základové 

betonové desky, probíhala podle plánu, problémy nastaly až v souvislosti 

s technologií a interiéry. Na týmu stavební firmy si cenil, že projevoval 

profesní odpovědnost a zájem na vysoké kvalitě práce. Pokud se 

nedostatky nebo závady objevily, rychle je řešil a snaží se je řešit dodnes. 

Pro mnohé kolemjdoucí, ale i pro objektiv fotoaparátu, byly atraktivní 

okamžiky, kdy se nad betonovou deskou začala vztyčovat dřevěná nosná 

konstrukce a celý objekt Obecního domu pak dostával fasádu z velkých 

bílých sendvičových plátů. Některým z nás se ovšem zdálo, že panely 

neskýtají pro celý dům dostatečnou tepelnou izolaci… 

„S obvodovými a střešními panely, tvořícími plášť budovy, jsem neměl 

osobní zkušenost. Avšak podle projektantů z ateliéru A.LT ARCHITEKTI 
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z Prahy 6 a dostupných materiálů panely zajišťují dostatečnou tepelnou 

izolaci tak, aby ochránily uživatele domu jak před horkem v létě, tak před 

chladem v zimě. Na osmistupňové škále spadá celý objekt do druhé nejnižší 

třídy energetické náročnosti.“ 

Dřevostavby skýtají ve svém interiéru neobvyklé pohledy, například na 

nezakrytou trámovou konstrukci. Nabízejí ale také otázky nad bezpečností 

stavby. Jan Hrdlička vysvětluje: 

„Celý objekt má propracovaný systém ochrany lidí před požárem. Jak 

jsem se sám poučil, současný trend ochrany před následky požáru je 

především zaměřen na ochranu lidí a umožnění jejich bezpečného úniku 

z objektu, zvláště z navrženého společenského sálu, který je součástí 

stavby. Například bezpečnostní dveře u společenského sálu a předsálí se 

samy otvírají vlivem elektronických signálů čidel, jiné otvory ve střeše 

v případě potřeby zajišťují odvod kouře apod. Pokud jde o sál, má kapacitu 

190 míst a v současné etapě je nakoupeno 160 židlí. Sloužit bude jak 

zasedáním a potřebám úřadu, tak společenským akcím celých Ďáblic. 

Věřím, že se interiéry Obecního domu budou lidem líbit a že se v nich bude 

dobře pracovat. A i venkovní fasáda dostane ještě grafickou úpravu, která 

by měla současný stav oživit.“ 

K minulým necelým dvěma letům, která se stavbou Obecního domu 

strávil, ještě dodává: „Oceňuji pracovnice i pracovníka úřadu a lidi z vedení 

obce, kteří vytvářeli po dobu výstavby a v současné fázi vybavování 

interiérů mně a ostatním lidem okolo stavby potřebné provozní zázemí. 

Často nad rámec svých denních povinností spojených se správou obce.“ 

Pavel Veselý (ĎZ 09/2018) 

Zastávkové přístřešky v Ďáblicích 

Po menším zdržení byl dokončen i autobusový přístřešek na zastávce 

Květnová s motivy lučního kvítí od architekta Ing. Jana Waldhausera. Stále 

nás trápí nedořešené přístřešky na zastávkách K Letňanům ve směru na 

Ládví a Na Pramenech ve směru do Ďáblic. Zejména zastávku K Letňanům 

využívá hodně cestujících a je ostuda, že se dodnes nemají kam schovat 

před deštěm. Navíc se jedná o nejbližší zastávku k novému multifunkčnímu 
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domu s radnicí. Vybudovat i na této zastávce přístřešek vnímám jako 

prioritu. Ve správě zastávek MHD po Praze bohužel nepanuje jednotnost 

v jejich správcích/vlastnících, kterých je mnoho. Doufám, že nové vedení 

hl. m. Prahy bude natolik osvícené, že do správy veřejných prostranství 

vnese systém a jednotnost. V tomto roce jsem se intenzivně věnoval tomu, 

aby byly všechny potřebné přístřešky postaveny koordinovaně najednou. 

Nyní se ukázalo, že jako MČ jsme v realizaci efektivnější (a rychlejší) než jiné 

subjekty. Proto stojí přístřešky na zastávkách ve správě MČ jako první. 

Zastávka K Letňanům ve směru na Ládví je ve správě Technické správy 

komunikací (TSK), řízené přímo Magistrátem hl. m. Prahy. Ač s TSK bylo 

domluveno vybudování přístřešku v říjnu 2018, dle posledních informací 

posunuli termín realizace na jaro 2019. Tato zastávka není financovaná 

z rozpočtu MČ, ale z rozpočtu hl. m. Prahy. Výhodou je úspora našich 

finančních prostředků ve prospěch další veřejné vybavenosti, nevýhodou 

náš malý vliv na termín a podobu zastávky. V době psaní tohoto textu není 

jisté, zda budu mít možnost ve své práci na radnici pokračovat. Pokud ano, 

dávám si osobní závazek dohlížet na realizační proces tak dlouho, dokud 

přístřešek nebude stát na svém místě. Kdy MČ Čakovice realizuje přístřešek 

zastávky Na Pramenech ve směru do Ďáblic, nám v tuto chvíli není známo, 

přestože úpravu těchto zastávek iniciovalo právě vedení MČ Čakovice. 

Martin Tumpach 

Pískování nové zastávky Ďáblická není napodobením ďáblových kruhů, 

jak by se mohlo na první pohled zdát. (Rovněž tak jako název Ďáblice není 

odvozen od ďábla, ale od pravděpodobně prvního staroslovanského 

usedlíka.) Kruhy jsou totiž vyobrazením tří bronzových náramků nalezených 

v keltských hrobech, které byly objeveny při archeologických vykopávkách 

nedaleko zastávky. Tyto náramky patřily k nejoblíbenějším 

a nejrozšířenějším šperkům, nošeným jak ženami, tak muži. Název zastávky 

Květnová asociuje květnatou louku. Motiv lučního kvítí tak ladí nejen 

s názvem zastávky, ale i s prostředím, ve kterém se zastávka nachází. 

Jan Waldhauser, autor motivů zastávek Ďáblice a Květnová (ĎZ 10/2018) 
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Informace o prezentaci projektu obytného souboru Pod Hvězdárnou 

Dne 10. 12. 2018 se v novém Obecním domě Ďáblice uskutečnila 

prezentace projektu obytného souboru Pod hvězdárnou – lokalita mezi 

ulicemi Hřenská, Květnová, K Náměstí, Kučerové. 

Investor, společnost Moravská Stavební – INVEST, a.s., a autoři projektu 

Ing. Arch. Marta Šimoníková a Ing. Tomáš Pinkava, si po krátké prezentaci 

projekčního záměru vyslechli dotazy a připomínky občanů, převážně 

obyvatel přilehlých domů. Dotazy se týkaly převážně umístění jednotlivých 

domů, jejich výškového uspořádání, řešení odvodnění celé lokality, míst pro 

parkování majitelů budoucích domů, přesunu a náhrady stávajících stromů 

dotčených stavbou, umístění kontejnerů na tříděný odpad atd. atd. 

Prezentace se zúčastnilo přibližně 30 spoluobčanů. 

V lednu pokračují práce na přípravě podkladů pro uzavření smlouvy mezi 

městskou částí a investorem projektu. 

Jan Hrdlička, místostarosta (ĎZ 01/2019) 
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9. Zdravotní a sociální péče 

Přehled zdravotních ordinací: 

Praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Romana Benešová 

Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Kateřina Auzká 

Oční ordinace MUDr. Hana Pešková 

Oční optika SRNA 

Zubní ordinace: MUDr. Jiří Procházka 

Zubní ordinace MUDr. Marta Procházková 

Stomatologická ordinace se zubní laboratoří - OK Dental Clinic s.r.o. 

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze 

Sociální komise - ohlédnutí a výzva 

Stejně jako všechny ostatní komise, i sociální je poradním orgánem rady 

naší městské části. Znamená to, že rada členy komise pověřuje 

k vykonávání činností, které souvisí se spravováním obce a péčí o občany. 

Základní obsah práce komisí je popsán v Organizačním řádu MČ Praha-

Ďáblice, který je veřejně dostupný na webových stránkách dablice.cz. 

Komise může vykonávat i aktivity, které nejsou v organizačním řádu 

vyjmenované, neboť dobrovolné práci ve prospěch druhých se zpravidla 

meze nekladou. Omezením může být pouze finanční rozpočet, který 

schvaluje každým rokem zastupitelstvo při svém prosincovém zasedání. 

Práce v komisi je dobrovolná a členové pracují pro obec ve svém volném 

čase, kterého někdy bývá nedostatek. Čas od času zvažujeme, co v životě 

ještě zvládneme, a co již přesahuje naše možnosti. Něčeho se zpravidla 

musíme vzdát, a věřit, že naši rozdělanou práci zastane někdo nový. Proto 

složení a počet členů sociální komise v průběhu let kolísá. Současnou komisi 

tvoří sedm žen: Lydie Veselá, Tanja Zapletalová, Jana Kohoutová, Broňa 

Lomozová, Pavlína Vermešová, Zdenka Tačovská a Barbara Tranová, osmým 

rokem stojící v čele komise. Přesto, že jsem v prosinci loňského roku podala 

rezignaci na post předsedkyně, dosud se neobjevil nikdo, komu bych vedení 

mohla předat. Nejpozději po komunálních volbách v říjnu tohoto roku však 
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bude nutné tuto funkci obsadit novým člověkem, aby komise mohla 

pokračovat ve své činnosti. Práci v komisích rada MČ každoročně oceňuje 

symbolickou finanční odměnou. 

S členkami komise se scházíme zpravidla jednou za měsíc a společně 

připravujeme plánované akce nebo se zabýváme aktuálními sociálními 

situacemi spojenými s životem v Ďáblicích. Mezi témata, kterým se v komisi 

věnujeme, patří: 

Bytová politika, kam spadá spolupráce s úřadem MČ a příprava podkladů 

pro jednání rady MČ při výběru vhodného kandidáta na pronájem obecního 

bytu, pokud se některý uvolní. V nedávné době jsme připravili 

aktualizovaná Pravidla bytové politiky MČ z roku 2011, která budou 

projednávána na nejbližším jednání zastupitelstva. 

Jednou za rok na jaře organizačně připravíme velmi milou slavnost 

přivítání nových občánků Ďáblic, během níž nejmenší děti se svými 

rodinami zažijí první komunitní setkání se zástupci vedení obce. Na 

památku na tento den si domů odnesou pamětní list, dárek, a upomínku 

v podobě rodinné fotografie. 

Značnou část aktivit sociální komise věnuje našim seniorům. Nejstarším 

občanům od 80 let věku, kteří slaví kulaté výročí, přijdeme jménem starosty 

Ing. Miloše Růžičky a městské části pogratulovat a předat dárkový balíček. 

Současná doba nám však přináší nová pravidla, kvůli kterým již nemáme 

přístup k osobním údajům občanů, a proto navštěvujeme pouze ty z vás, 

kteří nám o sobě dáte vědět. Nemusí to být pouze připomínka narozenin, 

příležitostí pro blahopřání a oslavu může být také významné výročí svatby. 

Na podzim a na jaře organizujeme dva celodenní výlety za 

pamětihodnostmi naší země, které jsou pro ďáblické seniory zdarma a jsou 

velmi oblíbené. Stejně tak se dvakrát do roka starší generace s oblibou 

přichází pobavit a zazpívat si písničky nebo si zatancovat při setkání 

s hudbou, která se konají ve slavnostně prostřené jídelně základní školy. 

Kromě profesionálních muzikantů zde zahrají, zazpívají nebo zatancují i žáci 

naší školy, tradičně je připraveno i pohoštění. 

Rádi podporujeme aktivní seniory, a řadu let jsme pro ně organizovali 

rehabilitační cvičení, počítačové kurzy, kurzy angličtiny, které pro malý 

zájem skončily, ale také hraní stolního tenisu v Obecním domě a poskytnutí 

příspěvku na plavání v okolních bazénech. Již delší dobu hledáme 
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fyzioterapeutku, a doufáme, že od září bude rehabilitační cvičení pro lidi se 

ztíženou pohyblivostí opět pokračovat. Velmi pozitivně vnímáme, že díky 

grantu z fondů Evropské unie a díky šikovným děvčatům z komunitního 

centra Vlna, přibylo mnoho nových zajímavých kurzů a jednorázových akcí 

pro všechny věkové kategorie. Také vítáme aktivitu ďáblických seniorů, 

kteří v letošním roce založili svůj klub, který je součástí celonárodní 

organizace Senioři ČR. Tato organizace hájí zájmy starší generace 

a zdravotně postižených osob, a jejím heslem je „důstojné a aktivní stáří“. 

Těší nás, že v Ďáblicích se rozvíjí občanská společnost na všech úrovních. 

V posledních dvou letech se sociální komise více věnuje občanům, kteří 

se v důsledku své zdravotní nebo sociální situace nacházejí na okraji 

místního dění. Ve spolupráci se sociální pracovnicí mapujeme sociální 

situaci v obci a snažíme se poznat, kde a jak je potřeba nejvíce pomáhat. 

Proto například distribuujeme potravinovou pomoc mezi potřebné občany 

a nyní s podporou radních hledáme způsob, jak pro místní seniory zajistit 

levnější obědy ve škole nebo jak nepohyblivým seniorům poskytnout 

příspěvek na autodopravu k lékaři. 

Pokud tento článek u některého čtenáře vzbudí zájem dozvědět se více o 

práci pro obec, vězte, že možná právě na vás čekáme. Přijďte s novými 

vizemi a s chutí rozvíjet občanský život v Ďáblicích. Odměnou pro každého 

je spolupráce s milými lidmi a dobrý pocit ze smysluplné práce. 

A komunální volby již ťukají na dveře… 

Barbara Tranová (ĎZ 06/2018) 
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10. Veřejný a kulturní život  

10.1  Kulturní a společenské akce 

27. 1.  Masopust 

9. 3.  Ples fotbalistů 

17. 3.  Ples stolních tenistů 

30. 4.  Čarodějnice + ohňostroj 

26. 5.  Zábavné odpoledne pro děti, hudební a taneční večer pro dospělé 

10. 6.  Pupík (ďáblický festival zdraví) 

15. 9.  Zažít město jinak (sousedské slavnosti) 

20. 11. Radůza a kapela (koncert) 

Masopust 2018 

Po čase vánočního rozjímání jsme dlouho nezaháleli a začali s přípravami 

ďáblického Masopustu. Ten letošní, v pořadí již třetí, se konal v sobotu 

27. ledna 2018. Úderem 14. hodiny se konečně uklidnilo deštivé počasí 

a v zahradě radnice se rozezněl orchestr Ďáblík. Hudba lákala všechny 

přítomné k tanci s medvědem, Laufrem, kobylou, nebo třeba krásnou 

cikánkou. Masek se sešlo letos opravdu hodně, ručně a pečlivě vyrobených 

a originálních. V průvodu navíc přibyly i barevné masopustní klobouky, 

které vznikly v rukodělné dílně komunitního centra Vlna pod vedením 

Veroniky Voráčové. Aby mohl průvod vyrazit, bylo potřeba získat, dle 

tradice, nejprve „masopustní právo“, tedy povolení k všeobecnému veselí 

a to, jak jinak, než od pana rychtáře. 

Posilněny masopustními koláči vyrazily maškary na tradiční obecní 

obchůzku. Zpestřením programu bylo i několik kejklířských výstupů. 

Masopustní veselice pokračovala na prostranství před KC Vlna. K dostání 

byly zabíjačkové speciality, tradiční koblihy a další dobroty, po kterých se 

jen zaprášilo. Hudebním hostem bylo oblíbené Trio Rosti Tvrdíka, jehož 

zvučnou basu jsme nakonec tradičně pochovali. Uvidíme se zase za rok 

a doufáme, že opět v o něco větším počtu! 

Velký dík patří spolku ďáblických pletařek, jejichž šikovné ruce 

a neutuchající píle pomohly vlněnými detaily dozdobit nejeden kostým, 
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a všem dobrovolníkům (dospělým i dětem), kteří pomáhali s přípravami, 

organizací a účastnili se průvodu. Děkujeme také firmě Start Production, 

která nám dlouhodobě pomáhá s realizací našich kulturních akcí. 

Michaela Ničová (ĎZ 02/2018) 

Ples 2018, opět vyprodáno - děkujeme moc! 

Udržet tak vysokou laťku z minulých ročníků je velmi obtížné, ale snad se 

nám to povedlo! Ples byl letos postavený na velké plesové kapele. Moc 

děkujeme za plný sál! 

Druhý den po plese na mě z telefonu vykoukla fotka od známého ze 

sociální sítě, foto z ďáblického plesu s komentářem: „Kdo včera nebyl na 

plese, jako kdyby nebyl.“ Samozřejmě beru tento komentář s rezervou, ale 

jsem moc rád, že se fotbalový ples stal v Ďáblicích tak významnou kulturní 

akcí a lístky jsou každý rok velmi rychle vyprodané. 

Letošní ples byl již 9. v novodobé historii SK Ďáblice, kdy ze skromného 

plesu pořádaného v jídelně naší ZŠ s malou kapelou se ples postupně dostal 

do dnešní podoby. A jak jsem říkal na plese - 9. ročník je sice pěkné číslo, 

ale v souvislosti s tím, že příští rok bude SK Ďáblice slavit 100 let od 

založení, se jedná doopravdy o malý kousek historie, který zde vytváříme. 

Třeba až někdo za 50, 100 let bude číst Zpravodaj, bude překvapen, jaké 

v Ďáblicích byly plesy. Jak jsme si to zde užívali a to nejen na plese, ale taky, 

že jsme i něco vytvořili pro další generace - v rámci plesu proběhla krátká 

prezentace projektu víceúčelové haly SK Ďáblice. 

Letošní rok jsme z hudebního hlediska vše vsadili na velkou 100% živou 

kapelu Brand New Band (10 hudebníků), která s minimálními přestávkami 

hrála jak klasické písničky, tak i moderní hity. I když za pomoci společnosti 

Start Production (za pomoc moc děkujeme) vylepšujeme akustiku sálu, 

přesto není zpěv a mluvené slovo z hlediska akustiky optimální. 

Jako minulé ročníky jsme připravili bohatou výherní soutěž, kterou nám 

naplnila řada firem a dárců. Hlavní cenu - auto na víkend s plnou nádrží 

letos poskytlo Auto Elso z Čakovic, které sídlí naproti cukrovaru. 

Gratulujeme výherkyni Šárce Husákové. Hezké ceny dala společnost FCC 

(dříve .A.S.A.), jako každý rok Zlatnictví Němeček, dort Cukrárna Buchalovi, 

ďáblická firma Floop, zájezd na fotbalový zápas Německo - Brazílie daroval 
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pan Šťastný z cestovní kanceláře Czech Sport Travel a mnoho dalších dárců, 

kterým moc děkujeme. 

I když po skončení plesu vždy říkám Lence Mihálikové, která celý ples 

s dalšími pomocníky připravuje: „Už nikdy další ples“, tak věřím, že se nám 

podaří tuto tradici dotáhnout příští rok do desátého ročníku. 

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice (ĎZ04/2018) 

Letošní Čarodějnice 

měly i něco jako „klidovou zónu“ v areálu KC Vlna. Program odstartovalo 

divadlo pro děti v komunitní zahradě. Pod azurově jasnou oblohou se 

odehrála pohádka Prasečí slečinky Divadýlka z pytlíčku. Zatímco se pyšné 

prasečí princezny dostávaly z čarodějova zakletí, rozhořela se i malá 

„vlněná vatra“. A jak to bylo dál? Opékaly se buřty, zpívalo se s kytarou, po 

zahradě a hřišti poletovali malí čarodějové a v kavárně provozovala svůj 

koutek kartářka Teréz. A kdo do Vlny zavítal později, tak ani o ohňostroj 

nepřišel, nádherně byl vidět z terasy i ze střechy. 

Michaela Ničová (ĎZ 05/2018) 

„Pupík“ se povedl 

No, nebylo nás málo, ale mohlo nás být víc. Koho? Návštěvníků akce 

s tajuplným názvem Pupík, neboli Ďáblický festival zdraví. Konal se 

v červnovém nedělním odpoledni léta Páně 2018 v prostorách Vlny, 

komunitní zahrady, amfiteátru, a všude, kde byl kousek místa. Sešli se tady 

komedianti z loutkového divadla Toy Machine se kterými jsme navštívili 

středověký dvůr českých králů, mladí herci ze souboru Děti de la Fidla, kteří 

předvedli, jak to vypadalo „Tenkrát na Západě“, v Cyklo-fresh-baru jste si 

mohli na mixéru propojeném s jízdním kolem ušlapat ovocný koktejl, nebo 

se kousek dál obdivovat mistru řezbáři, jehož základním materiálem jsou 

melouny a další tvárné ovoce. Zájem dětí budily nejen zdejší hrací prvky, ale 

taky jóga v trávě, vedená zkušenou instruktorkou. Příjemné a zajímavé 

společenské odpoledne uzavřel suverénním projevem a capella ženský 

pěvecký kvartet Yellow Sisters. 
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Festival Pupík se uskutečnil v rámci projektu Na zdravé vlně. 

Pavel Veselý (ĎZ 07/2018) 

Zažít město jinak 2018 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem organizátorům i aktérům akce 

„Zažít Ďáblice jinak“. Velmi oceňuji připravenost akce, díky tomuto 

i přátelské ovzduší. Děti měly mnoho možností, jak zmírnit svůj nadbytečný 

temperament a jak zdokonalit svou fyzickou kondici. Časosběrný film byl 

velkým přínosem, moje škoda, že „díky“ nevolnosti jednoho z vnoučat jsme 

museli zhlédnutí předčasně ukončit. Velké poděkování patří všem 

ochotným zúčastněným ve všech stáncích, ať už to bylo občerstvení 

s chlebem se sádlem a preclíky nebo v koutku kroužku místních chovatelů 

a přírodovědců, ale i představení místních ochotníků nebo ukázka bojových 

umění. Nesmím zapomenout ani na šikovná děvčata z Vlny. 

K příjemné atmosféře přispívala i hra na flašinet a v neposlední řadě je 

třeba ocenit i dobové kostýmy některých Ďábličáků. Díky těmto akcím se 

setkáváme se známými, s kterými bychom rádi promluvili pár slov, ale třeba 

díky zaneprázdněnosti se nevidíme. 

Přeji všem, kteří budou využívat služby nové budovy místního úřadu, 

lékařské ordinace i velkého sálu, aby byli spokojeni, a pokud jsem 

zapomněla někoho vyjmenovat, omlouvám se. 

Věra Hajšmanová (ĎZ 10/2018) 

 

 

Zažít město jinak se stalo už pravidelnou akcí v ďáblickém kalendáři. 

Druhá zářijová sobota nás vyzývá k tomu užít si tak trochu jiný den, den 

strávený spolu se svými kamarády, známými a sousedy. A to není málo. 

V dnešní době to začíná vypadat tak, že nikoliv sůl, ale čas má cenu zlata. 

Čas, kdy spolu mluvíme, smějeme se, stolujeme, nebo pozorujeme detaily 

všedního dne. Nebo třeba čas, kdy vyrazíme v prvorepublikovém kostýmu 

na tak trochu ztřeštěnou akci v našem sousedství, a čas, který s veškerou 

vážností věnujeme studiu prvorepublikových receptů - to proto, aby se 

naše vnoučata dozvěděla, „jak to tenkrát bylo“. 
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Vše spolu souvisí, do sebe zapadá a právě čas každého jednotlivce má 

velký smysl. 

Celou akci bychom určitě nezrealizovali bez finanční podpory. Za tu 

děkujeme společnosti Kolektory, a.s. i naší městské části. Ovšem velký dík 

patří všem těm, kteří se do naší sousedské akce zapojili na straně 

organizátorů i návštěvníků, protože kde není divák, není divadlo😊 

Naše osobní a speciální poděkování putuje ke všem, kteří se v tento den 

s velkým nasazením starali o pitný i nutriční program nás všech! 

Míša Ničová a Lucka Sandrová (ĎZ 10/2018) 

 

 

15. září L. P. 2018 v Ďáblicích 

Posílám jedno velké poděkování všem, kdo se podíleli na přípravě, 

vymýšleli, tvořili, organizovali a zdokumentovali to pěkné sobotní 

odpoledne. Zažila jsem Ďáblice opravdu jinak. 

Součástí odpoledního prožívání bylo slavnostní otevření nového 

Obecního domu Ďáblice. Pro mne jeho otevření představuje něco víc, než 

jen skutečnost, že je dokončen a bude, jak již je patrné z jeho označení, 

sloužit nám všem. Spojuje mě totiž s dobou, kdy to všechno na začátku 

90. let začalo, kdy jsme ještě v prvním polistopadovém zastupitelstvu 

s jediným architektem, a to starostou Jiřím Veselým, plánovali, co bude na 

místě právě likvidované továrny na výrobu panelů - Prefy. A snili jsme 

o náměstí s radnicí - s věžičkou a hodinami, s fontánou, parkem a lavičkami, 

kde pak budeme jako důchodci posedávat, sledovat čilý ruch kolem nás 

a potkávat sousedy. Náměstí se postupně utváří, radnici již máme, hodiny 

budou brzy, a na fontánu a park, jak věřím, určitě časem také dojde řada, 

i na ty lavičky. 

A když jsem u toho děkování, tak bych chtěla na konci své aktivní práce 

ve vedení naší obce poděkovat všem, s nimiž jsem spolupracovala, i těm, 

kdo mě podporovali a pomáhali v náročné práci. Ráda bych se nadále 

věnovala prospěšné, ale hlavně radost a potěšení přinášející činnosti ve 

prospěch svých sousedů, a tentokrát již bez starosti o všechny problémy 

v obci. 

Táňa Dohnalová, radní (ĎZ 10/2018) 
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Radůza v Ďáblicích 

Na začátku bylo slovo či spíše věta pana starosty Miloše Růžičky vyřčená 

před třemi, možná již čtyřmi lety: „Až bude stát multifunkční dům, pozveme 

do nového sálu Radůzu.“ Byla jsem toho svědkem a nyní dostál svému 

slovu. V úterý 20. listopadu se tak dlouho dopředu avizovaný koncert 

uskutečnil. Vzhledem k tomu, že šlo o první velký koncert v novém sále, 

který byl navíc zcela vyprodán, byla to skutečná zatěžkávací zkouška nejen 

pro sál, ale hlavně pro všechny, kteří se na zajištění takové nevídané akce 

v Ďáblicích podíleli. 

Písničkářka Radůza byla skvělá, její hudební doprovod také, byl to pro 

mne, a troufám si říci, že i pro ostatní zúčastněné, krásný zážitek. 

Již před koncertem, sedíc v sále a očekávaje začátek koncertu, jsem si 

uvědomila, kolik práce bylo potřebné věnovat jeho přípravě a už tehdy 

jsem se rozhodla, že je třeba všem veřejně poděkovat. Hlavní organizátorky 

akce -Michaela Ničová, Lucie Sandrová a Simona Dvořáková - si dovedly 

poradit prakticky se vším. Z pohledu diváka nechybělo vůbec nic. Čekal nás 

usměvavý uvaděč, bohatý občerstvovací koutek s milou obsluhou, šikovné 

brigádnice v šatně, připravený sál. Těsně před koncertem i v jeho průběhu 

leželo největší břímě na Míše Ničové, ale všechno nakonec dobře dopadlo. 

Snaha, nadšení i obětavost všech zúčastněných nejsou v dnešní době 

samozřejmou věcí, proto jsem vděčná za to, že v Ďáblicích takové šikovné 

lidi máme. Patří jim velké poděkování, a nesmím zapomenout na pana 

starostu, který to všechno vlastně „spískal“. 

Těším se, že takových skvělých akcí bude přibývat a náš nový sál bude 

všemi Ďábličáky co nejvíce využíván. 

Táňa Dohnalová (ĎZ 12/2018) 

10.2 Aktivity a akce pro děti 

22. 3.  Jarní petrklíč 2018 (hudební festival) 
23. 3.  Velikonoční tvoření 
23. 3.  Noc s Andersenem aneb Pohádková bojovka! 
21. 4.  Den Země v MŠ (úklid, divadýlko) 
20. 10. Drakiáda 
3. 11.  Halloween ve Vlně 
11. 11. Svatý Martin a lampionový průvod 
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30. 11. Adventní tvoření 
2. 12.  Adventní tvoření (adventní věnce) 
5. 12.  Mikulášská nadílka 
17. 12. Víťa Marčík – Setkání před Betlémem 

Noc s Andersenem trochu jinak aneb Pohádková bojovka 

Ďáblická bojovka se letos nekonala v Ďáblickém háji, ale odehrála se 

v komunitní zahradě, prostorách KC Vlna i v Obecní knihovně. Spojily se 

totiž síly Obecní knihovny, která se každoročně připojuje k mezinárodní akci 

Noc s Andersenem, kulturní komise a KC Vlna. Společným plánem bylo 

připravit dětem noční dobrodružný výlet do pohádky. Devatero 

pohádkových zastavení bylo osídleno pohádkovými bytostmi všeho druhu. 

V zahradě sídlil drak, kterého měly děti za úkol porazit; Ježibaba, která 

spolu s havranem pečlivě střežila svůj perníček; trpaslík, který vzal děti na 

napínavý výlet do dolu, nebo čaroděj, který procvičil dětskou paměť. 

V klubovně KC Vlna pak děti vyráběly plošné loutky a prostranství před 

kavárnou se proměnilo ve světničku Popelky, které děti pomáhaly 

s tříděním zrníček od popela, aby mohla na bál.  U ohniště mohly děti 

potkat opravdové loupežníky a obehrát je ve skořápkách. Poslední dvě 

stanoviště se nacházela v tichém a teploučkém zázemí ďáblické knihovny. 

Na oddechovém, a tudíž nejlepším, stanovišti nebyly už žádné složité úkoly. 

Nejmladší účastníci si zde mohli vybrat pohádku, kterou by si rádi poslechli 

a pak se jen uvelebit a nastražit uši a fantazii.  Starší bojovníci zde měli 

prozradit své nejoblíbenější knihy, jejich protagonisty a co se jim na nich 

nejvíce líbí. A z pohádky se šlo do pohádky, na poslední stanoviště, kde měli 

účastníci bojovky vymyslet sami pohádku nebo příběh, a to buď 

z vybraných pohádkových karet, nebo hozených pohádkových kostek. 

Bezmezná dětská fantazie nás nestačila udivovat. Někteří dokonce byli 

natolik unešeni, že chtěli další a další pohádku. 

Když všechno skončilo a v knihovně se rozlehlo zase ticho, bylo nám tak 

trochu líto, že hra skončila. 

Noc jako každý večer zahalila Ďáblice do tmy a všechno kolem obklopilo 

ticho. 
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Před Vlnou na lavičce seděl unavený drak a na otázku:„ Tak jaké to 

bylo?” jenom těžce vzdychl, vypustil poslední obláček kouře a řekl: 

„Náročný, za jeden večer mi sťali hlavu 70krát!” 

Noc s Andersenem pojatá netradičně jako bojovka se povedla. 

Všem zúčastněným dobrovolníkům, bez kterých by to nešlo, mnohokrát 

děkujeme! 

Poděkování patří i Domu dětí a mládeže Spirála v Přemyšlenské ulici za 

bezplatné zapůjčení pohádkových kostýmů. 

Táňa Zapletalová, Míša Ničová (ĎZ 04/2018) 

Pasování prvňáčků 

26. června v knihovně proběhlo slavnostní pasování prvňáčků na rytíře 

řádu čtenářského, a tak se tento řád rozrostl o dalších 22 mladých členů. 

Děti nejdříve musely podstoupit zkoušku čtenářské zdatnosti, která 

nebyla jednoduchá: musely ukázat, jak umí číst a zda znají Desatero čtenářů 

knihovny. Po přečtení dvou až tří vět z Pohádkového slabikáře si poklekly 

před samotného krále Abecedu I. a ten je svým mečem pasoval na čtenáře. 

Poté už jako rytíři řádu museli složit slib, že se budou ke knihám chovat 

hezky. Na závěr děti obdržely čtenářský glejt, čtenářskou průkazku na rok 

zdarma a malý dárek. 

Cílem této akce bylo nenásilnou formou podchytit nejmladší čtenáře 

v období jejich největšího zaujetí a nadšení pro svou nově získanou 

schopnost čtení a rozšířit tak čtenářskou základnu v době, kdy se stále více 

stává zdrojem informací a zábavy mobilní telefon nebo PC. 

Doufejme, že tento slavnostní ceremoniál bude děti lépe motivovat 

k tomu, aby se rády vracely do knihovny a více četly. 

My jim jen můžeme držet palce v tom, aby jejich lásku ke knihám 

nepřeválcovalo psaní SMS a brouzdání po internetu či aby se to stalo co 

nejpozději. 

Za úspěch této akce moc děkuji panu Chaloupkovi (dobře zahraná role 

krále Abecedy I.) a paní Chaloupkové za technickou podporu, bez které 

bychom se neobešli. 

Tatjana Zapletalová (ĎZ 07/2018) 
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10.3 Aktivity a akce seniorů 

23. 1.  Trénuj hlavu, trénuj tělo 

30. 1.  Duševní hygiena pro seniory 

6. 2.  Trénuj hlavu, trénuj tělo 

6. 3.  Trénuj hlavu, trénuj tělo 

13. 3.  Duševní hygiena pro seniory 

17. 3.  Procházka na Pražský hrad 

3. 4.  Trénuj hlavu, trénuj tělo 

10. 4.  Duševní hygiena pro seniory 

17. 4.  Trénuj hlavu, trénuj tělo 

21. 4.  Mimořádný bezbariérový výlet do Kutné Hory 

27. 4.  Jarní setkání seniorů 

15. 5.  Trénuj hlavu, trénuj tělo 

18. 5.  Posezení s buřtem a písničkou 

29. 5.  Trénuj hlavu, trénuj tělo 

5. 6.  Trénuj hlavu, trénuj tělo 

12. 6.  Duševní hygiena pro seniory 

8. 9.  Plavba lodí po Vltavě (výlet seniorů) 

25. 9.  Duševní hygiena pro seniory 

7. 10.  Den seniorů - Slzy smíchu Stanislava Zindulky 

16. 10. Trénink paměti a těla 

18. 10. Nebejvalo v Praze vždycky jenom blaze (historky a písničky) 

23. 10. Duševní hygiena pro seniory 

30. 10. Trénink paměti a těla 

13. 11. Trénink paměti a těla 

20. 11. Duševní hygiena pro seniory 

14. 12. Vánoční odpoledne pro seniory 

18. 12. Duševní hygiena pro seniory 

 

Zimní vycházka seniorů na Hradčany 

17. března v sobotu nastalo nečekané ochlazení. Zima se prostě 

nevzdává, ale důchodci to také nevzdali. Na zastávce autobusu Květnová se 

sešlo třináct zachumlaných, ale optimistických postav. Paní Jana 

Kohoutová, která komentovanou vycházku objednávala za slunečného 

počasí, také neztrácí dobrou náladu a těší se na romantickou Prahu, 

oděnou do bílých sněhových šatů. Uklidnilo mě, že nás všechny ihned 

přepočítala, aby zjistila, kdyby někdo vlivem mrazu na konci vycházky 
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chyběl. Prahu samozřejmě všichni známe, ale s průvodkyní se ocitáme 

v jiné rovině poznání. Málokteré město je tak půvabné s tak bohatou 

historií, která s sebou nese mnoho zajímavostí a pověstí. Vystupujeme na 

Pohořelci. Např.: Víte, proč byl takto nazván? Víte, že podle pověsti 

v Černínském paláci straší, běhá tam marnivá hraběnka…? V Loretě patří 

k celosvětovému unikátu Loretánská klenotnice…? A pak nejistým krokem 

po kluzkých chodnících sestupujeme do půvabného Nového Světa, kde by 

každý dům mohl vyprávět o své minulosti a o svých obyvatelích. Během 

čekání na osobní prohlídku před vstupem do Pražského hradu se kocháme 

zajímavou architekturou paláců na Hradčanském náměstí, ať je to 

Schwarzenberský, Martinský, Salmovský nebo Arcibiskupský. Významné 

šlechtické rody chtěly mít svá sídla blízko krále. U občerstvení zcela 

přirozeně uvítáme možnost zahřátí kávou či grogem. Fronta naštěstí 

postupuje rychle, přesto nás překvapuje velké množství turistů za tak 

nevlídného počasí. Pražský hrad je jedním z největších hradních komplexů 

na světě, kde jednotlivé stavební slohy od sebe oddělují celá staletí. Na 

třetím nádvoří vždy oslní svojí monumentalitou Svatovítská katedrála, 

ačkoli měla být původně ještě větší. Přímo s oratoří Svatovítské katedrály je 

spojeno visutou chodbou vladislavské křídlo Starého královského paláce. 

V 15. století tak v Praze vznikla největší světská prostora, kde stavy uctívaly 

vladaře. I v dnešní době nepozbyl tento sál svoji výjimečnost. Nemohu 

popsat a obsáhnout soupis všech památek a zajímavostí Hradčan. 

Na závěr však cítím potřebu napsat, že si vážím všech, kteří přišli, protože 

toužili něco zažít a obohatit se. A vycházka byla zakončena skutečně 

jedinečným romantickým výhledem na zasněženou Prahu. S díky sociální 

komisi za organizaci. 

Daria Fialová (ĎZ 04/2018) 

Netradiční výlet 

Zájezd v sobotu 21. dubna t.r. do Kutné Hory se vydařil. Bylo hezky, 

příprava i průběh díky sociální komisi a manželům Kohoutovým neměl 

chybičku. Účastníci zájezdu - ďábličtí důchodci a invalidé vozíčkáři, měli 

jízdné a nemalé vstupné do cíle naší cesty - chrámu Sv. Barbory, zaplaceno 



55 

 

pořadatelem – městskou částí, za což je třeba poděkovat! Zdá se, že se 

blížíme sousední Březiněvsi, kde si více všímají jubilujících důchodců. 

Proslýchá se, že nedávno důchodcům starším 75 let poskytli ozdravný 

týdenní pobyt ve Františkových Lázních. Lze se těšit i v Ďáblicích? 

Jan Sigmund (ĎZ 05/2018) 

 

 

Svým pojetím byl výlet do Kutné Hory nesmírně zajímavý. 

O hendikepované se běžně starají „vodiči“. Tentokrát se ale především 

jednalo o „brzdiče“ či „tlačiče“, neboť město je velmi příkré a vydlážděné 

kostkami. Elektrické vozíky si s tím umí většinou dobře poradit, ale lidem na 

mechaničácích není co závidět. I proto jsme měli početný doprovod. Cituji 

z dopisu vozíčkářky Šárky: „Milá Zdeničko Tačovská, děkuji za Tvůj citlivý 

doprovod, díky němuž jsem se, též ve společnosti dalších bezva lidí, cítila 

jako na výletě s letitou kamarádkou. Ani jednou jsem se, já bloudivá, 

neztratila. Díky Tobě jsem se dostala i tam, kam mě ani můj věrný Šemík, 

jak říkám svému elektrickému vozíku, nemohl dovézt. Vstala jsem, a Ty jsi 

mě dovedla za ruce. Na kávičku, do utajené zahrady, a tak... No měla jsem 

se sluníčkově. Jak by ne, když nás sluníčko hojně obdařilo svými paprsky a já 

se cítila bezpečně pod ochranou senza „kluků“ z ďáblického hasičského 

sboru. Nevím ani, komu všemu bych měla jednotlivě za uspořádání výletu 

poděkovat. Určitě patří velký dík za vypravení speciálního auta pro nás, co 

žijeme a chodíme po světě pomocí invalidních vozíků. To byl ale hukot při 

cestě tam i zpátky. Probrali jsme veledůležitá témata, ač trpká, přece jsme 

se dobře pobavili.“ 

Manželům Kohoutovým, členkám sociální komise i hasičům za ďáblické 

vozíčkáře děkuje              Hana Macháňová (ĎZ 05/2018) 

Vzpomínka na výlet seniorů do Telče 

Kdo by nechtěl vidět město Telč, jehož historické jádro bylo zařazeno do 

seznamu památek UNESCO? Určitě každý, kdo má možnost toto město 

navštívit, není ve svém očekávání zklamán. Velký autobus těšících se 

důchodců vyjel z Ďáblic 9. června již v půl sedmé ráno. 
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Nejdříve jsme navštívili zámek, který je nazýván klenotem moravské 

renesanční architektury. Překvapí původními bohatými a udržovanými 

interiéry. K zámku patří také kaple Všech svatých se štukovou výzdobou 

a ornamentální i figurální malbou. Zajímavé jsou i vystavené kostýmy 

a různé artefakty z pohádek nafilmovaných v Telči. Po dobrém obědě 

někteří absolvují vyhlídku z věže kostela sv. Ducha, jiní se při procházce 

náměstím obdivují jedinečnému komplexu domů s renesančními 

a barokními štíty. Napadlo mě, jak je možné, že řada domů přečkala ve své 

kráse např. rabování Švédů v době třicetileté války, ale i válek mnohem 

horších, které se odehrály v našich dějinách. Je to pozoruhodný odkaz 

našich předků dalším generacím. Mohu opět jenom poděkovat sociální 

komisi za nevšední zážitek. Věřím, že se jim podařilo objednat i chladnější 

počasí vhodné na výlet. 

Daria Fialová (ĎZ 07/2018) 

Před létem 

Sedmým rokem probíhá v naší obci cvičení jógy seniorů. Sama tomu 

těžko věřím, že už je to tolik let, co jsme se jako malá skupinka žen 

domluvily, že obnovíme jógu, kterou tady dlouhá léta cvičila paní Kamila 

Stroblová, a která již před mnoha lety ukončila svoji životní pouť. Dnes má 

naše skupina 25 přihlášených „děvčat“. Některá cvičí opravdu již těch 6 let 

a další postupně přibývají. Nevejdeme se již do sálu v OD Ke Kinu, a tak 

jsem přidala ještě jednu hodinu. Společné cvičení, které nás nejen nabíjí 

energií, ale pomáhá překonávat i neduhy přibývající společně s věkem, 

zakončujeme téměř pokaždé krátkým posezením ve Vlně. Obdivuji dámy 

v letech, které chodí cvičit, oslavily jsme společně již dvakrát 80 let, také ve 

Vlně, a nejstarší cvičence je už hodně přes 80. Mám z nich radost pokaždé, 

když je vidím. Ještě je třeba doplnit, že nejenže cvičíme, ale tvoříme si 

vlastní finanční fond a jednou za půl roku ho po dohodě společně využijeme 

k nějaké akci. Vloni před Vánoci jsme si udělaly posezení s občerstvením ve 

Vlně, které nám děvčata z Vlny připravila, v červnu letošního roku jsme 

podnikly hodinovou projížďku parníkem po Vltavě za pražskými památkami. 

Výlet se líbil, a tak už vymýšlíme, co dalšího podnikneme v zimě. Jóga bude 
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na přání cvičenek pokračovat i o prázdninách ve stejných termínech a snad 

nám počasí dopřeje cvičení pod širým nebem. 

Závěrem bych chtěla ještě dodat, že cvičení se může takto konat i proto, 

že vedení obce nám poskytuje zdarma prostory. I kdyby se již nepodařilo 

získat další grant, věřím, že obec se k nám bude chovat nadále stejně 

laskavě. 

Táňa Dohnalová (ĎZ 07/2018) 

Diamantová svatba 

Na konci dubna nás v klubu seniorů velmi potěšil zájem manželů 

Jeřábkových o společnou veřejnou oslavu jejich 60. výročí svatby. Od té 

doby jsme na každé schůzce pilovali přípravu a realizaci této krásné 

společenské události. A tak ve správném čase několik „týmů“ členek klubu 

seniorů upeklo cca 800 ks svatebních koláčků, poschoďový svatební dort 

a ještě v pondělí dopoledne připravilo pestrý studený bufet pro svatební 

hosty. V odpoledních hodinách jsme slavnostně vyzdobili místnost v OD Ke 

Kinu, všechny stoly zdobily krásné slunečnice od paní Tomkové, další dámy 

připravily do balíčků 50 svatebních výslužek. 

Vstupní chodba byla posypána plátky růží, připravená pro příchod 

nevěsty. 

9. července v 17 hod. místnost praskala ve švech, na každém volném 

místečku byly rozestavěné židle, oslava mohla začít. 

Jediným smutným bodem byla nečekaná zdravotní komplikace ženicha, 

kterého však obětavě zastoupil dlouholetý přítel rodiny, pan Jan Sigmund. 

Ujal se nejen nevěsty, ale oslavu doprovodil také hrou na historický flašinet 

a zpěvem. V půl šesté jsme vytvořili špalír v komunitní zahradě u Vlny a za 

hudebního doprovodu svatebního pochodu prošla nevěsta 

s „náhradníkem“ uličkou před starostu Miloše Růžičku, který se ujal 

slavnostního proslovu a poté předal paní Jeřábkové nádhernou kytici. Po 

obřadu jsme se vrátili zpět do OD Ke Kinu a svatební hostina mohla začít. 

A tak se jedlo, pilo (převážně nealko nápoje), zpívalo a hlavně povídalo. 

Také jsme měli možnost se telefonicky spojit s panem Jeřábkem a popřát 

mu nejen ke krásnému výročí svatby, ale hlavně brzké uzdravení. 



58 

 

A na závěr několik poděkování: Norbertu Rybářovi za bezplatné ozvučení 

svatby, dámám z klubu za pečení, přípravu hostiny, výzdobu místnosti, 

obsluhování i závěrečný úklid, rodině Jeřábkových za vynikající luxusní dort 

a nápoje, manželům Věře a Zdeňkovi Jeřábkovým za to, že díky jim jsme se 

mohli zúčastnit a zažít si tuto výjimečnou událost. Všem ostatním hostům 

za báječnou atmosféru, kterou se nám společně podařilo vytvořit, panu 

starostovi za jeho čas v době osobního volna, který nám věnoval 

a v neposlední řadě mým Petrům, kteří přenášeli, přiváželi a odváželi 

všechno možné odněkud někam. 

Jana Ouředníčková (ĎZ 07/2018) 

Babí léto na Vltavě 

Druhou zářijovou sobotu byl krásný slunečný den pozdního léta. Spolu 

s dalšími ďáblickými spoluobčany zralého věku jsme se zúčastnili dopolední 

plavby lodí jménem Natal po Vltavě. 

Z přístaviště pod Právnickou fakultou jsme vypluli proti proudu Vltavy 

přes vodní zdymadlo po Podolskou vodárnu a potom po proudu až za 

Štefánikův most a zpátky do přístaviště u Právnické fakulty. 

Strávili jsme báječné dopoledne s výhledy na prosluněná nábřeží, 

náplavky, významné památky a opravené domy na obou březích Vltavy. Na 

lodi nás čekalo také překvapení, které potěšilo chuťové smysly. Pro každého 

účastníka tři zákusky a nápoj dle vlastního výběru. Dopolední výlet se nám 

velmi líbil a podle spokojených a usměvavých tváří bylo zřejmé, že se líbil 

i dalším účastníkům. 

Projížďku pro nás připravily členky sociální komise, za což jim moc 

děkujeme. 

Zdeňka a Jan Jandíkovi (ĎZ 10/2018) 

Na Plzeň Vávro... 

V sobotu 22. září 2018 sociální komise uspořádala zájezd pro ďáblické 

seniory do města Plzeň. Organizátorkami výletu paní Janou Kohoutovou 

a členkami sociální komise bylo vše výborně připravené, i počasí nám přálo. 
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Pan řidič nás do Plzně - pivovaru dovezl bezchybně. Po prohlídce jsme měli 

zajištěn oběd v hotelu Republika a poté volno k návštěvě dalších 

zajímavostí města, dle vlastního výběru. Kostel sv. Bartoloměje je 

v rekonstrukci, ale vyhlídková věž se 199 schody byla přístupná a zdatnější 

senioři si tuto možnost nenechali ujít. Dále byla možná prohlídka radnice, 

zhlédnutí židovské synagogy, muzeum loutek atd. Ve Smetanově ulici se 

konal poslechově libý koncert dechové norské kapely Gjallarhorn! 

Poté jsme opět nasedli do autobusu a kolem 18. hod. po 

nezapomenutelných zážitcích byli doma. 

Moc děkuji organizátorkám za velmi příjemně prožitý den a přeji jim 

úspěšné uspořádání dalších zájezdů. 

Milada Sigmundová (ĎZ 10/2018) 

Předvánoční setkání seniorů 

Již tradičně se před Vánoci scházejí senioři, aby se vzájemně pozdravili, 

pobavili připraveným programem a také zavzpomínali. Program i pohoštění 

vždy připravovala sociální komise naší městské části, místem konání bývala 

školní jídelna. V posledních letech účastníků ubývalo, i když členky sociální 

komise udělaly vždy maximum a ti, co přišli, byli spokojeni. 

Setkání na konci roku 2018 však mělo úplně jiný charakter. Tentokrát 

jsme zaplnili sál nového Obecního domu skoro celý, mluví se až o 90 

přítomných, kromě seniorů byli pozváni i zdravotně hendikepovaní 

sousedé. Poznámka pana starosty, že městská část bude uvažovat o větším 

sále, byla myšlena žertem, ale byla k věci.  Možná se nás sešlo tolik i proto, 

že již rok tady v Ďáblicích máme Klub seniorů, díky němuž se pravidelně 

setkávají naši starší sousedé v menším prostoru, a tak se jen na tuto akci 

přesunuli do většího. A možná to bylo i proto, že za dobu čerpání grantu od 

Evropské unie se v naší komunitě rozběhlo tolik aktivit, že přitáhly i ty, kteří 

předtím seděli doma. Komunitní centrum Vlna a jeho koordinátorky tomu 

daly první impuls. 

Městská část na letošní adventní setkání poskytla finanční příspěvek, 

ostatní přípravy byly v rukou našich skvělých aktivních seniorek, hlavně 

členek klubu, které převzaly starost o pohoštění a podílely se i na přípravě 
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programu. Výzdoba na stolech, občerstvení a obsluha, dárečky na závěr 

setkání, za to vše patří velký dík všem dámám, ale určitě nejvíce paní Janě 

Ouředníčkové, předsedkyni klubu. Její úvodní slovo snad potěšilo dušičku 

každého z přítomných. Trochu jsem se styděla, když mě obsluhovaly dámy 

starší, než jsem já sama, ale nedaly mi příležitost pomoci, i když jsem 

pomoc nabídla. Byly sehraný tým. To nadšení, snaha, aby vše dobře 

dopadlo, bylo fascinující a hodné obdivu. Program zajišťovaný městskou 

částí měla pod taktovkou paní Simona Dvořáková, děvčata ze stepařského 

tanečního kroužku Andrea byla skvělá, stejně tak zaujaly vánoční písně 

třináctileté ďáblické dívky A. J. 

Takže kromě začátku, kdy byla v sále zima a všichni seděli v kabátech, než 

se podařilo rozehřát studené topení a přítomné zahřát tancem, to bylo 

příjemné, neformální setkání s krásnou předvánoční atmosférou. 

A považte, na parketě se objevili letos i pánové! Hudba hrála na přání, což 

také zařídila děvčata z klubu. Nikomu se nechtělo domů a v šest večer byl 

sál ještě plný.  Co si více přát? Aby těch setkání bylo co nejvíce, o což 

nemám obavu, protože klub seniorů funguje již rok a členové přibývají. 

Jedním z dalších budu příští rok i já. 

Táňa Dohnalová (ĎZ 01/2019) 

10.4 Ostatní akce 
14. 4.  Požární útok trochu jinak (hasičská soutěž O pohár starosty Ďáblic) 

12. 5.  Burza rostlin 

15. – 31. 5.  Jarní výměnná burza časopisů a knih 

První ročník O pohár starosty Ďáblic se povedl 

Název O pohár starosty Ďáblic evokoval dojem, že se zajdeme podívat na 

akci, kde budou soutěžit představitelé radnic. Jednalo se však o 1. ročník 

hasičských závodů, které vymyslel starosta Sboru dobrovolných hasičů Petr 

Kohout. Netradiční soutěž pro jednotky sborů dobrovolných hasičů z Prahy 

a okolí se konala 14. dubna na louce před ďáblickou radnicí a restaurací Pod 

Hvězdárnou. Putovní pohár vyhráli sataličtí hasiči. 
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„Doufám, že oba synové budou dobrovolní hasiči. Mladší pětiletý syn už 

hasičem je a Jaroušek bude určitě také,“ směje se velitel vítězných hasičů 

ze Satalic Tomáš Maršál s dvouměsíčním synkem v náručí. 

„Závodní trasa byla zjednodušeně systém příjezdu na zákrok. To, že jsme 

zastavovali mezi kužely, je v reálu průjezd sídlištěm, protože v něm mají 

hasiči zúžený prostor. Dojížděli jsme hasičským autem k laťce a muselo se 

zastavit zcela přesně na centimetry,“ začíná popisovat velitel Maršál. „Po 

vydání pokynu startéra k požárnímu útoku jsme rychle vytáhli hadice, 

rozdělovač, proudnice a bourací sekeru. Tou se musel vysekat ve dveřích 

otvor, kterým jsme se všichni museli hbitě protáhnout, a ještě natáhnout 

hadicové vedení přesně tak, jako když vstupujeme do objektu. Potom jsme 

běželi k další překážce, což byl tunel a bariéra z palet,“ ukazuje rukou 

satalický velitel, „to zase simulovalo zbořeninu, kdy se třeba musí někam 

prolézt. Terénní nerovnost jsme překonávali vyběhnutím kopce a na konci 

byly dva terče z plechovek, které se musely srazit proudem vody,“ ukončuje 

popis dráhy imitující požární zásah Tomáš Maršál. Závod sataličtí hasiči 

zvládli nejrychleji, a to za minutu dvacet čtyři sekund. 

Ďábličtí hasiči měli trasu ztíženou 

„Nechtěl jsem, aby ti, kteří závod pořádají, soutěžili, protože mi to přijde 

nefér vůči ostatním, protože vědí, v čem se bude soutěžit. My jsme se tedy 

účastnili jako první a poslední, ale nebyli jsme soutěžní družstvo. Navíc jsem 

to chlapcům ztížil. Nasadil jsem jim pár špeků,“ šibalsky dodává starosta 

ďáblického SDH Petr Kohout, který je „otcem“ celého nápadu. „Měli jsme 

čtvero dveří na probourání, ostatní pouze jedny. Kluci to vůbec netušili, 

odjeli s vozem dolů a my jsme jim během pár minut postavili překážky 

navíc,“ vypráví Kohout. „Celý závod simuloval zásah, který jak profesionální, 

tak dobrovolní hasiči zažívají vždy, když jedou k požáru. Nejde o to, kdo 

bude první a kdo poslední. Tahle akce byla i proto, aby se hasiči viděli mimo 

zásah a pobavili jsme se. Většina hasičů přijela s rodinou, protože všichni 

tuto činnost děláme ve volnu a manželky nám za to nadávají, tak dnes jsou 

s námi a děti se navíc zabaví,“ vesele dodává starosta hasičů. 

Oceněn byl také skokan roku 2018: „To byl takový vtípek, protože jeden 

ze členů jednotky Velká Chuchle propadl prosekaným otvorem ve dveřích 

a z dálky to vypadalo jako skok,“ říká Petr Kohout. 
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Z mrtvé schránky profesionálním dobrovolným hasičským sborem 

„Když jsem nastupoval před osmi lety do funkce starosty Ďáblic, byl 

zdejší hasičský sbor mrtvá schránka,“ vzpomíná starosta Ďáblic Ing. Miloš 

Růžička poté, co předal vítězným družstvům ceny. „Chvíli trvalo, než se 

aktivně přidali a jednotka se začala profesionalizovat a zároveň více dělat 

akce pro veřejnost. Začali například pořádat dny otevřených dveří 

v hasičské zbrojnici, akci Hasičem na zkoušku, chodí do školek a škol, mají 

kroužek Mladý hasič. V rámci loňské akce „Zažít Ďáblice jinak“ ukazovali 

hašení hořícího vozidla a dnes tady předvedli takový výborný výkon, a ještě 

do soutěže pozvali kolegy z pražských Sborů dobrovolných hasičů. Zahájili 

tak první ročník akce, ve které je radnice podpořila a počítáme s podporou 

i do budoucna,“ pokračuje Miloš Růžička výčtem některých zásluh 

v ďáblické hasičské jednotce od svého zvolení starostou. „Vždy jim 

připomínám, že hasí oheň, ale zároveň ho v lidech zapalují,“ s úsměvem 

upozorňuje na metaforu, kterou řekl při předávání pohárů. 

Při 2. ročníku „Požárního útoku trochu jinak“ bude i komentátor 

Kapacita soutěžících byla naplněna a sestávala z deseti sborů. „Čakovice - 

Miškovice nepřijely, protože musely k zásahu. Deset minut před výjezdem, 

to nikdo dopředu nemůže vědět. A jedno družstvo se nedostavilo pro 

zdravotní potíže. Ze záchranného systému tu byla ještě státní i městská 

policie. Nepodařilo se mi zajistit na akci zdravotníky, aby byl Integrovaný 

záchranný systém kompletní,“ nechápavě rozhodí rukama starosta 

ďáblického sboru Petr Kohout. Pomoc se zajištěním ukázkové sanitky pro 

druhý ročník ihned nabízí starosta Ďáblic. Oba starostové také chtějí 

napříště zajistit moderátora, který by komentoval závody. „Chtělo by to 

někoho, kdo bude komentovat vtipně, ale zároveň by měl rozumět hasičské 

profesi, aby třeba divákům vysvětlil, proč dojíždějí až k lati, proč 

probourávají dveře, proč jeden přelézá a druhý podlézá,“ dodává Petr 

Kohout a aktivně se jde věnovat dětem, které dorazily až nyní. Děti si s jeho 

pomocí mohou vylézt do kabiny požárnického auta. Hasiči pak ještě 

mnohokrát za bujarého veselí dětí projedou okolo louky s postřiky. Naštěstí 

je téměř letní počasí, takže studená sprcha malým nadšencům nevadí. 

Dagmar Holá (ĎZ 05/2018) 
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Ďáblický Orientační běh 2018 

Již podruhé za poslední tři roky jsme se Sportovní komisí a letos 

i s děvčaty z Vlny uspořádali orientační běh v Ďáblickém lese, aby si všichni 

mohli na vlastní kůži vyzkoušet, že i když Ďábličák není velký a mnoho z nás 

jej má prochozený křížem krážem, je možné se v něm i s podrobnou mapou 

v ruce ztratit. Oproti situaci před třemi lety nám letos maximálně vyšlo 

vstříc počasí a v pátek 14. září jsme u hřiště Na Znělci rozložili startovací 

stan. Předtím jsem v lese postavil kontroly trasy, Markéta připravila mapy, 

průkazy, startovní listinu, sladkosti pro ty, kteří doběhnou, Vlna přichystala 

diplomy a – mohli jsme začít startovat. 

A zájem o start byl od prvních okamžiků několikanásobně větší, než tomu 

bylo před třemi lety. I když propagaci závodu, pokud jej v budoucnosti 

zopakujeme, budeme muset zlepšit po všech komunikačních kanálech. 

Trasy byly dvě, delší a kratší, dlouhé cca 3 km s dvanácti kontrolami resp. 

2 km se šesti kontrolami. Vzdálenost si v lese ovšem běžci mohli prodloužit 

podle toho, jakou si vybral každý závodník zkratku, kde si spletl cestičku, 

barvu na mapě pro orientační běh (bílá znamená les, zelená velmi hustý les) 

apod. Možností, jak ztratit správný směr, je v orientačním běhu opravdu 

mnoho. Z mých zkušeností je nejhorší pochválení sama sebe ve smyslu „jak 

mi to dnes v tom lese jde!“ :-) To je celkem jistota, že další kontrolu 

nenaleznu ani napoprvé, ani napodruhé… 

Celkem vyrazilo na obě trasy 36 závodníků všech věkových kategorií. 

Speciálně trasa kratší byla přizpůsobena faktu, aby ji mohli projít i důchodci, 

a škoda, že jich dorazilo málo. Ti, kteří se ve dvojicích zúčastnili, přišli zpět 

nadšeni, i když nedopatřením jeden pár dostal mapu delší trasy. Kontroly 

nebyly postaveny nijak záludně, přesto se ukázalo, že „sedmička“ 

v prohlubni „dělala problémy“. Ale všichni se nakonec vrátili z lesa ke 

startovacímu a cílovému stanu do soumraku. 

Co závěrem? Že jsme měli připraveno mnohem více map a průkazů, že ti, 

kteří našli všechny kontroly, si mohli tajenku z písmenek na jednotlivých 

kontrolách vyluštit a ne všem se to podařilo, že v lese je opravdu spousta 

kamenů, skalek, prohlubní a dalších překvapení, kterých si při procházce ani 

nevšimnete, že v lese je stále hodně drobné zvěře, že vítězové „dlouhé“ 

trasy Valerie Němcová s tatínkem byli o sedm minut pomalejší než vítězka 

krátké trasy Markéta Stránská, že podzimní termín je asi lepší než jarní, že 
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se příště musíme na propagaci zaměřit mnohem lépe, že se nikdo nezranil 

ani neztratil a že ... to vlastně všechno dobře dopadlo! 

Jan Hrdlička (ĎZ 10/2018) 
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11. Škola 

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 nejdůležitější 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 zodpovědnosti, trpělivosti a odvahy. 

Letošní ročník byl zajímavý tím, že ve školním kole byla zastoupena 

i kategorie sbory a soubory. 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 jedinečný 

a zajímavý svým projevem. Proto byla úloha poroty, která byla letos ve 

složení RNDr. Zbyněk Blecha, paní vychovatelka Barbora 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 vychovatelkám a panu vychovateli ze ŠD za pomoc při 

organizaci v průběhu školního kola. 

Dětem, které postupují do Jarního petrklíče, držíme palce. 

Za ďáblickou školu Markéta Skalová, organizátor školního kola (ĎZ 03/2018) 
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Jarní petrklíč není jenom k jaru klíč 

Ve čtvrtek 22. března se na 30. ročník sjelo téměř na pět stovek 

hudebníků a zpěváků z velké části České republiky ve věku od 1. do 9. třídy 

základní školy.  

Hlavní myšlenkou vyhlašovatelů soutěže Mgr. D. Přibíka 

a Mgr. J. Buchala, současného ředitele ZŠ a MŠ U Parkánu, Praha 8 - 

Ďáblice, bylo umožnit muzicírujícím dětem, bez ohledu na to, zda se 

odborně umělecky vzdělávají nebo si hrají a zpívají v zájmových uskupeních 

především pro radost ze samotného muzicírování, sejít se s ostatními 

„stejně naladěnými“ a zahrát si, zazpívat, poslechnout si, jak to dělají jinde, 

a především si vzájemně předat ono potěšení z hudby a překrásných 

lidových písní, vyznívajících v podání dětských hlásků obzvlášť jímavě. 

V dlouhé historii Jarního petrklíče bychom našli jména celé řady 

hudebních odborníků, porotců, podporovatelů, patronů, v neposlední řadě 

také sponzorů. Bez nich všech by se festival neobešel a hlavně nezískal 

postupně takovou úroveň zajištění, jakou dnes má. 

K těm, kteří drží již léta nad Jarním petrklíčem záštitu a pravidelně 

přicházejí účastníky festivalu pozdravit, podpořit je svou přítomností 

a v závěru pak také předat „svou“ hlavní cenu pro vítěze v některé 

z kategorií, patří senátor Jiří Oberfalzer, kterou letos získalo komorní duo 

K. Přibáňová a J. Petrášek ze ZŠ a MŠ U Parkánu, Praha 8 - Ďáblice. 

Návštěvu Jarního petrklíče si nikdy nenechá ujít děkan Pedagogické fakulty 

UK Praha prof. Michal Nedělka, který „svou“ cenu pro nejlepšího vedoucího 

sboru letos předal Mgr. Z. Foltové ze ZŠ Jakutská. Osobně přišel přivítat 

soutěžící v kategorii sborů a souborů starosta MČ Praha 8 R. Petrus. Jeho 

cenu získal nejlepší sbor Malí Skřivánci ze Zlivi. 

V letošním ročníku patří velké poděkování za podporu a záštitu nad 

festivalem starostovi MČ Praha-Ďáblice a zastupiteli hl. m. Prahy 

ing. M. Růžičkovi. Jeho cenu (hudební nástroj cajon) získal vítězný komorní 

soubor, houslové duo M. Hagger a K. Mráček z G a HŠ hl. m. Prahy. 

Mezi podporovateli a sponzory se letos poprvé objevila ryze česká 

akciová společnost IPODEC- ČISTÉ MĚSTO, jejíž ředitel ing. K. Vančura 

předal cenu pro nejlepšího mladšího instrumentalistu malému klavíristovi, 

„třeťákovi“ J. Macevičovi ze ZUŠ Olešská Praha 10. 
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Samozřejmě, že v takovém festivalu nesmí mezi hlavními cenami chybět 

ani cena samotného ředitele festivalu, která je udělována v kategorii starší 

zpěváci. Mgr. J. Buchal tak osobně předal tuto cenu vítězce A. Šedivé 

z DDM SPEKTRUM z Prahy 8. V kategorii mladších zpěváků se stal jasným 

vítězem Kryštof Boháč ze ZŠ a MŠ U Parkánu, Praha 8 - Ďáblice, výborně 

tedy reprezentoval „domácí“ pořadatele a hlavní cenu přebíral z rukou 

dalšího spolupořadatele a organizátora, jímž je již od roku 2000 PORG Libeň 

– gymnázium a základní škola, o.p.s. V kategorii starších instrumentalistů, 

v níž soutěží žáci 6. – 9. tř. základních škol, si cenu za svůj famózní výkon 

právem odnesl houslista K. Mráček z Gymnázia a  HŠ hl. m. Prahy. 

Nejlepším souborem v kategorii sbory-soubory se stal flétnový soubor 

Carduelis pod vedením Mgr. K. Pozdechové z Kouzelné školy Kladno.  

Kromě soutěžících to vůbec neměly lehké obě dvě poroty, které je 

v jednotlivých kategoriích posuzovaly, hodnotily a nakonec se v konečném 

hodnocení musely shodnout! Neboť, jak vystihl při závěrečném slovu jeden 

ze členů poroty Mgr. V. Vomáčka, pod jehož záštitou jako starosty MČ 

Praha 8 se v letech 1996 - 1998 Jarní petrklíč v Praze 8 konal, není lehké 

hodnotit jednotlivé výkony při různorodosti hudebních nástrojů v jedné 

kategorii či zpěváčky ve věku od 1. do 5. třídy, určit, kdo je lepší, 

muzikálnější, připravenější, spontánnější atd. Všichni si však zcela právem 

zaslouží ono symbolické „poděkování za potěšení muzicírováním“, které si 

jako malý diplom odnášeli po svém vystoupení všichni účinkující. 

Blažena Lvová (ĎZ 04/2018) 

Program ke Dni Země pro 4. a 5. třídy v ďáblické škole 

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 proběhl v naší škole program v rámci oslav Dne 

Země, který letos vyšel na neděli. Žáci čtvrtých a pátých tříd se seznámili 

s rozmanitými jednoduchými pokusy z přírodovědných předmětů. Všechny 

pokusy si mohli sami vyzkoušet, žáci osmého ročníku jim vše ukázali 

a nechali je vše zažít na vlastní kůži. 

Na prvním stanovišti umístěném na rynku školy stálo několik mikroskopů 

s částmi rostlin či živočichů. Obzvlášť krásně se týmu osmáků podařilo 

zaostřit na hlavu pavouka s jeho osmi očima. Uvnitř školy čekalo dalších pět 
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stanovišť: u prvního si žáci vyzkoušeli psát „tajným“ inkoustem z citronové 

šťávy či mléka, který pak následně zobrazovali nad plamenem svíčky. 

U vedlejšího stanoviště foukaly děti bubliny ze směsi vody, jaru a glycerolu; 

kousek dál si zase mohli žáci hrát s nenewtonskou hmotou vytvořenou ze 

škrobu a vody. Ta se dá vytvarovat například do kuličky, ale když se položí 

volně na ruku, rozteče se zpátky jako kapalina. U dalšího stanoviště se 

seznámili žáci s chromatografií, čili rozkladem barev na jednotlivé složky. Na 

filtrační papíry nastříhané z kávových filtrů nakreslili fixou proužek a pak 

ponořili konec papírku do vody. Voda následně rozložila proužek na různé 

barvičky, takže bylo vidět, z jakých barevných složek se skládala. 

U posledního stanoviště se žáci přiučili něco o povrchovém napětí. Do 

mléka kápnuli trochu potravinářského barviva, poté se barevné skvrny 

dotkli štětečkem namočeným v jaru. Barva se rozutekla na všechny strany. 

Všechny pokusy žáky moc bavily, zároveň je poučily o nějaké přírodní 

zákonitosti a byly připravované tak, aby si je děti mohly doma snadno 

zopakovat. Především díky osmákům, kteří šli do předvádění a učení 

pokusů svým mladším spolužákům s nadšením, se akce velmi podařila a šlo 

o důstojné přiblížení fyziky, chemie a přírodopisu mladším žákům. 

Mgr. Jiří Zeman (ĎZ 05/2018) 

Poděkování škole a malé zamyšlení 

Děkuji celé naší škole a panu řediteli, s jakou odvahou a jak důstojně nám 

prostřednictvím slavnostního shromáždění u školní lípy připomněli 

květnové události roku 1945. Během jejich vzpomínání, doplněném 

o osobní vyprávění brigádního generála Miloslava Masopusta, jsem si znovu 

uvědomil, jak velké zlo jsou války a jak velký dar je, že se já a mí kolegové 

i přátelé můžeme každý den věnovat takovým „starostem“, jaké máme.  

Také jsem si ale uvědomil, že války nepřichází ze severu, z jihu, z východu 

ani západu, ale že jsou všudypřítomné. Že se stále pohybují mezi námi, 

v nás. Projevují se v mnoha a mnoha podobách. Často jsou nejdříve 

nenápadné, ale připravené v nás velmi rychle vyrůst a jako virus nakazit 

lavinovitě mnoho ostatních, začít ubližovat – druhým a nakonec i sobě 

samému. Kdykoliv, kdekoliv. Nezapomeňme prosím. 

Miloš Růžička (ĎZ 05/2018) 
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Vzpomínka (nejen) na májové dny roku 1945  

Na jaře letošního roku si připomínáme již 73. výročí od konce druhé 

světové války v Evropě. A tak se v pátek 4. května 2018 i v Praze - Ďáblicích 

u školní lípy shromáždili žáci a zaměstnanci zdejší školy, aby společně 

vzpomněli na události, které se odehrály nejen v prvních květnových dnech 

roku 1945. Naši školu u této příležitosti poctil a potěšil svou návštěvou 

vzácný host, pan brigádní generál ve výslužbě Miloslav Masopust, přímý 

účastník bojů na východní frontě. 

Shromáždění bylo již v duchu tradice zahájeno nástupem státní 

a ďáblické vlajky na tóny husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci. Pan 

ředitel následně uvítal dalšího vzácného hosta, pana starostu Ing. Miloše 

Růžičku, a pozdravil všechny přítomné. Následně si přítomní vyslechli dvě 

významné písně, Kaťušu a Roll out the Barrel, jež si zpívali spojenečtí vojáci 

bojující na východní nebo západní frontě. Čestné místo na pódiu patřilo 

historickým vlajkám symbolizujícím čtyři vítězné mocnosti druhé světové 

války. 

Účastníci byli také seznámeni se základními historickými událostmi, jež 

vedly k druhé světové válce, jakož i s průběhem tohoto nejničivějšího 

konfliktu v lidských dějinách, s jeho oběťmi a něco málo se dozvěděli 

o některých hrdinech z řad Čechoslováků.  

Poté již k shromáždění promluvil pan generál Masopust, který 

temperamentním proslovem sugestivně přiblížil své osobní válečné 

nasazení v rámci 1. československého armádního sboru pod velením 

Ludvíka Svobody a Karla Klapálka. Rovněž připojil několik vzpomínek na 

osvobozování Československa v letech 1944-1945. V závěru svého proslovu 

vyjádřil důležitost vztahu k rodné zemi, k vlasti. Za svá slova si vysloužil 

bouřlivý potlesk zaplněného školního rynku a z rukou žáků druhé třídy 

i květinu.  

Následoval krátký proslov pana starosty, v němž zdůraznil, že válka 

nepřichází z žádné světové strany, ale že je ukryta v lidech samotných, 

v jejich myšlení. Často se přiblíží velmi nenápadně, aby pak zničila i ty, kteří 

ji pomáhali vyvolat. 

Slavnost uzavřela historická československá hymna a po jejím skončení 

odnesli vybraní žáci 8. ročníku se svými učiteli květinu k ďáblickému 

pomníku obětem první a druhé světové války.  
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Věříme, že si mnozí žáci ze shromáždění odnesli nejen poučení a zážitek 

ze setkání s aktivním pamětníkem závěrečných bojů druhé světové války, 

ale i mnoho podnětů k přemýšlení například o ceně, již naši předci museli 

zaplatit za to, abychom dnes žili ve svobodné zemi, v relativním blahobytu 

a hlavně v míru. 

Mgr. Tomáš Novotný, zástupce ředitele (ĎZ 06/2018) 

Velcí čtou malým aneb odpoledne s literaturou 

V půvabném prostředí knihovny ďáblické školy se ve čtvrtek 10. května 

2018 v odpoledních hodinách uskutečnila netradiční akce pojmenovaná 

Velcí čtou malým. Dva příběhy z knih Josefa Čapka a Mary Pavese si pro své 

mladší spolužáky z 2. a 3. tříd připravili šesťáci a dvě žákyně z 8. třídy. Celý 

program byl tedy skoro výhradně v režii dětí, učitelé působili pouze v roli 

moderátorů. 

Velká zodpovědnost, se kterou žáci druhého stupně ke čtení přistoupili, 

a tak umožnili svým mladším spolužákům zajímavý estetický zážitek, nás 

velmi potěšila. 

Třeťáci a druháci poslouchali se zatajeným dětem. Bylo vidět, že je 

příběhy zaujaly a snad i inspirovaly k dalšímu objevování tajů a krás 

literatury. Atmosféra byla zkrátka velmi pozitivní, příjemná.  

Program pokračuje v průběhu května čtením prvňáčkům. Vyvrcholení 

přijde v samém závěru školního roku, kdy právě naši nejmladší žáci ukáží na 

oplátku starším, jak umí číst, a na základě toho budou pasováni na čtenáře. 

Mgr. Tomáš Novotný, zástupce ředitele (ĎZ 06/2018) 

Cvičný požární poplach 

V pátek 18. května proběhl v naší škole cvičný požární poplach. Po 

deváté hodině se rozezněla školou siréna ohlašující nebezpečí požáru. 

Všechny třídy se urychleně a spořádaně dostaly za vedení svých vyučujících 

na určené shromaždiště k pomníku. Stihly to za 3 a půl minuty od vyhlášení 

poplachu. Simulován byl požár v kuchyni: „vzplanul oheň na pánvi 

s olejem“. Všechna protipožární zařízení fungovala bez nejmenších 
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problémů. Na místo dorazily hasičské jednotky z Ďáblic, Březiněvsi, Čakovic 

a z Holešovic. Hasičům se podařilo včas vyhledat i „nezvěstné“ žáky, 

pracovníky a návštěvníky školy. Celé cvičení trvalo půl hodiny. Po ukončení 

akce se žáci vrátili do svých tříd k rozdělané práci. 

Děkujeme dobrovolným hasičům uvedených jednotek za perfektní 

spolupráci, přípravu a průběh cvičného poplachu. 

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy (ĎZ 06/2018) 

Odvaž se a prezentuj! 

Prezentovat na základní škole? Opravdu? Na naší ďáblické škole to jde! 

Programové vedení školy v čele s Mgr. Tomášem Novotným připravilo 

koncept Oborových dnů pro 2. stupeň ZŠ.  

Žáci 6. až 9. třídy si vybírají a přihlašují se do skupin dle témat 

jednotlivých oborových dnů (nebo dle konkrétních učitelů:-). Letos se 

jednalo např. o Významné firmy v Česku, Československý odboj za 2. sv. 

války, Nejzajímavější místa ČR, Příroda kolem nás, Tajemství hřbitovů, 

Canada – 150 nebo Pojď si zatančit! V rámci těchto oborových dnů navštíví 

žáci během roku 4 různá místa podle daného tématu – u firem to byly např. 

Mezinárodní letiště Václava Havla Praha, Škoda Auto, Historické muzeum 

Dopravního podniku Praha a Plzeňský Prazdroj. Žáci mají příležitost se 

seznámit s konkrétním místem v ČR a plní úkoly daného dne. Své postřehy 

ze všech oborových dní a jedno vybrané téma poté detailněji zpracují do 

souhrnné práce. Na závěr celého snažení žáci 9. ročníku, a dobrovolně žáci 

8. ročníku, prezentují a obhajují svou práci před komisí a veřejností.  

Pokud žáci úspěšně pracují během celého roku, dají si na své práci 

záležet a podaří se jim i prezentace, mohou získat titul Magistr z Ďáblic. 

Letos se to povedlo celkem 14 žákům (ze 34), z toho jsou v této skupině 

i někteří z 8. tříd. Pokud se jim podaří obhajoba i příští rok, mohou získat 

titul Doktor z Ďáblic! 

Letošní obhajoby se konaly 7. června a Spolek Parkán byl přizván, aby 

zasedl v jednotlivých komisích, celkem byly 3. Na žácích byla nejprve patrná 

nervozita, ale mile mne potěšila podpora učitelů i jednotlivých žáků mezi 

sebou. Také někteří rodiče projevili zájem o tyto prezentace a přišli své děti 
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povzbudit. Jakmile žáci začali mluvit, tréma byla většinou hned pryč 

a prezentace se celkově moc povedly!  

Překvapila mne úroveň zpracování některých závěrečných prací 

a prezentace byly ještě o dost lepší, některé dokonce obsahovaly i animace. 

Napoprvé to bylo super a je to výzva do dalších let! Mohu tuto aktivitu jen 

pochválit, je to krok správným směrem, kdy škola pomáhá žákům připravit 

se na pracovní život a dává jim příležitost znalosti získané nejen ve škole 

dále použít. Poděkování patří vedení za skvělou myšlenku, a také učitelům, 

kteří témata pro žáky připravili a věnovali se jim po celý rok. 

Závěrem bych ráda vzkázala žákům ZŠ, že já osobně a také mnozí učitelé 

prošli ohněm veřejného vystoupení v podobě prezentací až na vysoké škole 

či v práci, takže již teď máte skvělý náskok! Bez prezentace toho, co umíte 

nebo jste dokázali, to dnes prostě nejde… A vám to šlo skvěle! 

Za Spolek Parkán Olga Kocúrková  (ĎZ 07/2018) 

Projekt EDISON v ďáblické škole 

Dovolte mi, abych se s vámi podělila o dojmy z návštěvy studentů 

z Projektu EDISON na naší škole. Už v neděli večer přijelo 6 dívek a 2 chlapci 

do rodin nebo na ubytovnu, aby hned v pondělí ráno přišli do školy. Mile je 

překvapily vyvěšené vlajky a uvítání od vedení školy. Hned se jich ujali 

průvodci z řad našich žáků, kteří se jim po celou dobu věnovali. Přivedli je 

do tříd a po hodině si pro ně zase přišli. Studenti si pochvalovali jejich 

angličtinu. 

V každé třídě, kterou jednotliví studenti navštívili, mluvili o své zemi, 

zvycích nebo jídle. Velký dík učitelům, kteří je měli ve svých hodinách. Přes 

počáteční ostych na straně našich žáků se rozproudila i konverzace. A za nic 

se nemusí stydět ani žáci nižších ročníků – krásně zvládli mluvit o sobě – co 

se jim líbí a co mají rádi nebo co umí. A když došla slova, zpívali jsme nebo 

jsme hráli hry. A nezpívali jsme jen s Birte z Německa, která sama krásně 

zpívá a hraje na kytaru, ale zazpívali jsme i Aashně z Indie, a to včetně paní 

asistentky ve 3.A. Krásně jako vždy zazpívala i Denisa z 5.C a Eliška z té samé 

třídy zahrála na klavír. Aashna nám za to napsala naše jména v jazyce hindi 

na tabuli. 
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Arina z Ruska nás naučila hned několik her a děti s ní také kreslily 

matrjošky. Anson z Hong Kongu byl vůbec poprvé v zoo a děti ze 4.A mu 

ještě v pátek přinesly ukázat školního králíka a Rozárie svého hada Jindřišku. 

Překvapila i Luíza z Brazílie, která dětem skoro bezchybně přeříkala tři tisíce 

tři sta třicet tři stříbrných stříkaček. Od Kelana z Kanady jsme se dozvěděli 

i něco o Číně, kde žil do svých šesti let. A Solmi z Jižní Koreje teď může za 

ním do Montrealu, protože žije v Torontu, a to je tak pět hodin vlakem. 

Shradda vyprávěla o USA a děti si pak zkoušely sestavit mapu ze všech 50 

států. 

Studenti byli i u našich nejmenších ve školce a setkali se tam i s druháky. 

Bylo fajn, že zrovna v tomto týdnu probíhala první Ekologická módní 

přehlídka a tuto show jsme si spolu se studenty všichni hezky užili. 

A v pátek to překvapení v tělocvičně, kdy 8.B uspořádala oslavu pro pana 

učitele Černohorského – paráda! 

Myslím, že se program většině dětí líbil a opravdu jim tento týden hodně 

dal. Studenti byli také velmi spokojení. Líbilo se jim nejen moderní 

prostředí, ale především atmosféra ve škole, která byla úžasná. Chválili děti 

za jejich angličtinu a pana učitele Besska za to, jak o ně po celou dobu 

pečoval. A při loučení došlo leckdy i na slzy. Některé děti přinesly i drobné 

dárky nebo nakreslily obrázek a napsaly i pár anglických vět na 

rozloučenou. A těch fotek, co si pořídily! 

Velký dík všem, kdo přispěli k dobrému jménu naší školy, a děkuji 

rodinám, které studenty ubytovaly. 

Příští rok bychom to chtěli zopakovat! 

Zdeňka Rumlová, učitelka ZŠ (ĎZ 07/2018) 

Poklona škole 

Ráda bych smekla před velikým pokrokem, který udělala naše ďáblická 

škola za poslední rok. Mnohá pozitiva prosvítala již loňský školní rok, když 

se po odpadnutí zátěže, spočívající v přestavbě a dostavbě školní budovy, 

mohla škola plně rozvinout. Píši ze skromného pohledu pozorovatele zvenčí 

a doufám, že atmosféra uvnitř je rovněž pozitivní a obohacující, jak se jeví 

navenek.  
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Již loňský školní rok bylo zřejmé vedení dětí k vlastenectví, zdravému 

patriotismu a tradičním hodnotám, které v dnešní společnosti tolik chybí. 

Toto směřování je nejviditelnější z kroků jako zasazení školní lípy spojené se 

slavností výročí založení naší školy, pokračující shromážděními při státních 

svátcích, na něž jsou zvány významné osobnosti, kterými letos byli účastníci 

2. světové války generál Miloslav Masopust a generál Pavel Vranský 

(bohužel zemřel 24. 6. 2018). Propojování školy jak s obecním životem 

prostřednictvím akcí spolupořádaných s obcí, Spolkem Parkán či s Vlnou, 

tak propojování se světem, a to prostřednictvím akce Edison, kdy škola 

přivítala 8 studentů ze zcela odlišných zemí a umožnila tak „našim“ dětem 

nahlédnout do podobných i exotických kultur. Také je velmi obohacující 

spolupráce dětí různých ročníků, např. akce Velcí čtou malým a Malí čtou 

velkým, kdy v 1. pololetí žáci z vyšších ročníků ďáblické školy četli, mj. 

čerstvým školáčkům a na konci školního roku četli prvňáčci vyšším 

ročníkům, aby jim ukázali, kolik se toho naučili, přičemž k tomu využili 

školní knihovní fond a příjemné prostředí nově otevřené školní knihovny. 

Do této kategorie patří i vzájemné doučování žáků mezi sebou. Škola 

rovněž podporuje individuální akce jednotlivých tříd či jedinců samotných a 

popřává sluchu názorům žáků všech věkových kategorií, když iniciovala 

založení Školní žákovské rady a aktivitu tohoto orgánu hojně podporuje 

a motivuje. Využití školních znalostí v praxi pak odráží oborové dny a jejich 

žákovská prezentace v počítačové i osobní formě před pedagogickou 

porotou a diváky z řad žáků, pedagogů i veřejnosti. Dále to jsou tradiční 

i nové hudební či jiné umělecké akce, do nichž se škola zapojuje, jako je 

Jarní petrklíč, Ďáblický skřivánek či Ďáblické vajíčko. Děti se každoročně těší 

na vánoční jarmark, vánoční i velikonoční tvoření. Letos škola úspěšně 

pořádala Atletické závody, které navázaly na tradici sportovních dní, avšak 

mají skutečně sportovního ducha a přátelskou soutěžní atmosféru. Škola 

má velmi povedené nové webové stránky, nabízí pestrou škálu zájmových 

kroužků a mnoho dalších aktivit. 

Z naší školy se stává škola moderního typu při zachování pozitivních 

aspektů komunitní školy. Děkujeme vedení školy, pedagogům i dalším 

pracovníkům za obětavou a poctivou práci. Je zřejmé, že bez velkého 

nadšení nelze jít touto cestou. Proto přejeme vedení školy, všem 

pedagogům a dalším pracovníkům, aby jim nadšení vydrželo, bylo hojně 
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odměněno po finanční i lidské stránce a dlouho jim dělaly radost úspěchy 

jejich žáků, pomoc a podpora blízkých i vzdálenějších přívrženců naší školy.  

Za Spolek Parkán Karolína Šťastná (ĎZ 07/2018) 

Ďáblická škola fakultní školou 

Na rynku pod „svou“ lípou a u narozeninového dortu se 5. října 2018 

shromáždili žáci a zaměstnanci k oslavě 117. výročí ďáblické školy. Uvítali 

mezi sebou řadu vzácných hostů - děkana Pedagogické fakulty UK v Praze 

prof. Michala Nedělku, delegaci zastupitelů MČ Praha-Ďáblice v čele se 

starostou Ing. Milošem Růžičkou, emeritní paní učitelky naší školy Pavlu 

Dostrašilovou a Janu Růžičkovou, řadu emeritních paní ředitelek blízkých 

škol a další příznivce školy. 

Po české státní hymně se ve svém proslovu ředitel školy Mgr. Josef 

Buchal věnoval významné události v životě ďáblické školy – převzetí statusu 

fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dohoda obou 

institucí se stala přirozeným vyvrcholením dosavadní vzájemné spolupráce. 

Podtrhl, že je ďáblická škola připravena k realizaci odborných 

pedagogických praxí studentů fakulty, se kterými se budou setkávat děti při 

výuce na 1. i 2. stupni základní školy, v mateřské škole, ale i při zájmové 

činnosti ve školní družině – školním klubu a že bychom rádi při této 

příležitosti získali z řad praktikujících studentů i nové tvořivé posily, které 

po studiu nastoupí učitelskou dráhu ve škole v Ďáblicích. Pedagogická 

fakulta spolu s naší školou spolupořádá dětský hudební festival Jarní 

petrklíč, nad kterým přebírá záštitu děkan fakulty, a do poroty usedají 

učitelé z katedry hudební výchovy. Katedra matematiky a didaktiky 

matematiky zve učitele ZŠ i MŠ na své odborné akce. Mezi našimi učiteli se 

zájmu těší každoroční únorové inspirativní setkání „Dva dny s didaktikou 

matematiky“. Pan ředitel rovněž připomenul, že je ďáblická škola již třetím 

rokem v síti katedrových škol Katedry andragogiky a managementu 

vzdělávání (dříve Centra školského managementu). Do školy míří za 

zkušenostmi a inspirací na manažerskou praxi ředitelé škol a zástupci 

ředitelů. 
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Děkan pražské pedagogické fakulty prof. Michal Nedělka shromážděným 

představil hlavní úkoly své fakulty, tedy vzdělávání a přípravu budoucích 

učitelů. Podtrhl, jak je pro fakultu důležité spolupracovat se školami a že si 

vybírají mezi těmi nejlepšími. Ocenil nejen kvalitní výchovně vzdělávací 

program naší školy, ale uznale vyzdvihl i bohatou škálu nadstandardních 

aktivit. 

Starosta ďáblické městské části Ing. Miloš Růžička popřál: „Čím bude 

škola starší, tím nechť je mladší“ a my jsme mu dobře porozuměli. 

Za odpočítávání žáků pak všichni tři řečníci odhalili novou tabuli na škole 

s prestižním názvem „Fakultní ďáblická škola Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze“. 

Na závěr si shromáždění účastníci společně zapěli: „Škola má 

narozeniny“ a rozebrali si velký dort, který k výročí nachystaly paní 

kuchařky. 

Po oficiální části slavnost pokračovala projekcí jedenáctiminutového 

filmu (sestřih fotografií s hudebním doprovodem) ve dvoraně školy, který 

coby překvapení obětavě nachystal pan zástupce ředitele Mgr. Tomáš 

Novotný. Projekce se setkala se zaslouženým bouřlivým oceněním. 

Společná setkání celé školy u památné lípy se stala nedílnou součástí 

našich tradic. Je příjemné vnímat, jak je žáci, zaměstnanci a hosté prožívají. 

Mgr. Josef Buchal, ředitel Fakultní ďáblické školy (ĎZ 10/2018) 

Oslavy 100 let republiky ve Fakultní ďáblické škole 

Kulaté 100. výročí vzniku samostatného Československa si letos 

připomínala celá republika a v ďáblické škole jsme navázali na naši tradici, 

vznik ČSR jsme si připomněli (nejen) u národního symbolu - u školní lípy. 

Škola byla slavnostně vyzdobena, celý týden předcházející 28. říjnu 

připravovaly paní kuchařky ve školní jídelně menu inspirované dobovými 

prvorepublikovými recepty, a když oslavy ve čtvrtek 25. října 2018 vrcholily 

slavnostním shromážděním žáků a zaměstnanců na rynku před školní 

budovou, přišli někteří žáci i kolegové v dobovém oblečení. 

Shromáždění bylo tradičně zahájeno nástupem státní a obecní vlajky na 

tóny husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci. Ředitel školy Mgr. Bc. Josef 
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Buchal v krátkém úvodním proslovu vyzdvihl význam státního svátku, 

historické souvislosti připomněl Mgr. Tomáš Novotný. 

Vrcholem programu byl poslech ukázek autentické korespondence dvou 

mladých lidí, do jejichž života zasáhly události první světové války, jež 

bezprostředně předcházela vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. 

Tyto ukázky průvodním slovem velmi citlivě doplnila paní vychovatelka 

Markéta Skalová. 

Následně zazněla píseň Jiřího Voskovce a Jana Wericha Když jsem kytici 

vázala v podání žáků VIII.B Kateřiny Přibáňové (zpěv) a Jakuba Petráška 

(kytarový doprovod). V průběhu skladby odnesly dvě členky Školní žákovské 

rady květinu k nedalekému památníku věnovanému ďáblickým obětem 

obou světových válek. 

Slavnostní shromáždění ukončily tóny československé státní hymny. 

Mgr. Tomáš Novotný (ĎZ 11/2018) 

Slavnostní setkání školy u památné lípy u příležitosti oslavy státního svátku 

17. listopadu 

Den boje za svobodu a demokracii byl druhý státní svátek, který si 

v letošním školním roce žáci a zaměstnanci ďáblické školy připomněli 

tradičním společným setkáním u památné školní lípy. 

Oslavu zahájil příchod vlajkové čety na tóny husitského chorálu, 

následoval proslov pana ředitele Josefa Buchala, historické události let 

1939 a 1989 připomněl zástupce ředitele Tomáš Novotný. Shromáždění si 

vyslechlo záznam slavného prvního novoročního projevu Václava Havla jako 

prezidenta Československa. O svobodě a demokracii promluvili členové 

Školní žákovské rady Jakub Petrášek (VIII.B) a Aneta Žežulková (IX.A). 

Na školním rynku zazněly tóny písně Modlitba pro Martu a rovněž 

československá hymna, kterou zazpívali na Václavském náměstí v roce 1989 

Karel Gott a Karel Kryl. I v letošním roce bylo shromáždění ukončené 

symbolickým cinkáním klíčů a položením svíček k památníčku. 

Tomáš Novotný, zástupce ředitele (ĎZ 12/2018) 
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12. Školka 

Den Země v ďáblické školce 

V sobotu 21. 4. 2018 u příležitosti Dne Země proběhlo zvelebení zahrady 

naší mateřské školy. Za krásného slunečného počasí dorazila do školky 

spousta dětí, které tam denně chodí trávit čas hraním, dnes ovšem byly děti 

vybaveny hrabičkami, lopatami a štětci, odhodlány vylepšit prostředí, 

v němž denně tráví čas. Přivedly i své rodiče, kteří kromě pracovního nářadí 

a náčiní nezřídka přinesli i výborné domácí dobroty vlastní výroby. 

Po 3 hodinách práce se sluníčko s překvapením dívalo na novou louku, 

která vyrostla na jižní zídce školkové zahrady. Na ni děti s rodiči pod 

vedením Moniky Píchové vymalovali květiny jako živé, jen přivonět, na něž 

šplouchá voda z malovaného jezírka s lekníny. Zpod živých plotů zmizelo 

spadané listí. Tráva, která prorůstala obrubníky chodníčků a místy venkovní 

dlažbu, je rovněž pryč. Mnoho keřů prošlo dendrologickou údržbou. 

Zahrádka u zelené budovy Ptáčků a Slůňat se pyšní čerstvou úpravou 

a temně červenou kůrou. Zábradlíčka vedoucí k jednotlivým školkovým 

budovám jsou čerstvě natřena veselými barvami. Zabloudit v areálu 

mateřské školy již v brzku nebude možné, neboť se v ní nyní rozhlíží několik 

dřevěných ukazatelů od Oty Šatopleta a jeho společnosti Dřevosort s.r.o., 

které budou v nejbližších dnech doplněny o obrázky třídních zvířátek naší 

mateřské školy. Drobné kamínky jsou nasypány kolem herních prvků 

a chodníčky jsou čisté. Děti se dozvěděly opět spoustu zajímavého 

o přírodě od bioložky Lenky Kubcové a jejích pomocníků Aničky, Štěpánky 

a Adama, odpočinuly si od práce při loutkovém představení Bramborové 

království a pohrály si ve výtvarné dílničce a často i při práci. 

K dispozici bylo bohaté občerstvení připravené nejen Spolkem Parkán 

a laskavými rodiči, ale i přímo dětmi ze třídy Broučků, o jejichž skvělý 

jablečný štrůdl byl velký zájem. Bylo nám velkým potěšením Den Země 

v zahradě mateřské školy opět iniciovat a podílet se na jeho organizaci. Akci 

finančně podpořila MČ Praha-Ďáblice, osobní invencí pak paní učitelky 

a žáci mateřské školy se svými rodiči. Věříme, že tradice bude pokračovat 

i další roky a především, že stále více lidí se bude ohleduplněji chovat k naší 
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planetě Zemi tak, aby i děti z mateřské školy a jejich děti znaly živé motýly 

a broučky, nejen ty namalované na školkové zídce. Těšíme se na setkání 

i s tebou, milý čtenáři, na další obdobné akci pořádané v naší mateřské 

škole - Den tatínků. 

Za Spolek Parkán Karolína Šťastná (ĎZ 05/2018) 
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13. Církve 

Noc kostelů 2018 

Noc kostelů je akce, kdy se u nás i v zahraničí otevírají prostory kostelů 

pro širší veřejnost. Je to příležitost podívat se, jak to uvnitř vypadá, 

poslechnout si něco o historii kostela i obce, o činnostech, které v kostele 

probíhají. Připravit Noc kostelů je organizačně dost náročné. Vyžaduje to 

měsíce příprav a zařizování. Je třeba zajistit jednotlivé body programu, 

materiály i vyvěsit plakátky, které na tuto akci zvou především místní 

občany. Je trochu škoda, že v Ďáblicích převažují návštěvníci z blízkého 

i dalekého okolí. Potěšující ale je, kolik lidí z Ďáblic už se do této akce 

zapojilo – jako účinkující na koncertech, jako přednášející na přednáškách 

o významných osobnostech, jako fotografové, pořadatelé atd. A také tím, 

že pomůžou kapli uklidit nebo napečou sladkosti, kterými se především děti 

posilní na cestu do dalšího kostela. V loňském roce i letos byl jedním z bodů 

programu „Dětský koncert“, na kterém vystoupily především ďáblické děti. 

Je obdivuhodné, jak nadané a šikovné děti v Ďáblicích máme. Umí hrát na 

housle, příčnou flétnu, trubku, klavír a další nástroje a jejich vystoupení 

bylo opravdu na profesionální úrovni. Asi jen ony a jejich rodiče vědí, kolik 

práce a úsilí hře na nástroj věnují. A my se můžeme těšit, že o nich do 

budoucna ještě určitě uslyšíme. Při Noci kostelů je možné zažít něco 

neobvyklého, třeba zahrát si na varhany, je možné podívat se někam, kam 

se běžně nechodí, je možné posedět a popovídat si s lidmi z okolí nebo se 

potkat s někým, kdo už v Ďáblicích dlouho nebydlí. Noc kostelů by měla 

lidem nabídnout nevšední zážitek, ale i možnost prožít něco duchovního. 

Něco milého a pozitivního. Snad se něco takového letos v Kapli Nejsvětější 

Trojice a sv. Václava v Ďáblicích povedlo. 

Redakce ĎZ (ĎZ 06/2018) 
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14. Sport a volnočasové aktivity 

Fitpark Na Znělci 

Ďáblický fitpark „Na Znělci“ realizovaný s finančním přispěním hl. m. 

Prahy se už v těchto zimních dnech těší velkému zájmu nejen ďáblických 

obyvatel. Vzhledem k lokalitě v okraji Ďáblického háje, v bezprostřední 

blízkosti jedné z nejvyužívanějších běžeckých stezek a v blízkosti nově 

vybudované cyklostezky, je fitpark navštěvován celou řadou sportovců 

i rekreantů z Ďáblic, Kobylis a Dolních Chaber. 

Dosud se na katastrálním území Ďáblic nacházely pouze venkovní 

cvičební prvky pro seniory. I když byly tyto prvky mezi seniory velmi 

oblíbené, vnímali jsme dlouhodobou poptávku po instalaci prvků určených 

pro intenzivnější cvičení. Nový fitpark nám umožňuje zapojit kromě seniorů 

i zkušenější sportovce nebo mladší ročníky. Ale i nemálo akčních seniorů 

nový fitpark využívá. 

Nejbližší venkovní cvičební prvky se nacházejí v „areálu zdraví“ 

v Ďáblickém háji, přibližně kilometr vzdáleného od ďáblického fitparku. Tyto 

prvky jsou natolik intenzivně využívány, že v některé vytížené časy 

kapacitně nestačí kvalitně uspokojit poptávku sportovců a rekreantů. Prvky 

v Ďáblickém háji nejsou zdaleka tak multifunkční jako komplexněji 

a univerzálněji pojatý fitpark Na Znělci. Dalšími nespornými výhodami 

nového fitparku je umístění v okraji zástavby, kde je pod větší kontrolou 

a snižuje se tak šance, že se stane terčem vandalů. Lokalita přispívá 

i k bezpečnému cvičení s ohledem na možnou rychlou pomoc při 

zdravotních komplikacích cvičících a k bezpečnému cvičení samotných žen 

a starších dětí. 

Nový fitpark slouží všem cvičícím bez rozdílu bydliště, věku a kondice. 

Martin Tumpach (ĎZ 02/2018) 

Plavání pro děti 

Začátkem tohoto roku se znovuotevřel ďáblický Rehaklub. Nové 

provozovatelky Jana Slivenecká a Katka Kučerová jsou zkušené instruktorky 
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plavání, které učí děti plavat podle vlastní unikátní metodiky. Ta se 

zaměřuje především na prevenci proti utonutí. Děti učí sebezáchraně 

a brzkému samostatnému plavání. Již dvouleté děti dokáží často 

samostatně přeplavat bazén. Toto potvrzuje i spokojená maminka 

Veronika: „Míša plave s Janou již od pátého měsíce, a nyní ve dvou letech 

s radostí skáče do vody a přeplave skoro celý bazén. Je radost pozorovat, 

jak ho plavání baví a užívá si ho.“ 

Kromě plavání mají rodiče výběr z mnoha druhů cvičení např: Tabata, 

Power joga, Core, cvičení pro batolata i kojence a mnoho dalších. Také se 

mohou ohřát v sauně či zajít na nápravu k fyzioterapeutovi. Právě 

komplexnost je jedna z devíz tohoto centra. Perfektní služby doplňuje 

možnost hlídání dětí (např. mladšího sourozence) v průběhu jednotlivých 

lekcí, možnost posezení venku, které se s blížícím jarem může propojit 

s pozorováním zdejšího proslulého veveráka, který bydlí hned vedle plně 

vybaveného dětského hřiště. 

„Služby budeme nadále rozšiřovat, rády bychom nabídly soukromé lekce 

a využití bazénu, či tělocvičny např. pro narozeninové oslavy. Do všech lekcí 

nabízíme také jednorázový vstup, takže není problém přijít si k nám cokoliv 

vyzkoušet. Všechny informace, novinky, spoustu fotek a videí najdete na fb 

profilu Rehaklubu a na rehaklub.cz,“ uzavírají provozovatelky Jana s Katkou. 

Jana Němcová (ĎZ 04/2018) 

Memoriál Martina Horvátha podruhé 

21. dubna 2018 uplynuly dva roky od tragické smrti Martina Horvátha, 

hráče a trenéra našeho fotbalového oddílu. Na jeho počest jsme uspořádali 

8. května druhý ročník Memoriálu Martina Horvátha, kterého se účastnily 

kluby, ve kterých Martin během své aktivní fotbalové kariéry hrál – Meteor 

Praha, SK Votice, SK Benešov, 1. FK Příbram, Bohemians 1905 

a samozřejmě SK Ďáblice. Turnaj je určený pro věkovou kategorii starší 

přípravka. 

Ze dvou základních skupin po čtyřech týmech postupovaly první dva, 

které se mezi sebou utkaly o medailové pozice – a vítězství si nakonec 

odvezli hráči Bohemians 1905, na druhém místě byli ďábličtí hráči trenéra 
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Jardy Lehovce a třetí místo si na pokutové kopy vybojovali hráči SK Votice. 

Letos se turnaj hodnotil klasickými body oproti loňsku, kdy rozhodovalo 

celkové množství vstřelených gólů 

Tentokrát nám přálo počasí až do konce – oproti loňskému ročníku, kdy 

nás průtrž mračen doslova vyhnala ze hřiště – sluníčko nezašlo ani na 

chvilku. Fotbalovou atmosféru krásně doplňovala moderátorka celého dne 

Miluška Horváthová. Čestnými hosty turnaje byli rodiče Martina Horvátha. 

Na mnohých mladých hráčích bylo vidět, že se jim ani z Ďáblic nechce 

odjíždět, ale všechno jednou končí a tak jsme si alespoň slíbili, že se příští 

rok na třetím ročníku Martinova memoriálu opět všichni sejdeme. 

Aleš Sládek (ĎZ 06/2018) 

Hodnocení sezóny 2017/2018 

Letošní ročník by se dal hodnotit s výjimkou týmu mužů A jako úspěšný. 

V mládežnických týmech hrajících na velkém hřišti (starší žáci, mladší 

a starší dorost) jsme udrželi prvním rokem nejvyšší soutěže - přebor, což byl 

náš cíl sezóny. Mladší žáci skončili druzí a obě starší přípravky dokonce 

celou soutěž vyhráli. Muži B slavili historický úspěch – čtvrté místo 

a gentlemani 40+ první místo. Děkuji všem, kteří se podíleli na sezóně 

2017/2018. 

Muži – tým „A“ Pražská teplárenská přebor Prahy (trenér: Jiří Černý, 

vedoucí: Jaroslav Vrtiška) 

Ročník hodnotí Michal Mošnička, předseda: Letošní sezóna byla pro naše 

Áčko výsledkově špatná a po dvou letech v nejvyšší soutěži sestupují 

Ďáblice do 1. A. třídy. Hlavním důvodem sestupu byla generační obměna 

našeho týmu mužů, který v nejvyšší soutěži neměl na to, aby tuto soutěž 

zvládl. Muže A převzal sedm zápasů před koncem sezóny trenér Jirka Černý, 

ale na lepší umístění v tabulce to již nestačilo. 

Muži – l. B třída, sk. B (trenér: Jirka Černý, vedoucí: Jaroslav Vrtiška) 

Jirka Černý, trenér: Letošní sezóna byla pro naše Béčko za poslední tři 

roky jedna z nejlepších, a to jak herně, tak i následně bodově – to se 

odrazilo na umístění v tabulce. Jsem rád, že se nám na konci sezóny 

podařilo zapracovat do sestavy naše starší dorostence, kteří podali dobré 
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výkony a pokud takhle budou pokračovat, jednou budou oporou pro tým 

mužů. 

Liga gentlemanů – 40+ (trenér: Jirka Černý, vedoucí: Jaroslav Vrtiška) 

Jirka Černý, trenér: Mužstvo gentlemanů – aneb 40+ skončilo překvapivě 

na prvním místě ve druhé lize, do které se probojovali po podzimní části. 

Na začátku sezóny jsme měli problém dát dohromady hráče, protože 

euforie, která zavládla při sepisování přihlášky, trochu opadla. Nakonec se 

ale vše dalo dohromady a první místo byla zásluha všech. Tady bych chtěl 

poděkovat Martinovi Průšovi, který pro stmelení týmu udělal hodně 

a doufám, že bude vše v dobrém pokračovat. 

St. dorost – Přebor Prahy (trenér: Pavel Mihálik, vedoucí: Lenka Miháliková) 

Ml. dorost – Přebor Prahy Extrafotbal CZ (trenér: Petr Shíbal, vedoucí: Hana 

Pazderová) 

Hana Pazderová, vedoucí týmu: Sezóna se nám celkem vydařila. 

V tabulce Pražského přeboru jsme skončili na 6. místě s 36 body, což není 

vůbec špatný výkon. Kluci jsou výborná parta a bojují ze všech sil na každém 

zápase. Takže tímto jim děkujeme za dobře odehranou sezónu. 

St. žáci – Přebor Prahy (trenér: Roman Hnízdil, vedoucí: Zora Fejglová) 

Ml. žáci – 1. třída, sk. B (trenér: Tomáš Miko, vedoucí: Monika Voštová) 

Tomáš Miko, trenér: Jarní část začínal tým mladších žáků na druhém 

místě v tabulce. A cíl byl tedy pro jaro jasný. Pozici udržet a pokusit se ji 

vylepšit. Pro jarní část jsme také přišli o dva šikovné hráče, kteří zamířili za 

vyšší soutěží. Na druhou stranu jsme získali posily na trenérských pozicích, 

kdy se k nám přidali trenéři David Mařík a Jaromír Hrašna. Je potřeba zmínit 

i zimní přípravu, kde náš tým prohrál až ve finále Třeboradické zimní ligy. 

2. místo považujeme za velký úspěch. Nebýt větší marodky, mohla cinknout 

i zlatá medaile. Jarní sezónou jsme pak prošli bez porážky až do posledního 

kola, kde jsme v přímém souboji o první místo prohráli s vítězem naší ligy 

Stodůlkami. Ještě bych chtěl připomenout nádherné utkání na hřišti Řep, 

kde jsme se vysokým vítězstvím odpoutali od třetí příčky v tabulce. Děkuji 

všem, kteří se na tak skvělé a úspěšné sezóně podíleli. Kromě všech trenérů 

patří velký dík i Láďovi Marešovi, který vypomohl - když mohl a Monice 

Voštové, jakožto vedoucí mužstva. Děkuji také klukům, kteří se pouze 

zapojili do tréninku, i ti se svým přístupem podíleli na úspěšné sezóně. 

Nesmím zapomenout i na naše nejvěrnější fanoušky, a to rodiče hráčů, 



85 

 

kteří nás vytrvale podporovali v každém zápase. Byla to skvělá jízda a přeji 

všem krásné léto a mnoho sportovních i nesportovních úspěchů v životě. 

St. přípravka ročník 2007 - 2 hřiště (trenér: Martin Vlček, vedoucí: Jitka 

Vlčková) 

Martin Vlček, trenér: Do této sezóny jsme šli s velkým očekáváním, neboť 

máme opravdu výbornou partu kluků, kteří mají fotbal rádi a chtějí se s ním 

bavit. To, co se ale klukům povedlo, myslím nikdo nečekal. Odehráli jsme 

celou ligu, tj. 22 utkání bez porážky s bilancí 621 vstřelených branek a 164 

obdržených. Je pravda, že někdo odchází a někdo přijde, ale my se vždy 

budeme snažit udělat vše pro to, aby kluci byli, pokud možno, co nejvíce 

spokojeni a dělali to, co je baví a dělali to dobře. To všechno, o co se my 

snažíme, nejde bez podpory rodičů, kterým moc děkujeme za celou sezónu 

a i za sezóny následující. 

St. přípravka ročník 2008 – 2 hřiště (trenér: Petr Štajnc, vedoucí: Simona 

Dianová) 

Tomáš Vokatý, trenér: Právě uplynulá sezóna byla pro náš tým nová 

z důvodu přechodu z kategorie mladší přípravky do starší. Prakticky to 

znamená změnu počtu hráčů v poli ze 4+1 na 5+1. Tato kategorie obsahuje 

vždy dva ročníky (letos 2007 a 2008). Vzhledem k velkému počtu dětí 

v klubu SK Ďáblice máme v našem týmu pouze kluky narozené v roce 2008, 

několik i 2009. Tím pádem pro nás bylo další výzvou, jak se „popereme“ se 

situací, že proti nám budou nastupovat i týmy se staršími hráči. 

Už během podzimu se ukázalo, že jsou naši kluci velice šikovní, jelikož z 11 

zápasů se podařilo hned 9 vyhrát a ty prohrané 2 s minimálním rozdílem 

(o 1, resp. 3 góly). A to stejně, jako v loňském roce, hrajeme souběžně na 

dvou hřištích, kde se výsledky sčítají. Proto nejsou výjimkou výsledky 

s rozdílem 20-30 gólů. 

V jarní části tato „jízda“ pokračovala, opět se nám podařilo vyhrát 9 z 11 

zápasů a naši kluci díky tomu skončili první v celé soutěži a stali ze z nich 

MISTŘI. Nejlepší na tom všem je, že pro nás, trenéry, nejsou výsledky na 

prvním místě. Pro nás je důležité, aby kluky v první řadě fotbal bavil a dále 

aby rozvíjeli celkově svůj pohyb. Z toho důvodu jsme například zimní část 

přípravy trávili i v tělocvičně, kde jsme makali hlavně na fyzičce a fotbal si 

kluci užívali při množství turnajů. 
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Našim MISTRŮM gratulujeme a už teď se těšíme na příští sezónu, která pro 

nás začíná soustředěním v Jižních Čechách před koncem prázdnin. 

Ml. přípravka ročník 2009 – 1 hřiště (trenéři: Tomáš Kostroun, Milan Anger) 

Tomáš Kostroun, trenér: Tým složený z hráčů 2009 a 2010 opět prokázal 

svoji kvalitu a perspektivu. Z osmnácti mistrovských zápasů v sezóně 

prohrál pouhé čtyři, a to jen těsným výsledkem. V jarní části soutěže jsme 

měli trochu pomalejší rozjezd, ale závěr sezóny nám vše vynahradil. 

Potěšila hlavně vítězství v lokálních derby, která jsme jasně opanovali. Asi 

největší radost nám udělalo vítězství v posledním utkání, kdy jsme po 

krásném výkonu porazili věčného rivala z Březiněvsi. Kluci dělají velké 

pokroky v ovládání míče a také v týmovém pojetí hry. Ve hře našeho týmu 

se stále častěji objevují prvky kvalitní kombinace s krásným zakončením a v 

poslední době se zlepšila i defenzivní činnost. Věřím, že se nám bude dále 

dařit i po přechodu do kategorie starší přípravky. Vlastně o tom není 

pochyb, protože máme skvělou a silnou partu hráčů. Výkony našeho i 

ostatních mládežnických týmů dokazují, že nastoupená cesta jednotné 

tréninkové filozofie klubu, je správná. Za tento přístup patří vedení klubu 

velký dík. 

Ml. přípravka ročník 2010 – 1 hřiště (trenér: Lukáš Horváth, vedoucí: Aleš 

Postupa) 

Aleš Postupa, vedoucí týmu: Máme za sebou první mistrovskou sezónu, 

ve které naši malí „ďáblíci“ odehráli osmnáct soutěžních utkání, v nichž se 

snažili předvést, co se na trénincích naučili. Oproti podzimu, kdy jsme 

téměř v každém zápase nastupovali proti o rok starším hráčům, jsme na 

jaře hráli zápasy již i s našimi vrstevníky, v nichž jsme byli našim soupeřům 

vždy rovnocenným protivníkem. Některé zápasy se nám podařilo vyhrát, 

a i v těch, ve kterých jsme nebodovali, jsme byli našim soupeřům, pokud 

jde o předvedenou hru, více než vyrovnaným protivníkem. Zápal a nadšení 

ze hry našim ďáblíkům rozhodně nechybí, což dokazují nejen na zápasech, 

ale i na trénincích. Sezónu jsme zakončili vítězstvím nad Unionem Žižkov; 

doufáme, že na vítězné vlně budeme pokračovat i na podzim, kdy nás, po 

srpnovém soustředění ve Staré Boleslavi, čekají mistrovské souboje na 

dvou hřištích. Skvělé je, že i díky podpoře ďáblické radnice zdárně 

pokračuje projekt výstavby víceúčelové sportovní haly, neboť možnost 

sportovat doma v Ďáblicích v případě nepřízně počasí, zejména v období 
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zimních měsíců, bychom my fotbalisté, stejně jako žáci základní školy, 

přivítali. 

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice (ĎZ 07/2018) 

Podzimní sezónu hodnotíme jako úspěšnou, kromě jedné kaňky! 

Muži A 

Tým Mužů A nakonec obsadil po skončení podzimní sezóny třetí místo, 

což odpovídá našim plánům a cílům, které jsme si s trenérem týmu Muži A 

Jirkou Černým dali na začátku sezóny. Po sestupu z nejvyšší pražské soutěže 

u řady týmů nastává pád, třeba i o dvě třídy a toto jsme nechtěli dopustit. 

Ve většině zápasů na podzim jsme byli jednoznačně lepšími týmy 

s vysokými výhrami, kromě prvního týmu tabulky Kolovraty, které nás 

přehrály, a pak „kaňka“ v domácím zápase s Březiněvsí 1:5. Chtěl bych se 

omluvit všem fanouškům a Ďábličákům, ale tento zápas nám nevyšel. 

Březiněves byla sportovně lepším týmem. Jen pro doplnění, není to omluva, 

ale je dobré mít informace, které zápas ovlivnily. Kapitán, dlouholetá opora 

našeho týmu, měl před derby těžkou autonehodu, vyvázl jen zázrakem 

s lehčím zraněním, další hráč byl v nemocnici s komplikovanými 

zdravotními problémy a našemu brankáři na derby vyšla služební cesta. 

Bylo sice domluvené, že okamžitě po přistání na letišti pojede na hřiště, ale 

letadlo mělo zpoždění a tak sotva stačil nastoupit na druhý poločas. Kromě 

toho standardní zranění, která se ale nevyhýbají žádnému týmu, jen je jich 

někdy méně, někdy více. U nás jich bylo ke konci sezóny tolik, že jsem to za 

vedení oddílu nikdy nezažil. A tak s ohledem na tento stav, ve kterém jsme 

dohrávali konec podzimu, třetí místo hodnotíme jako dobrý výsledek. Přeji 

všem nemocným hráčům uzdravení a jarní sezónu bez zranění a nemocí. 

Mládež 

Co se týká mládeže, tak můžeme být spokojení a to jak u staršího, 

mladšího dorostu i u starších žáků, kde hrajeme nejvyšší pražské soutěže a 

máme po podzimu hezké umístění. Většina kluků ze staršího dorostu 

nastupovala i za muže B i A, což je dlouholetým cílem, vychovat si vlastní 

hráče a nebýt závislý na nákupech z jiných klubů. Toto je sen mnoha oddílů, 

ale naplnit tento sen se daří pouze malému procentu klubů. 
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U týmu žáků jsem rád, že jsme za mladší žáky po dlouhém zvažování 

přihlásili tým A, B i C. Po vyhodnocení podzimu můžeme konstatovat, že to 

bylo dobré rozhodnutí. Jinak týmy přípravek dosahují velmi dobrých 

výsledků a SK Ďáblice si získávají v Praze stále větší respekt. Všem 

trenérům, vedoucím, správci a sekretáři děkuji, bez nich bychom projekt, 

který je v následujícím přehledu/statistice, nikdy nedokázali uskutečnit. 

Něco málo ze statistiky za oddíl SK Ďáblice 

Počet členů (se zaplacenými příspěvky za rok 2018): 356 

Počet členů do 23 let (věk dle metodiky MŠMT): 236 

Počet týmů/družstev celkem: 15 

Počet týmů/družstev mládeže přihlášených v soutěžích: 13 

Počet týmů/družstev mládeže mimo soutěž (fotbalová školička, 

předpřípravka) : 2 

Na druhé straně především pro nejmenší děti potřebujeme v zimním 

období tělocvičny. Již několik let využíváme kromě naší ZŠ U Parkánu 

i tělocvičny v okolí, např. v Chabrech, Bohnicích, Chabařovické na Ládví, 

v minulých letech v Novoborské na Proseku a v dalších. Zarezervovat 

tělocvičnu v čase vhodném pro malé děti v Praze je doopravdy těžké. 

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice (ĎZ 12/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

15. Různé 

Ďáblice mají svého prvního čestného občana 

Zastupitelé na svém prosincovém zasedání schválili Zásady pro udělení 

čestného občanství MČ Praha-Ďáblice. Lze jej udělit fyzické osobě jako 

ocenění mimořádných zásluh o rozvoj, propagaci či pověst MČ, jako zvláštní 

projev úcty významným osobnostem či za mimořádné činy spojené 

s osobním hrdinstvím. Návrh na udělení může podat prakticky kdokoli, a to 

písemně na předepsaném formuláři. 

Prvním takto oceněným občanem se stal pan Zdeněk Corn in memoriam 

a čestné občanství mu bylo uděleno jako „zvláštní projev úcty a ocenění 

mimořádných zásluh v oblasti vzdělávání mládeže, v popularizaci 

astronomie, ve spolkové činnosti a za osobní statečnost“ dne 20. 12. 2017. 

Život učitele a ředitele místní školy pana Zdeňka Corna je velmi úzce spjat 

s ďáblickou hvězdárnou. V roce 1952 založil astronomický kroužek 

a podnítil stavbu lidové hvězdárny na kopci Ládví. S partou nadšenců 

vybudovali hvězdárnu v „akci Z“. Ta byla otevřena 3. 11. 1956. V roce 1968 

byla sloučena se Štefánikovou hvězdárnou, od roku 1979 je ďáblická 

hvězdárna součástí Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. 

Hvězdárnu v Ďáblicích vedl pan Zdeněk Corn až do svého odchodu do 

důchodu v roce 1981. 

Pan Zdeněk Corn byl velmi charakterním neobyčejným člověkem, který 

se nebál jít za svým cílem a svým příkladem inspiroval a ovlivnil několik 

generací odborníků a žáků v širokém okolí. I ve chvílích politických tlaků 

neohnul hřbet a na svých názorech trval. To, v co věřil a co spoluvytvořil, 

dodnes slouží a bude sloužit Pražanům po další generace. Ocenění je také 

poctou jeho pedagogickému působení. Byť v malé pražské čtvrti, avšak 

mnoho jeho žáků, kteří dodnes v Ďáblicích žijí, může doložit svůj vztah 

k tomuto výjimečnému člověku a také celé rodiny starousedlíků ho dodnes 

nosí v srdcích a s úctou vyslovují jeho jméno. 

Pan Zdeněk Corn zemřel před 15 lety, 5. ledna 2003. 

Redakce (ĎZ 01/2018) 
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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 ředitele zdejší školy, 

zakladatele astronomického kroužku a iniciátora stavby hvězdárny, 

mimořádného člověka pana Zdeňka Corna. 

„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 (ĎZ 03/2018) 

Filmový dokument „NÁMĚSTÍ, aneb Ďáblice 1998–2004“ 

Kdyby život dokumentaristy Pavla Kouteckého záhadným způsobem 

neskončil na lešení rozestavěného pankráckého mrakodrapu, kdo ví, jestli 

by už nebyl další díl unikátního dokumentárního filmu NÁMĚSTÍ na světě. 

V roce 2004 byl tento časosběrný dokument dokončen, nyní je z archivu 

venku a 12. září má každý zcela unikátní příležitost film vidět. A navíc 

přesně v místě, kde se příběh filmu odehrává, přesně v místě, kde viselo 

projekční plátno v kultovním, již zbořeném, ďáblickém kinu (ve filmu se 

několikrát objeví) a navíc v sále nového Obecního domu (několik dní před 

jeho oficiálním otevřením). 
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„Pavel Koutecký udržoval kontakty s hrdiny svých filmů. Proto by se 

určitě zajel podívat, jak to v Ďáblicích s hledáním náměstí pokračuje. 

Ďáblické náměstí se za třicet let hezky vylouplo. Také bylo moudré 

rozhodnutí, aby se cihelna stala kulturní památkou. Je symbolem kontinuity 

a má nyní novou funkci,“ říká Jarmila Poláková, vedoucí Asociace Film & 

Sociologie. 

„Jarmila Poláková se jako producentka podílela na mnoha filmech Pavla 

Kouteckého, včetně nejslavnějšího snímku Občan Havel, rovněž na téměř 

půlhodinovém dokumentu o hledání náměstí u nás v Ďáblicích. V té době 

jsem měl vlastní produkční a postprodukční skupinu. Její práci jsem 

sledoval, o ďáblickém filmu věděl, ale čekal jsem na vhodný okamžik jeho 

uvedení v Ďáblicích. Po nějakých dvanácti letech je ten okamžik zde a já 

bych chtěl všechny sousedy a známé na projekci pozvat. Věřte, nebude to 

běžná projekce,“ dodává Miloš Růžička. 

 

Rozhovor se starostou Ďáblic Milošem Růžičkou o jeho vztahu k filmu 

a ďáblickému náměstí 

Pane starosto, co vás vedlo k tomu, že jste začal plnit dlouhodobou touhu 

občanů Ďáblic mít své náměstí? 

Když jsem před čtrnácti lety viděl dokument Náměstí o hledání centra 

obce, zasáhla mě závěrečná věta jedné starší ženy, která se vysmívá 

představě, že by cokoliv na místě bývalé panelárky mohlo vzniknout. Když 

jsem ji slyšel, slíbil jsem sám sobě i prvnímu starostovi Ďáblic Jiřímu 

Veselému, že ve chvíli, kdy budu mít pocit, že náměstí opravdu bude, tak 

film dokumentaristy Pavla Kouteckého nejen této paní, ale i ostatním 

v Ďáblicích promítnu. Domnívám se, že ve chvíli, kdy jsme na jedné straně 

zrekonstruovali park s hřištěm a komunitním centrem Vlna, ve chvíli, kdy 

otevíráme nový Obecní dům s novými ordinacemi, vlastním společenským 

sálem Ďáblic, novou poštou a radnicí, a poté, co východní strana tohoto 

prostoru byla již v minulosti doplněna bytovými domy s nebytovými 

prostory a v místě bývalé cihelny se otevřela restaurace, je zřejmé, že 

náměstí resp. centrum obce je již na svém místě – jen není dokončené. A to 

jsem ještě zapomněl připomenout, že tato lokalita nabízí i další centru 

odpovídající funkce a služby: knihovnu, očního lékaře, optiku, lékárnu, 

bezbariérové byty, sociální službu Diakonie, klubovny s řemeslnou dílnou 
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a keramickou pecí, ďáblický archiv, kadeřnictví, zatím spíše „utajený“ 

seniorský ping-pong, zkušebnu hudebního souboru a tanečního studia. 

Takže už nyní máme něco, čím se rozhodně nemůže pochlubit každá 

obec a městská část. 

Dokument ukazuje diskuze architektů, zástupců obce, ďáblických občanů 

nad tématem, jak má vypadat náměstí, a byla to možná z dnešního úhlu 

pohledu dost nerealistická přání... 

Ve filmu umísťují na náměstí v Ďáblicích budovy typu hotel a třeba 

největší budovu nejmenší vysoké umělecké školy v ČR. Mluví o budoucím 

náměstí, ale v jejich úvahách vidím spíše jen stavební parcely a budovy 

s klasickou uliční sítí. Doba byla těžká, chápu je, měli to velmi obtížné a nesli 

odpovědnost i za řadu jiných, pro Ďáblice důležitých, věci. Vzpomínám, jak 

celá ta doba byla ve společnosti dobou velkého hledání, nadšení i pádů, 

prvních střetů s velkou korupcí, manipulacemi s pozemky atp. 

Však i sám režisér Koutecký symbolicky mizí z veřejného života spolu se 

všemi aktivisty, filozofy a ryzími polistopadovými demokraty. Ještě 

k náměstí: z filmu mám pocit, jako kdyby moc spěchali. Snažili se vyřešit 

celé náměstí hned a v celku. Přitom třeba i Václavské náměstí se budovalo 

stovky let. Ale nic a nikoho nechci a nemohu soudit. Předali nám, dalším 

generacím, silnou vizi a plochu, na které se vize má zhmotnit. 

Vážím si všeho, co v té době udělali. Kde to bylo možné, vždy jsem se 

snažil na jejich práci navazovat, dobré myšlenky rozvíjet. Dokument mi 

připomněl, jak důležité je jednak k problému přistupovat s pokorou 

a neprosazovat přes míru svou vůli a osobní chtění. Na druhou stranu, jaký 

je dar, pokud člověk umí ve správnou chvíli bouchnout do stolu a ukázat 

směr. Ten ale musí být správný – a jestli je správný nebo se člověk mýlil, to 

ukáže až čas. I z tohoto pohledu je film velmi cenný. 

Záběry ve filmu na planinu a rozpadlé špinavé zbytky budov působí až 

odpudivě... 

To si nemyslím. Ale umím si představit, že při sledování dokumentu může 

diváka napadnout, že v té době měli asi velmi malé schopnosti ovlivňovat 

to, co cizí nájemníci s majetkem městské části dělali. Nebo to byl nezájem? 

Dnes už se já nad tím nepozastavuji. V 90. letech se na jednu stranu 

rozvinula spousta krásných ideálů a snů, na druhou stranu to byla doba 

první polistopadové zaslepenosti penězi, kdy veškerá morální špína 
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vyplavala i s bankovkami na povrch – a to jak obrazně, tak skutečně, třeba 

v podobě primitivních nájemných vražd. Devadesátá léta byl klondajk pro 

všemožné zlatokopy, chtěli rychle na čemkoliv zbohatnout. Zákonné 

nástroje byly slabé, bylo málo zkušeností a důvěryhodných referencí 

o obchodních partnerech. Nebylo jednoduché vykonávat správu obecního 

majetku. Obtížné je to sice stále, ale zase úplně jinak. 

Takže třeba v případě kina se mi zdá, že pokud si lidé sami nemohli nebo 

nedokázali místní kulturu vytvářet a sami hlídat, tak pravděpodobnost, že 

to povede ke zkáze, že žádná zavedená kulturní instituce nás nepřijde 

spasit, byla značná. Velké štěstí v tomto smyslu měla hvězdárna. Ale byl to 

osud kina přetaveného v nějakou prapodivnou diskotéku, byl to osud 

společenského domu, tzv. Pionýráku. Na místě kina vyrostl multifunkční 

dům služeb, neopravitelný výčep byl přeměněn v KC Vlna s parkem 

a sportovištěm. V tomhle směru se povedla veliká věc. Ale chtělo to 

trpělivost a mělo to svůj vývoj. Nesoudím předešlé doby, s Jiřím Veselým 

jsem se osobně znal, o rozvoji Ďáblic a jeho obtížích jsme diskutovali. Snad 

se umím do jejich problémů trochu vcítit a jako starosta jim jejich dobu 

nezávidím. 

O to víc si ale cením toho, že nám doba přála, že tu byl dostatečně silný 

společný zájem a že se transformace povedla. 

V první etapě hledání podoby náměstí jste se nejprve ptali dětí, jak si ho 

představují. Co vás k tomu vedlo? 

Děti se umí dívat na věci přímočařeji a z jiného úhlu, než z jakého se 

snažíme svět vidět my. Byl jsem si vědom toho, že realizace snu a slibu, 

který jsem dal starostovi Veselému (že náměstí bude), je dlouhodobý 

proces a že náměstí si s největší pravděpodobností neužiji já a moji 

vrstevníci, ale naše děti a vnoučata. A proto jsme se ptali právě jich a jejich 

rodičů. 

Proč by se lidé měli přijít podívat na dokument NÁMĚSTÍ Ďáblice? 

Určitě pro to všechno, co jsem už zmínil. Uvidí dobu konce 90. let. Ve 

filmu se také mohou seznámit se spoustou odborníků, kteří později 

výrazným způsobem zasáhli do chodu celého hl. města Prahy. Uvidí 

budoucího primátora, mnoho významných architektů s vysokým renomé. 

Mluví tam ďáblická legenda pan Wimmer, který je autorem ďáblického 

paneláku (prvního v tehdejší republice), pan Kolář a další naši sousedé. Je 
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tam mnoho velmi cenných, ale už zapomenutých záběrů na celé 

prostranství, jak dříve vypadalo. Někteří z aktérů a spolutvůrců filmu 

budou, doufám hosty při jeho promítání. Pozvaná byla producentka filmu, 

exprimátor Prahy, … ale víc už neprozradím. 

Dagmar Holá (ĎZ 09/2018) 

Ďáblický hřbitov a nalezení ostatků P. Josefa Toufara 

Mnoho obyvatel Ďáblic každý den projíždí podél dlouhé, nyní nově 

opravené betonové zdi velkého Ďáblického hřbitova, která je prolomena 

zajímavou bránou s dvojicí kubistických věží. Právě pro svoji moderní 

architekturu byl hřbitov v 90. letech 20. století zapsán na seznam kulturních 

památek. Málokdo však tuší, že u severní ohradní zdi se nalézá prostor, 

který je možné považovat za metaforu našich moderních dějin. „Jsou tu 

zahrabáni protinacističtí odbojáři z války, po válce zase nacističtí zločinci 

a vrahové českých vlastenců, v padesátých letech odpůrci a oběti 

komunistického režimu. Jsou to kondenzované československé dějiny. 

Právě zahrabávání lze považovat za symbol novodobých československých 

dějin, protože odpůrci totalitních režimů byli zbaveni cti i po smrti: 

zahrabáni, spáleni, jejich popel roztroušen“. Takto o Ďáblickém hřbitově 

mluví Miloš Doležal, autor oceňovaných knih o Josefu Toufarovi, jehož tělo 

sem bylo v roce 1950 na rozkaz příslušníků StB tajně uloženo. A právě 

úspěšné nalezení jeho ostatků umožnilo připomenout jak tuto osobnost, 

tak jednu tragickou kapitolu z existence Ďáblického hřbitova. 

Josef Toufar zemřel na následky nelidského týrání ve valdické věznici 

a ihned po své smrti byl na příkaz StB tajně pohřben pod změněným 

jménem Josef Zoukal do hromadného hrobu, který se nalézal u severní zdi 

Ďáblického hřbitova v Praze. V severní části hřbitova byly v letech 1943-

1961 do 70 hromadných hrobů uloženy ostatky přibližně až 15 000 osob, 

včetně několika stovek obětí komunistického režimu a dále neznámý počet 

obětí nacismu. 

Od počátku šedesátých let, kdy zde skončilo pohřbívání do hromadných 

hrobů, nebyla tato část hřbitova upravována a zarůstala náletovou 

vegetací. Nakonec dokonce sloužila jako smetiště. Tento stav se začal měnit 
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až po roce 1989. Umístěno sem bylo celkem 247 kamenných desek se 

jmény popravených, aby symbolicky připomínaly oběti komunistického 

režimu. Dnes tu jsou pietně upraveny čtyři desítky hromadných hrobů. Kde 

se přesně nalézalo dalších několik desítek hromadných hrobů, nikdo neví. 

Hrob P. J. Toufara se podle objevených archivních pramenů, plánků 

a svědectví pamětníků, která se podařilo získat M. Doležalovi, měl nalézat 

u severní zdi Ďáblického hřbitova. 

V létě 2014 se představitelé Prahy řízené tehdy Tomášem Hudečkem 

rozhodli podpořit žádost příbuzných o exhumaci ostatků pátera Josefa 

Toufara. Eva Vorlíčková, radní hl. města Prahy, která na magistrátu akci 

zajišťovala, sestavila skupinu odborníků kvalifikovaných pro plánované 

práce. Její jádro tvořili archeologové a antropologové. K nim se přidal 

soudní lékař a genetik. Měl jsem tu čest být součástí tohoto týmu. 

Exhumační práce začaly na začátku listopadu. Předpokládali jsme, že na 

hřbitově strávíme 5 dní, které se však protáhly na plné dva týdny intenzivní 

práce. V několika okamžicích jsme uvažovali i o ukončení celé akce. 

Nakonec nález ostatků nalezených v pozicích shodných se zásadním 

dokumentem, který jsme měli k dispozici - stránkou z polohové knihy pro 

hromadný hrob č. 16, do kterého byl pohřben P. J. Toufar, - potvrdil 

správnost určení hledaného místa. Uvnitř objevené rakve ležela kostra 

dospělého muže, který zemřel podle určení antropologů ve věku 35 - 50 let. 

Z hlediska archeologického a antropologického bylo možné po ukončení 

prací konstatovat, že ostatky muže nalezené na Ďáblickém hřbitově, mohou 

náležet P. Josefu Toufarovi. Analýza DNA následně potvrdila, že tomu tak 

skutečně je. Po zmíněné genetické analýze mohlo proběhnout jejich uložení 

do kovové schrány, která byla převezena do Číhošti. Tam se konal důstojný 

pohřební obřad, který byl příznačně označen jako návrat pátera Josefa 

Toufara do své farnosti. 

Nutno konstatovat, že exhumace J. Toufara byla zcela výjimečná. Mohla 

se uskutečnit pro zachování písemných dokladů týkajících se jeho pohřbu. 

Pro žádnou z dalších obětí totalitních režimů, které byly pohřbeny na 

Ďáblickém hřbitově, však pravděpodobně tyto doklady již neexistují, neboť 

shořely při požáru hřbitovní kanceláře v roce 1968. 

Exhumace P. Josefa Toufara vyvolala zájem o problematiku 

zapomínaných míst, na která byly tajně pohřbívány oběti jak nacistické, tak 
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především komunistické totality. Necelý rok po úspěšném vyzvednutí 

ostatků čihošťského faráře došlo k připravení podkladů pro vyhlášení 

Ďáblického hřbitova Národní kulturní památkou s názvem Čestné 

pohřebiště popravených a umučených politických vězňů a příslušníků 

druhého a třetího odboje. V odůvodnění se uvádí, že hřbitov představuje 

pietní místo celonárodního významu, neboť jsou zde uctívány oběti 

totalitních režimů, které zde byly pohřbívány. 

Právě v dnešní době je nutné si připomínat takovéto příběhy a osoby 

z naší nedávné historie, z doby, kdy se zdálo, že zlo může snadno a natrvalo 

zvítězit. 

Josef Toufar 

Josef Toufar byl český římskokatolický kněz, oběť komunistického 

pronásledování katolické církve v Československu. Narodil se v roce 1902 

v Arnolci u Polné v rodině sedláka a hostinského a také starosty této malé 

obce na Českomoravské Vysočině. V osmi letech mu zemřela matka. Jeho 

otec nechtěl připustit, aby se stal knězem, proto až po jeho smrti mohl 

opustit rodný statek a ve svých 26 letech začít studovat na gymnáziu. Po 

dalším teologickém studiu a absolvování semináře byl vysvěcen na kněze. 

V letech 1940–1948 působil jako farář v městečku Zahrádce v Posázaví. Pro 

jeho oblíbenost nejen mezi katolíky se ho místní komunisté obávali a po 

čase dosáhli jeho přeložení do malé obce Číhošť u Ledče nad Sázavou. 

V roce 1950 byl zatčen a obviněn z vykonstruování Číhošťského zázraku – 

dodnes nevysvětleného pohybu oltářního křížku, který vidělo 19 svědků. 

Sám J. Toufar křížek neviděl, neboť v okamžiku jeho pohybů stál na 

kazatelně a kázal. Šest týdnů po této události byl příslušníky StB unesen 

a nucen ke křivé výpovědi. Měl se stát korunním svědkem v připravovaném 

monstrprocesu proti katolické církvi. Zemřel 25. 2. 1950 na následky 

věznění a krutého mučení. Pohřben byl tajně pod falešným jménem do 

hromadného hrobu na Ďáblickém hřbitově. 

Jeho ostatky byly v roce 2014 nalezeny a následně slavnostně uloženy 

pod podlahu číhošťského kostela. Bylo tak vyplněno jak přání farníků 

a příbuzných, tak i samotného Josefa Toufara, který ve své závěti jako 

místo, kde chce být pohřben, uvedl právě Číhošť. 

Jan Havrda (ĎZ 10/2018) 
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Žil mezi námi 

Komunitní divadlo Vlna předvedlo zajímavě zpracované představení 

o historii našeho bydliště. Avšak na otázku: Co si představujete pod názvem 

Ďáblice, padly neurčité odpovědi. 

Právě ten večer v mé poštovní schránce ležela smutná obálka 

s oznámením, že můj spolužák zemřel. Můj skromný spolužák, akademický 

malíř Antonín Strobl. Nevím, kolik lidí v Ďáblicích vědělo, že žil mezi námi. 

Ano, žil a tvořil. Bojoval se svým onemocněním, diabetem, již od šesti let. 

Pamatuji si, když jeho maminka přišla do školy oznámit, že Tondovi lékaři 

zjistili tuto nemoc, a plakala. To ještě netušila, že dítě přečká léta, kdy ještě 

výzkum nebyl na dnešní úrovni, že se podaří v dospělosti několik 

transplantací atd. Nelehký úděl mu pomáhala ulehčit jeho pozdější rodina, 

manželka a dcera. 

Osvícený dědeček rozpoznal nadání svého vnuka a vodil ho na hodiny 

kreslení. 

Tonda si vytvořil své osobité vnímání světa a díky citlivosti, uměleckým 

vlohám, které mu byly dány okamžikem zrození, tvořil malby, kresby, 

grafiku i plastiky. Měl několik výstav. 

A tak se ptám: známe lidi, kteří žijí mezi námi? Nebo si na ně 

vzpomeneme, až v tiché pokoře odejdou tam, kde to nikdo z nás nezná? 

Možná, že Ďáblický zpravodaj by mohl založit sloupek rozhovorů 

s rodáky, pamětníky či s těmi, kteří se přistěhovali. 

Na závěr tuto vzpomínku věnuji Tondovi, který si to zaslouží. 

Daria Fialová (ĎZ 12/2018) 

Ďáblický uličník 

Na Znělci 

Pojmenování ulice Na Znělci bylo zavedeno roku 1971 a nahradilo starší 

název Na skalce, který se stal po připojení Ďáblic k Praze v roce 1968 

duplicitním (ulice Na Skalce existovala na Smíchově již od r. 1895 a byla 

pojmenována podle parku Na Skalce a dnes již zaniklé usedlosti Skalka, 

čp. 183). Původní název ďáblické ulice přejal staré pomístní jméno 

vyskytující se v křižovnických gruntovních knihách již r. 1714. Tam je 
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u gruntu patřícího v r. 1654 Jiříku Lampachovi a v r. 1714 Johanu Soukupovi 

(grunt Lampachovský, dnešní čp. 15 – viz ulice Mannerova) uveden název 

pole „na straně na Skalce“ (auf Skalka bei seithen). Místům, kde dnes končí 

ulice Květnová u Ďáblického háje, s několika domy na jedné straně 

a s dětským hřištěm se skalkou v pozadí a budoucím fitparkem na straně 

k hvězdárně, se tedy více než 200 let říkalo „na Skalce“ a ve 30. letech, po 

parcelaci pozemků a postavení domků, byla přilehlá ulice ústící do tehdy 

Ládevské, dnes Květnové, pojmenována podle tohoto starého názvu. Tomu 

nasvědčuje i v archivu okresního úřadu Praha-východ dochovaný „Rozpočet 

na zřízení ulic Chelčického (dnes Říjnová), Kaplířovy (Pod Prodejnou), 

Budovcovy (Včelařská), Harantovy (Brigádnická) a Na Skalce (Na Znělci)“ 

z r. 1932 od ďáblického stavitele Antonína Jiráska. Název ulice Na skalce je 

uveden rovněž na pozemkové mapě Ďáblic z r. 1946. Podle vzpomínek 

ďáblického pamětníka p. Antonína Truhláře (1895-1966) býval na rohové 

parcele pod domem čp. 432 (u křižovatky ulic Na Znělci a Květnová) lom. Po 

skalníkovi se tady říkalo Srbova skála. Z ulice je krásný výhled severním 

směrem na vyhaslé vulkány Českého středohoří, kde z výlevných hornin 

převažují čediče a znělce, i na dvě znělcové dominanty Českolipska - Velký 

Bezděz, se středověkým královským hradem na svém vrcholu, a Malý 

Bezděz. Přejmenování ulice podle horniny znělec bylo poněkud zavádějící, 

protože zdejší pokračování vrchu Ládví je stejně jako on buližníkové. V roce 

1971 tedy došlo při volbě současného názvu buď k neúmyslnému omylu, 

nebo naopak byl zvolen s určitým, dnes už neznámým zdůvodněním. 

Znělec (fonolit) je výlevná zásaditá hornina světle šedé až nazelenalé 

barvy. Tvoří kuželovité kopce (Milešovka, Bezděz, Kunětická hora). Rozpadá 

se tence deskovitou odlučností. Buližník (lydit, případně radiolarit nebo 

obecněji silicit) je sedimentárně-metamorfní (usazená a přeměněná) kyselá 

hornina šedé až černé, někdy černočervené barvy složená převážně z oxidu 

křemičitého ve formě křemene. Obě horniny se nesnadno opracovávají, 

nejsou vhodné ke kamenickému zpracování a těží se pouze pro štěrk.  Mají 

ještě jedno společné – názvy uměle vytvořené vlastenci v době národního 

obrození v 19. století. Název znělec vyjadřuje vlastnost horniny vydávat při 

poklepání kladívkem zvonivý zvuk, tedy znít. Buližník získal jméno podle své 

tvrdosti a kompaktnosti, díky nimž vytváří ve štěrcích nápadně velké 

zaoblené kameny. 
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Nad Akcízem 

K ulici Nad Akcízem poznamenává Pražský uličník: „Akcíz, daň z dovozu 

potravin do velkých měst, se v Praze vybírala od r. 1829. Název byl používán 

i pro hranici (čáru) potravní daně a přeneseně i pro budovy, kde se vybírala. 

Na okrajích Prahy je těchto budov dochováno několik, zde se jedná 

o nedalekou budovu čp. 160. Pojmenování bylo schváleno v roce 2011.“ 

Budova ďáblického akcízu byla postavena na počátku 20. let minulého 

století. Na její venkovní zdi je ve výklenku malba římského boha Merkura, 

patrona obchodu, zisku, cestování, lsti i zlodějů, a pamětní deska s textem, 

který osvětluje, jaký byl původní účel a další osud domu: „Dům zvaný 

„AKCÍZ“ je jedním z mála dodnes zachovalých objektů, které byly stavěny za 

účelem vybírání daně na „POTRAVNÍ ČÁŘE“, což byla hranice „VELKÉ 

PRAHY“ zřízená zákonem k 1. 1. 1922. Daň se zde vybírala až do roku 1942. 

V přízemí objektu byla též četnická stanice (1940-1950). Patro bylo 

využíváno jako obecní byty od roku 1942, přízemí od roku 1950. Dům byl 

rekonstruován v roce 2003 dle projektu ing. arch. Karla Kučery. Patronem 

celníků a finanční stráže byl římský bůh MERKUR“. 

Akcíz obecně býval druh nepřímých daní, které vybíral stát nebo jeho 

samosprávné části (např. města) z předmětů v tuzemsku vyrobených 

a spotřebovaných. Samo slovo má základ v latině – accisa, od latinského 

accidere – „ad“ (k) a „caedere“ (seknouti), a znamenalo asi původně zářez, 

jímž se vyznačovalo zaplacení poplatku.  Vyskytuje se i ve francouzštině 

(accise), v italštině (accisa), v angličtině (excise), ve španělštině (zisia) 

a v němčině (Ziese). V české terminologii ho najdeme ve významu „potravní 

daně u bran vybírané“. Potravní daň byla historickým pozůstatkem cel 

a poplatků, které ve středověku uplatňovala jednotlivá města ve snaze 

bránit se přílivu výrobků z okolí, resp. mít podíl z jejich prodeje. Časem 

došlo k její postupné přeměně na určitý druh spotřební daně uvalený na 

dovoz potravin a nápojů do vybraných měst, tedy tzv. „akcíz“. Daň bylo 

potřeba uhradit „na potravní čáře“, tj. na pomyslné čáře města, kde na 

hlavních vstupních komunikacích zřizovala finanční správa kontrolní body, 

tzv. městiště, kterým se za první republiky začalo hovorově říkat akcíz. 

Dovozce musel přihlásit „zboží spotřeby“ (tj. potraviny, živá hospodářská 

zvířata, případně i nápoje) a podle sazebníku (množství, váhy) zaplatit 

potravní daň. Jako doklad o zaplacení obdržel zvláštní stvrzenku (boletu). 
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Tento rakousko-uherský model „všeobecné potravní berně“ převzal 

automaticky i nově vzniklý československý stát. Ustanoveními zákona č. 264 

a nařízení č. 265 z dubna 1920 byl pak nově upraven zákon o potravní dani 

na čáře. Po uzákonění vzniku tzv. Velké Prahy bylo vydáno „Nařízení 

o přeložení čáry pražské potravní daně na čáře“ (č. 674/1920 Sb.), kde 

v Příloze č. 1 bylo popsáno, kudy vedla čára v tehdejším katastru Ďáblic: 

„…Překročujíc Rumburskou silnici vede po východním jejím okraji až ku 

sloupu č. 25, kde odbočuje po vnitřním okraji cesty č. kat. 480 v katastrální 

obci Ďáblice, vedoucí severně kol Ďáblického háje (Ládví), postupuje po 

hranicích pozemků č. kat. 367 a 371, sleduje vnitřní hranici cesty č. kat. 473 

až ku samotě Ovčínu, odbočuje před touto po hranici pozemku č. kat. 332, 

vystupuje ku křížku na pozemku č. kat.  384, sestupuje ku vnitřnímu okraji 

cesty č. kat. 472, po němž vede až ku sloupu č. 26 na silnici z Ďáblic do 

Libně, překročuje tuto silnici a vede dále po hranici nového obecního 

hřbitova Ďáblického,...“. Potravní čára tedy vedla od dnešní silnice Ústecké 

po jižním okraji Dolních Chaber ulicí U Větrolamu, podél severního okraje 

Ďáblického háje na východ do Ďáblic, po (místy podél) Květnové až k před 

pár lety zrekonstruovanému chodníčku k hvězdárně, po něm ke křížku u 

hvězdárny, od křížku k vnitřnímu okraji ulice K Ovčínu a po něm k ulicím Ke 

Hvězdárně a Učitelské, přes ulici Ďáblickou a kolem plotu Ďáblického 

hřbitova směrem na Letňany. Silnice z Ďáblic do Libně bývala významnou 

komunikací, po níž zemědělci, ovocnáři, zelináři a vinaři z Polabí, Mělnicka a 

Litoměřicka zásobovali svým produkty hlavní město Prahu, proto zde bylo 

zřízeno stanoviště pro výběr akcízu. 

Nelahozeveská 

Ulice vznikla a byla pojmenována v r. 2003 podle středočeské obce 

Nelahozeves ležící ve Středočeském kraji, okres Mělník, a spadající pod 

obec s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou (Kralupy byly 

vlastnictvím Křižovníků s červenou hvězdou od 1. poloviny 13. století 

s dočasnými přestávkami až do poloviny 19. století - viz ulice Lobečská). 

Ulice se nachází v západní části obce nazvané ve stabilním katastru 

K Chabrům. Při pohledu na mapu stabilního katastru z r. 1842 je zřejmé, že 

kopíruje hranici mezi bývalým polem č. 412, patřící tehdy ke statku čp. 21, 

a č. 415, patřící k usedlosti čp. 3. V r. 2003 byla stavebně dokončena 

okružní křižovatka ulic Hřenská a Šenovská, včetně jejího zaústění do 
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lokality rodinných domů tehdy nazývané Pod Ďáblickým hájem (investor 

Central Group). Na zasedání zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice konaném dne 

30. 9. 2003 pak byly schváleny nové názvy ulic vzniklých při realizaci tohoto 

projektu: Borotická, Dražetická, Humenecká, Županovická a Nelahozeveská. 

Městečko Nelahozeves leží na řece Vltavě necelé čtyři kilometry severně 

od Kralup nad Vltavou a asi 25 kilometrů vzdušnou čarou od Prahy. Odtud 

je dobře přístupné díky železniční trati vedoucí směrem na Drážďany 

zbudované v roce 1851. Nejstarší dochovaná písemná zpráva o Nelahozevsi 

pochází z roku 1352. Jméno dostala ves snad po svém zakladateli 

Nelahodovi. Další podoby názvu byly Nelahodova Ves, Nalehozeves, 

Nalezoves či německy Mühlhausen. Původně náležela Nelahozeves 

českému knížeti, vedla přes ni frekventovaná Srbská stezka směřující 

z Prahy do Míšenska (Praha–Roztoky–Kralupy n. Vltavou–Nelahozeves–

Roudnice nad Labem–Doksany–Terezín–Lovosice–Řehlovice–Trmice–Ústí 

n.Labem–Chabařovice–Chlumec–Telnice–Petrovice–Drážďany). 

Koncem 14. století patřila ves s tvrzí, dvěma poplužními dvory a farním 

kostelem sv. Ondřeje kapitule sv. Víta. Na řece Vltavě stával mlýn 

připomínaný poprvé v roce 1395. Roku 1466 zapsal král Jiří z Poděbrad 

statek Nelahozeves Řehořovi z Heimburka jako odměnu za jeho zásluhy, 

v roce 1544 dal král Ferdinand I. Nelahozeves za zásluhy dědičně Florianovi 

Gryspeku z Gryspachu. Ten vybudoval na skalnaté vyvýšenině na levém 

břehu řeky Vltavy zámek. Po smrti dědiců koupila roku 1623 zadlužené 

nelahozeveské panství Polyxena z Lobkovic a v majetku Lobkoviců zůstalo 

až do zániku patrimoniální správy. Zámek byl v letech 1621 a 1648 vypleněn 

vojskem a v roce 1914 poničen požárem. Nelahozeves obsadila po 

ukončení druhé světové války posádka Rudé armády a v roce 1946 byla na 

lobkovických panstvích zavedena národní správa. Roku 1949 byl zámek 

v Nelahozevsi prohlášen za státní kulturní majetek a byla sem přivezena 

z vojensky obsazeného roudnického zámku nejcennější část lobkovických 

sbírek, roudnická zámecká galerie. O sbírkové fondy se staralo Středočeské 

středisko památkové péče a ochrany přírody, které působilo na zámku od 

roku 1949. Koncem roku 1992 byl zámek v restituci navrácen Lobkovicům. 

Od r. 2013 se na část nelahozevského katastrálního území rozšířila 

skládka Uhy, kterou vlastní společnost FCC Česká republika, s.r.o., dříve 

.A.S.A., tedy společnost, která je provozovatelem i ďáblické skládky. 
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Podobně jako občané v Ďáblicích i občané Nelahozevsi v referendu 

souhlasili se skládkou s vidinou dodatečných příjmů do obecní pokladny. 

Stejnou úlohu jako ďáblický Spolek pro Ďáblice má i nelahozeveské 

Občanské sdružení Nelahozeves, které monitoruje skládku a informuje 

občany o problémech se skládkováním. 

Osinalická 

Ulice se původně jmenovala Prostřední a je zakreslená už ve skice 

stabilního katastru obce Ďáblice z r. 1842. Na seznamu k 30. 7. 1857 poprvé 

zaknihovaných obecních pozemků je pod číslem 488 uvedena jako polní 

cesta (pozn.: byla zaknihována i jedna obecní stavba – čp. 16, která se 

podle skici nacházela vedle rybníčku na návsi u čp. 17; mohla sloužit jako 

škola nebo jako pastouška). Tato polní cesta vedla přesně v trase dnešní 

ulice od „náměstíčka“ v ulici Na Terase (viz) ke křižovatce s Hřenskou a dále 

pokračovala na východ po trase dnešní Hřenské až k Ďáblické. Název ulice 

Prostřední mohl vyjadřovat polohu k sousedním rovnoběžným ulicím - 

Květnové (tehdy Ládevské) a Ďáblické (Pražské), ale mohl vzniknout 

i v souvislosti s názvem pole „Prostřední“ (Mittler feld) uváděným 

v gruntovních knihách - v roce 1654 (berní rula) patřilo toto pole hospodáři 

Jiříku Macháčkovi a v r. 1714 ho obhospodařoval Tomáš ml. Vojáček. Podle 

mapy Výškopisný plán hlavního města Prahy s okolím 1920-1924 byly ve 

20. letech minulého století podél západní strany ulice už postaveny domky 

až ke Kokořínské. Po připojení Ďáblic k Praze musel být název změněn, 

protože ulice Prostřední existuje od r. 1930 v Praze 4 – Michli. Ďáblická 

ulice byla proto v r. 1971 přejmenována podle obce Osinalice ležící severně 

od Prahy na Mělnicku. 

Vesnici Osinalice najdeme v krásné krajině v centrální části chráněné 

krajinné oblasti Kokořínsko na dně pramenné pánve v místě styku čtyř 

údolí. S výjimkou nejbližšího okolí vsi se zahradami a loukami je okolní 

krajina souvisle zalesněná, prostoupená hlubokými pískovcovými doly se 

skalnatými svahy. Osinalice jsou typicky lánovou vsí s lineárně řazenou 

zástavbou kolem komunikace a potoka, vrcholně středověkého původu, 

prvně zmiňované v roce 1396. V roce 1407 je vlastnil hrad Houska, je tedy 

pravděpodobné, že vznikly někdy ve 14. století během velké kolonizační 

aktivity Berků z Dubé. Za třicetileté války celé území vypálili a vyplenili 

Švédové. Značnou prosperitu vsi v 18. a 19. století přineslo dnes již zcela 
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zaniklé chmelařství. Před druhou světovou válkou byly Osinalice známým 

výletním místem. Dnes jsou malou rekreační vesničkou s chovem koní, ve 

které trvale žije asi 11 lidí. Díky rekreačnímu využití se ve vsi dochovalo 

množství lidových staveb z doby od konce 18. století do první třetiny 

20. století. Kromě roubených stavení je zde k vidění pozdně barokní kaple 

postavená v roce 1766. Obcí prochází turistická a běžecká trasa. 

Pod prodejnou 

Ulice se nachází v části obce zvané Na Parcelách a od svého vzniku 

koncem 20. let minulého 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 jednotlivé stavební 

pozemky byly od r. 1928 přidělovány 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 soukromé buližníkové lomy. Ve 30. letech byla 

opravdu veliká bída a lidé museli bydlet co nejlevněji, 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 pronájmům 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 vykoupena 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 
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oddalovali.“ Nedokončení chodníků souviselo i s nezájmem majitelů 

nezastavěných parcel a bylo příčinou velké nespojenosti obyvatel. Dne 

15. 2. 1933 zastupitelstvo obce odsouhlasilo zavedení dávky z plochy 

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. 

nouzové 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 zastavění těchto ploch do 3 let. Majitelé těchto parcel, 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 

nedodržování 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, roznášeného z nezastavěných parcel 

spekulantů a přinutit je již jednou, když ne k zastavění, alespoň k ohražení, 

zaplacení investičních příspěvků 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 Dělnická tělovýchova v Ďáblicích; 

407/142 a 407/143 Weis, adresa nezjištěna ((tyto dva pozemky 

v Poděbradově ulici koupil následně magistrátní úředník stavebního úřadu 

Josef Vlášek (1883-1955), jehož pozůstalost se nachází v Archivu hl. m. 

Prahy)).“ Mezi vyjmenovanými „hříšníky“ nebyl vzpomenut Josef Svatoš, 

bývalý ruský legionář a ústřední tajemník nakladatelského družstva čsl. 

legionářů ČIN, se svým pozemkem č. 407/34, který až v lednu 1938 prodal 
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Josefu Rathauskému, stavebnímu polírovi z Ďáblic. Čtvrt Na Parcelách 

mívala problémy i se zásobováním, zvláště poté, co bylo několik malých 

prodejen v rodinných domcích v 50. letech minulého století zrušeno. Po 

stížnostech občanů byla v letech 1967-1969 brigádnicky 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 připojení Ďáblic k Praze přejmenována ulice Kaplířova 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 Borská 

(1928-2007), spisovatelka a novinářka. Oba jsou pohřbeni na malém 

ďáblickém hřbitově. 

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 Poděbrad (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 Staroměstské radnici českým králem. Do dějin se nejvíce zapsal svojí 

snahou o vytvoření všeobecné mírové unie, spolku evropských 

křesťanských politiků, kteří mají své spory řešit nikoliv válečnou, ale 

mírovou, diplomatickou cestou. Ulice Poděbradova tvoří jihozápadní okraj 

pozemku č. 407 (viz ulice Pod Prodejnou). Komunikace nevznikla jako nová. 

Ze snímku stabilního katastru 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 Parcelách probíhal v letech 1928-1939, tedy v době, kdy byl 

ďáblickým starostou Tomáš Novák, ruský legionář. Ten také podle 

pamětníků pojmenoval nově vznikající a dosud nepojmenované ulice podle 

legionářských tradic (ulice Legionářů a Švecova, dnes U Prefy) a podle 
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českých historických osobností a buditelů (Harantova, Rokycanova, Žižkova, 

Husova, Jeronýmova, Havlíčkova, Tylova, Škroupova, Štítného, Kaplířova, 

Žerotínova, Chelčického, Šlikova, Komenského, Budovcova, Prokopova), 

tedy podle stejného principu, jak byly pojmenovávány legionářské vojenské 

útvary v Rusku (např. 1. střelecký pluk Mistra Jana Husa, 2. pluk Jiřího 

z Poděbrad, 3. pluk Jana Žižky z Trocnova, 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, ovšem již v jiné trase, než probíhala staletá polní cesta. 

Prácheňská 

Pražský uličník uvádí k popisu názvu ulice Prácheňské toto: „Prácheň, ves 

v severních Čechách, dnes těsně u Kamenického Šenova (viz Šenovská). 

V letech 1922-1971 se jmenovala Cihelná. V době pojmenování tímto 

názvem vedla ulice k cihelně firmy Battista (staroďáblický rod, jeden z jeho 

příslušníků byl v době panování Marie Terezie zde starostou), založené zde 

roku 1839. Šlo o první kruhovou cihelnu s parním strojem v širokém okolí.“ 

Severočeská obec Prácheň (německy Parchen) leží na náhorní plošině asi 

1 km východně od Kamenického Šenova při hlavní silnici do Nového Boru. 

Poprvé se pod německým názvem „Porchen“ objevila na Müllerově mapě 

Čech z r. 1720 a v tereziánském katastru (sestavovaném v letech 1741-

1757) jako součást kamenického panství, jehož majiteli byli v té době až do 

správní reformy v roce 1850 Kinští. Obyvatelé vesničky se živili hlavně 

tkalcovstvím, rytím skla a podomním obchodem se sklem doloženým již 

koncem 17. století, kdy zdejší obchodníci dodávali sklo do Dánska. 

V 18. století byla založena v Práchni známá továrna na lustry Christoph 

Palme. Od konce 19. století se obec díky své horské poloze stala 

vyhledávaným letoviskem. Hlavní turistickou atrakcí byl vulkanický čedičový 

útvar nazvaný Panská skála, od roku 1895 nejstarší geologická rezervace 

u nás. Panská skála je dnes význačnou chráněnou lokalitou a národní 

přírodní památkou. 

Ulice by také mohla nést název podle Prácheňska v jižních Čechách 

v souvislosti s obdarováním řádu Křižovníků s červenou hvězdou. 

Prácheňsko bylo historické správní území českého království. Nacházelo se 

na rozhraní současných krajů Jihočeského, Plzeňského a okrajově 

i Středočeského, zhruba se shodovalo s povodím zlatonosné řeky Otavy. 
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Jeho střediskem byl od 13. století Písek. Jako správní jednotka (kraj) 

existovalo od 13. století až do reformy krajského uspořádání v letech 1849–

1850. Prácheňsko se nazývalo podle nejstaršího správního sídla kraje, hradu 

Prácheň (německy Prachin) u Horažďovic. Podle potvrzovací listiny Václava 

I. z 6. dubna 1253 daroval Bedřich (Fridrich), maršálek královny Kunhuty, se 

souhlasem krále špitálu sv. Františka spravovaného řádem Křižovníků 

s červenou hvězdou vsi Albrechtice (Humprechtiz), Drahonice (Drachoniz), 

Sudkovice (Zadiwiz), Víckovice (Wiekowiz) a Dunovice (Dunowiz). Během 

vlády Přemysla Otakara II., 1253 – 1278, byl tento majetek králem darován 

městu Písek, výměnou za Drahonice dostal špitál ves (?) Ládví (Laduin) 

u Prahy (viz ulice Květnová). V listině Václava I. jsou dále uvedeny další 

postoupené vsi na Prácheňsku: „Dává jim vsi a statky nad mostem se clem, 

poplatky z krčem - vše určené na opravy mostu, totiž ... Maletice (Maleticz), 

Selibov (Zelubo), Tálín (Talen), Smrkovice (Smrikowicz) …“. 

Ulice Cihelná, dnes Prácheňská, začínala na „náměstíčku“ v ulici Na 

Terase (viz) a končila u cihelny. Podle mapy stabilního katastru byla 

v místech, kudy dnes ulice vede, v r. 1842 jen pole. Koncem 19. století Josef 

Battista, statkář na statku čp. 1-2 v Ďáblicích, postavil na svém poli č. kat. 

396 cihelnu, dnes kulturní památku vedenou pod názvem Battistova 

cihelna. Podle Památkového katalogu Národního památkového úřadu 

začala cihelna pracovat v roku 1893, provoz ukončila až 2. světová válka. Už 

během svého založení se stala cihelna unikátem, protože byla nejstarší 

parostrojní cihelnou v rámci dnešního území Prahy. Roku 1898 postupně 

dostala strojní vybavení, které urychlilo výrobu cihel, jejich skladování 

a přípravu k distribuci. Provoz byl ukončen v roce 1939, poté zde byly 

sklady firmy Avia. V letech 1945-1948 sloužil areál k výrobě dlaždic a tvárnic 

ze škváry. Po znárodnění v r. 1948 zde byly laboratoře, sklady a dílny 

národního podniku PREFA. V roce 1993 byl celý areál asanován. Dodnes se 

tady zachovaly základní části technické památky, těleso kruhové pece 

a osamoceně stojící kruhový komín. Zrekonstruovaná cihelna nyní slouží 

jako restaurace. Po připojení Ďáblic k Praze byla ulice v r. 1972 

přejmenována na Prácheňskou, protože název Cihelná nese od r. 1870 ulice 

na Malé Straně u Hergetovy cihelny vybudované v r. 1781. 

Poznámka: Podle záznamu v matrice proseckého kostela sv. Václava se 

Josef Battista, statkář na statku čp. 1-2 v Ďáblicích, narodil 8. 5. 1867 ve 
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Smiřicích u Jaroměře, čp. 110. Podle smiřické matriky pocházel jeho otec 

Václav Battista, mlynář a majitel přádelny ve Smiřicích, z Obory v jižních 

Čechách. Rod Battistů, snad původem ze severní Itálie, skutečně v jižních 

Čechách působil. Ve státním archivu v Českých Budějovicích je uložená 

kronika Adriana Adalberta Battisty, který byl v letech 1775 až 1784 

primátorem města. V kronice se A. A. Battista jako magistrátní a kriminální 

rada, primátor a rektor bratrstva Božího Těla zajímal hlavně o kriminální 

záležitosti, potvrzování privilegií panovníky, obnovování městské rady 

a církevní záležitosti. Že rod Battistů měl vztah k technice, vyplývá 

i z informace, že na pozemku patřícím Německému Benešovu (dnes 

Benešov n. Černou, vzdálený 25 km od Obory a 35 km od Českých 

Budějovic) založil r. 1770 podnikatel Adrian Battista železářskou huť 

s nejstarší vysokou dřevouhelnou pecí na území jižních Čech (výška cca 

10 m, rozpora cca 2 m). V gruntovních knihách a v soupisu obyvatel vsi 

Ďáblice do r. 1862 se jméno Battista (Batysta, Batista) nevyskytuje. Od 

r. 1871 se začaly vést pozemkové knihy, do kterých je dnes možné 

nahlédnout na katastrálním úřadu. Vložka ke statku čp. 1-2 se však 

nedochovala. 

Prosincová 

Na poli č. kat. 303, patřící ke statku čp. 23, mezi malým ďáblickým 

hřbitovem a akcízem, v části obce nazývané již v tereziánském katastru 

„v lomu“ vznikla po roce 2000 čtvrt rodinných domů s doposud užívaným 

označením Nové Ďáblice. Z leteckých snímků je zřejmé, že ulice a sítě byly 

hotové v r. 2003, v roce 2007 již stála převážná většina domů s upraveným 

okolím. Nově vzniklé ulice byly v r. 2005 pojmenovány podle kalendářních 

měsíců (Březnová, Červnová, Červencová, Srpnová, Zářijová, Prosincová). 

Podle Pražského uličníku bylo pojmenování ulic inspirováno názvy 

ďáblických ulic Květnová a Říjnová. Ty ale dostaly název po dějinných 

událostech, jež se v těchto měsících odehrály, zatímco u nově vzniklých ulic 

byla snaha o ucelený soubor názvů. 

 

 

 

Ptáčnická 
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Ulice se nachází v části obce zvané dříve Na Parcelách a historie jejího 

vzniku je stejná jako ostatních ulic v dané oblasti (viz Pod Prodejnou, 

Myslivecká, Poděbradova). Dnes nese jméno podle jednoho z povolání, 

jejichž názvy byly v roce 1971 použity při tehdy prováděném přejmenování, 

aby připomněly původní venkovský a zemědělsko-chovatelský ráz místa 

(Myslivecká, Sadařská, Skalnická, Statková, Včelařská) a činnost, kterou se 

někteří obyvatelé ulice zabývali ve svém volném čase. Od svého vzniku ve 

20. letech minulého století do r. 1971 se ulice nazývala Žerotínova podle 

moravského šlechtice českobratrského vyznání Karla staršího ze Žerotína 

(1564-1636), hlavy moravských nekatolických stavů. Ten se v letech 1608-

1615 jako moravský zemský hejtman pokoušel tlumit rozpory mezi katolíky 

a evangelíky. Stavěl se proti zavádění cizích zvyklostí a byl velkým 

zastáncem českého jazyka. Své vrstevníky převyšoval inteligencí 

i vědomostmi. Ovládal latinu, italštinu, francouzštinu a němčinu, byl 

odborníkem v oblasti práva. Podporoval studia šlechticů z chudších rodin, 

mezi jeho chráněnce patřil i mladý Jan Amos Komenský. Po připojení Ďáblic 

k Praze musela být ulice přejmenována, protože již před r. 1875 dostala 

název Žerotínova ulice na Žižkově. 

Ptáčnictví (čižba, čihařství) bylo velmi starým a náročným řemeslem 

popsaným i Komenským v Orbis pictus. Nejstarší písemný záznam o něm 

z našeho území podává patrně Kosmova kronika (1119 - 1125): „...Nic 

nezmohou záseky Čechů proti Němcům, tak jak nadarmo bývá roztažena síť 

před očima ptactva...“. Ve středověku existovalo ptáčnictví vedle myslivosti 

a sokolnictví jako samostatná profese. Dle Ottova slovníku naučného z roku 

1892 jde o „lapání ptactva rozmanitým náčiním“.  Ptáčník na čihadla, tedy 

místa odchytu, chodil už brzy ráno, zůstal zde často celý den a ze sítí a pastí 

dokázal vytáhnout přes 200 ptáků denně. Za pomoci volavých ptáčků 

v klíckách se ptáci nalákali a chytali na lepem pomazané vějičky, do sítí, 

osidel či žíněných ok. Ze středověku se dochovalo mnoho písemných 

záznamů nebo zmínek o čižbě, čihařském náčiní a vybavení čihadel, 

metodách lapání i úlovcích. Býval to jediný způsob lovu, který až do 

15. století mohli volně vykonávat prostí lidé bez povolení své vrchnosti, 

případně ptáky lovili přímo pro panskou kuchyni. Později se objevovala 

různá omezení, např. se omezovala doba chytání a byl potřebný souhlas 

vrchnosti nebo majitele pozemku. S ptáčnictvím úzce souvisela řada dalších 
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činností, jako výroba klecí z lískových či jiných prutů, příprava lepu, výroba 

pastí, získávání čerstvých nebo sušených mravenčích kukel apod. Ptáčník 

rovněž choval, množil a potom prodával zpěvné ptáky. V roce 1870 vyšel 

první zemský zákon na ochranu ptactva, který ptáčnictví zakazoval, lovení 

ptáků na jídlo se mělo přísně trestat. Přesto ještě dlouho poté končili na 

talíři malí zpěvní ptáci jako jikavci, čečetky, brkoslavové, kvíčaly a další. Po 

dalších zákonných omezeních a zákazech a vzhledem ke společenským 

změnám ke konci 19. století a přesunu obyvatel do měst ptáčnictví 

postupně upadalo, zanikla i jídla z ptactva. Z ptáčníků zůstali jen ti, kteří 

chytali a prodávali zpěvné ptáky, zejména stehlíky, konopky, čížky, pěnice 

a slavíky. Odchyt zpěvných ptáků pro chov v klecích se udržel prakticky až 

do druhé poloviny 20. století. (Poznámka: Podle pamětníků dostala ulice 

v r. 1971 své jméno podle několika tam bydlících občanů, kteří provozovali 

ptáčnictví, zřejmě i v blízkém ďáblickém lese.) Do současnosti se zachovaly 

některé vědomosti a dovednosti, které si ptáčníci předávali po stovky let. 

Na tradice ptáčnictví navazuje kroužkování ptactva pro účely výzkumu ptačí 

migrace. České kroužky se používají od roku 1936 v rámci České společnosti 

ornitologické. K chytání ptáků se používají nárazové sítě nebo schválené 

typy pastí, při nichž nedojde ke zranění ptáků. 

Řepná 

I když na mapách z r. 1970 ještě ulice nebyla znázorněna, při 

přejmenování ďáblických ulic v r. 1971 dostala do té doby bezejmenná 

polní cesta název Řepná podle plodiny, která se na okolních polích 

pěstovala až do zániku čakovického cukrovaru počátkem 90. let 20. století. 

Z mapy stabilního katastru z r. 1842 je zřejmé, že dnešní ulice vede přes 

bývalé panské louky a pole. Když bylo v r. 1911 přeloženo koryto 

Mratínského potoka, louky zmeliorovány a přeměněny na pole, pronajali 

křižovníci pozemky podél obou břehů potoka zahrádkářům, při pozemkové 

reformě je pak v letech 1927-1933 odprodali i jako stavební parcely na 

stavby domů (viz Na Blatech). Na leteckých snímcích je vidět, že od r. 1938 

se oblast mezi ulicí a levým (západním) břehem Mratínského potoka 

výrazně nezměnila. V té době odbočovala z Čakovické (dnes Kostelecké) 

ulice polní cesta k polím, zahradám a dvěma domkům. Až mezi lety 2002-

2003 byla severně od zahrad vybudována regulační stanice plynu a k ní byla 

ulice prodloužena. Dnes je slepá ulice vyasfaltovaná, opatřená veřejným 
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osvětlením a slouží jako přístupová komunikace ke komerčnímu parkovišti, 

zahradám, 7 obytným domům a regulační stanici plynu. V současně 

platném územním plánu i v návrhu Metropolitního plánu (k 11. 4. 2018) je 

oblast mezi ulicí a potokem vyznačena jako rezidenční, pozemky směrem 

k Cínovecké a severním směrem jako orná půda, resp. krajinné rozhraní. 

Říjnová 

K názvu ulice Pražský uličník uvádí: „V době zavedení v r. 1971 měl tento 

název připomínat revoluci zahájenou 7. 11. 1917 v Rusku, kde tehdy platil 

pravoslavný juliánský kalendář, a proto je nazývána Říjnovou revolucí. Starší 

název, Chelčického ulice, platil snad již od r. 1922. Po připojení Ďáblic 

k Praze v r. 1968 se stal v hlavním městě duplicitním, a proto byla ulice 

v r. 1971 přejmenována.“ Ulice se nachází v části obce zvané Na Parcelách 

(viz popis ulic Pod Prodejnou, Poděbradova, Na Znělci) a spojuje 

jihozápadní okraj Koníčkova náměstí s ulicí Na Znělci v blízkosti Ďáblického 

háje. Od svého vzniku kolem roku 1928 se jmenovala podle Petra 

Chelčického (1390 – 1460), který je považován za jednoho 

z nejvýznamnějších představitelů české reformace a za jednoho 

z nejznamenitějších českých náboženských a sociálních myslitelů XV. století. 

Od konce 20. let minulého století do vybudování vodovodu v r. 1950 (tehdy 

byly ulice čtvrti Na Parcelách připojeny na vodovod vedený od velkého 

Ďáblického hřbitova) představovala ulice páteřní komunikaci pro 

zásobování obyvatel této části obce vodou ze studny na Koníčkově náměstí. 

Byla zároveň důležitou cestou pro zásobování staveb nových domků a ulic 

kamenem, protože ústila u Ďáblického háje, kde v té době byly 

provozovány malé lůmky (viz ulice Na Znělci) a 2 větší lomy křižovníků. 

Bývalá ulice Chelčického byla rozdělena na 2 části: úsek mezi křižovatkou 

s ulicí Na Znělci a jihozápadním okrajem Koníčkova náměstí, dnešní Říjnová, 

se nazýval Chelčického I.; úsek od severozápadního okraje náměstí po ulici 

Šenovskou nesl označení Chelčického II. a při přejmenování ulic v r. 1971 se 

stal součástí dnešní ulice U Spojů. 

Sadařská 

Ulice nese jméno podle jednoho z povolání, jejichž názvy byly v roce 

1971 použity při tehdy prováděném přejmenování, aby připomněly 

původní venkovský a zemědělsko-chovatelský ráz místa (viz Myslivecká, 
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Ptáčnická, Statková, Včelařská). Od konce 20. let do roku 1971 se ulice 

nazývala Šlikova podle hraběte Jáchyma Ondřeje Šlika z Holíče (1569 - 

21. června 1621) pocházejícího ze starobylé luteránské rodiny původem 

z Chebska. Patřil k čelným představitelům luteránského křídla vzbouřených 

českých stavů. Účastnil se druhé pražské defenestrace, pravděpodobně byl 

jedním z jejích vykonavatelů. Popraven byl 21. června 1621 na 

Staroměstském náměstí jako první z 27 českých pánů. 

Sad (někdy zahrada, historicky štěpnice) je ve svém původním významu 

speciální výsadba dřevin, která je uzpůsobena pro pěstování ovocných 

stromů a keřů. Zahradník, který pečuje o ovocný sad, je nazýván sadařem. 

Sadařství mělo v Ďáblicích, tak jako jinde v Čechách, staletou tradici. 

I v menších hospodářstvích bývalo několik sadů na různých místech, za 

humny i dále od obydlí. Ve „Zprávách o statcích a přech venkovských 

z archivu města Prahy“, kde je citováno z urbáře Křižovníků s červenou 

hvězdou z r. 1550, se v Ďáblicích vzpomíná „štěpánská dědina“. Historik 

Zikmund Winter uvádí, že „v archivě křižovnickém složeny jsou dvě zprávy 

o špitálních statcích, jedna z r. 1610, druhá z konce století XVII.“ Z té starší 

cituje: „Poddaní špitálští mívali mimo plat hotový též leckterés povinnosti 

robotné. V štěpnici Ďáblické ovoce česávali a housenky na jaře sbírali;…“ 

(pozn.: dnešní Karlín byl založen na Špitálském poli zvaném Špitálsko, toto 

území koupila královna Konstancie od Řádu německých rytířů a darovala je 

špitálu sv. Františka). Při popisu křižovnického statku v Ďáblicích dále píše: 

„…ze štěpnice, již zovou velikou, za mnoho kop ovoce prodáváno, obzvláště 

když se obrodilo. To byla ona štěpnice, v níž musili Karlínští poddaní sbírati 

housenky. Při témž dvoře bývala chmelnice, kteráž rodila obyčejně 144 

balíky opojného ovoce. Chudí ze špitála chmel česávali.“ Z mapy stabilního 

katastru je patrné, kde se v 19. století v Ďáblicích rozprostíraly sady. Velká 

štěpnice se za křižovnickým statkem táhla na sever podél dnešní ulice 

Ďáblické až téměř k odbočce ke skládce. Další sady jsou vyznačeny na 

východ od Ďáblické mezi ulicí U Chaloupek a Mratínským potokem, patřily 

ke statkům a stavením čp. 21, 25, 3, 39, 19. Sad byl i kolem rybníčku 

v křižovnickém statku a za staveními Na Štamberku. Statky na návsi mívaly 

menší sady za humny směrem na jih. Na ortofotomapách je vidět, že 

v r. 1939-1945 se rozprostíraly další velké sady od dnešní nadúrovňové 

křižovatky na Cínovecké na východ směrem k Letňanům, sad byl i mezi 
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ulicemi K Lomu a K Letňanům (u Cínovecké můžeme vidět jeho pozůstatek, 

dodnes nazývaný třešňovka), sady se nacházely v části obce Na Blatech, 

v místech dnešní skládky, zahradnictví se sadem bylo i na rohové parcele 

mezi ulicemi Chřibská, Byškovická a U Chaloupek. Soukromé sady dnes už 

najdeme většinou jen u starších domků, veřejně přístupná je omlazená 

třešňovka pod hvězdárnou mezi ulicemi K Hvězdárně a K Ovčínu (třešňovka 

kolem dnešní hvězdárny je vyznačena na plánku Ládví z r. 1914). 

(Pozn.: V Oblastním archivu se dochoval Rozpočet na úpravu ulic 

a náměstí v Ďáblicích z 3. 6. 1933 od ďáblického stavitele Antonína Jiráska. 

Tam v Kap. VII „Úprava Komenského náměstí (návsi) a před školou“ byla 

zahrnuta i „Úprava náměstí na sad s příslušným osetím trávníku, dodáním 

a zasazením okrasných stromů, keřů a jiných.“) 

Skalnická 

V Pražském uličníku se k názvu ulice uvádí: „Název ulice, vzniklé 

v r. 2001, připomíná nedaleké opukové lomy, které byly zavezeny až 

koncem 19. století. Název současně koresponduje s pojmenováním 

některých okolních ulic (Buližníková, Na Znělci).“ 

Při pohledu na geologickou mapu Ďáblic vidíme, že opuka (ID:307) se 

nachází v západní části mimoúrovňové křižovatky na Cínovecké (proto 

pomístní název Lom, V lomu) a zhruba v jižní části středu obce, 

nejzápadnější výběžek sahá k Brigádnické. Ulice spíš nese jméno podle 

jednoho z povolání, které bývalo v Ďáblicích od počátku 20. století běžné, 

a připomíná nedaleké buližníkové lomy a lůmky na Ládví a jeho blízkém 

okolí. Od středověku se jako skalníci označovali lidé, kteří lámali kámen ke 

stavbám. Někdy se tak říkalo nájemcům lomů, ale nejčastěji se jako skalníci 

označovali prostí dělníci v lomech. Křižovníci s červenou hvězdou 

potřebovali kámen hlavně na opravy Juditina mostu, který spravovali a na 

němž vybírali clo, a k těmto účelům jim král Jan Lucemburský povolil lámat 

kámen kdekoliv, a to listinou ze 14. září 1332. K opravám mostu a špitálu 

sloužily křižovníkům lomy na Letné (spor o tyto lomy se skalníkem Jakubem 

řeší listina z 28. března 1330) nebo lomy v Hloubětíně, které jsou uvedeny 

v urbáři kolem r. 1550 („Pavel ze skály úroku platí 30 gr.,...“) i v r. 1610, kdy 

se vzpomínají „sirotci nebožtíka skalníka“. Malé lomy v Ďáblicích sloužily 

evidentně jen pro místní potřebu, protože se v žádném křižovnickém urbáři 

nevzpomínají, křižovníkům z nich tedy neplynul žádný trvalý příjem. O tom, 
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že tu lom byl, svědčí pomístní název „V lomu“ a s ním související označení 

polí, jak jsou uvedena v ďáblické gruntovní knize z r. 1654: „U lomu“ (beim 

Steinbruch), „Proti lomu“ (gegen Steinbruch). V případě potřeby v nich 

práci skalníků zřejmě vykonávali čeledíni a podsedníci (obyvatelé vesnice, 

kteří mohli být majiteli vlastního domu, ale obvykle neobdělávali vlastní 

pole a pro obživu robotovali buď pro vrchnost na panských polích, nebo se 

živili prací pro jiné poddané). Změny nastaly až po zániku poddanství 

a vrchnostenské správy v roce 1848, kdy v lomech začali podnikat 

soukromníci, kteří vystřídali feudální vrchnost. Význam buližníkových lomů 

na Ládví vzrostl koncem 19. století, kdy se začaly štětovat silnice a budovat 

železnice. V období hospodářské krize začátkem 20. století se zastavovala 

práce v lomech po celé zemi a začalo propouštění skalníků. Tehdy zřejmě 

vzniklo v Ďáblicích družstvo skalníků – lamačů buližníku, které pracovalo 

v lomech na Ládví a je zachyceno na staré fotografii (1912). Na plánku Ládví 

z r. 1914, uloženém v Archivu hl. m. Prahy, jsou naznačeny polohy i starých 

opuštěných lomů na Ládví. O působení skalníků v Ďáblicích ve 30. letech 

minulého století svědčí „Zápis o schůzi obecního zastupitelstva 

z 26. 7. 1934“, kdy bylo na programu „Zadání kamene a štěrku na opravu 

ulice Švecovy (dnešní U Prefy)“. Nabídku podalo i „družstvo lamačů kamene 

z Ďáblic“. Na soupisu aktivních lomů k r. 1945-1947 jsou v Ďáblicích 

uvedeny 2 pronajaté lomy křižovníků a jeden lom na severovýchodním 

svahu Ládví patřící Avii Letňany. V každém lomu pracovalo 5-12 dělníků-

skalníků. 

Dnes se výraz skalníci nebo skaláci používá pro označení specialistů na 

skály. V databázi povolání spravované Ministerstvem práce a sociálních věcí 

ČR je uvedeno, že náplní jejich práce je mj. „monitorování a zabezpečování 

skalních masivů, zabezpečení rizikových skalních útvarů bezprostředně 

ohrožujících životy, zdraví a majetek občanů formou drobných sanací či 

úplného odstranění nestabilních horninových bloků menší velikosti, 

průběžná údržba pískovcových masivů, skalních i lesních svahů nad 

sídelními objekty, turistickými cestami, veřejnými i místními komunikacemi“ 

(dnešní „skalníci“ měří třeba pohyb Pravčické brány). 

 

 

Sousedská 
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Název ulice, který má nejspíše asociovat dobré sousedské vztahy, 

navrhlo zastupitelstvo městské části Praha-Ďáblice. Ulice jej nese od svého 

vzniku v roce 2006. 

Sousedem se dnes označuje osoba, která bydlí v blízkosti obydlí jiného 

člověka, za feudalismu se však jako soused označoval pouze plnoprávný 

příslušník obce. Jen sousedé se mohli podílet na správě obce, naopak jimi 

nemohli být podruzi (čeledíni), podsedníci, chalupníci, baráčníci apod. 

Takto je třeba chápat i citaci ze zápisů Jana Ignáce Pospíchala o ďáblických 

poddaných (J. I. Pospíchal byl po r. 1662 převor Řádu křižovníků s červenou 

hvězdou, 1694-1699 velmistr řádu): „Ke konci uvádím osobní jména 

ďáblická: Čermák, Holánek, Hrdinová, Makeška, Mikovský, Pokorný a Říha 

byli zaměstnáni ve dvoře (křižovnickém), Bouška, Černý, Čížek, Čuchta, 

Dvořák, Kautský, Krejčí jinak Macháček, Kutil, Lampach, Maštalíř, Mejšnar, 

Sezym, Slepička, Vojáček, Vorel, Zdeněk, Xixarek byli ďábličtí sousedé.“ Ve 

starých listinách jsou zmínky o právu sousedstva spolurozhodovat vedle 

vrchnosti, kdo se může stát sedlákem ve vsi. Objíždění statku 

postoupeného novému vlastníku se účastnili i sousedé, aby podali zprávu 

o hranicích. Sousedstvo mělo povinnost očišťovat se ze zločinu, který byl ve 

vsi spáchán a jehož původce zůstal utajen, nebo za takový zločin platilo 

pokutu společnou rukou. Poddaní duchovenstva (tedy i ďábličtí) se směli 

z nařčení zločinu očišťovat se svědectvím sousedů. Sousedé společně ručili 

za včas a správně vykonané robotní práce a vzájemně si pomáhali. 

Historická paměť nevymizela, i dnes mají sousedé pocit sounáležitosti, 

záleží jim na místě, kde žijí. A i dnes se chtějí vyjadřovat k podnikatelským 

plánům lidí, kteří mezi ně nepřicházejí bydlet, tedy se sousedy stát nechtějí, 

i k nepatřičným záměrům těch, kteří si zde domov budují, ale ještě 

nepochopili význam hesla „dobrý soused – vzácný klenot“. 

Srpnová 

Ulice se nachází v jihovýchodní části obce s dnešním pomístním názvem 

Nové Ďáblice, po staletí nazývané Lom, V lomu (viz ulice K Lomu). Inspirací 

pro pojmenování komunikace v r. 2005 podle kalendářního měsíce byly 

názvy ďáblických ulic Květnová a Říjnová. Vznikla na poli č. 303, které podle 

starých gruntovních knih a stabilního katastru z r. 1841 patřívalo ke gruntu 

čp. 23, Mannerem nazvaným Jeřanovský (viz ulice Mannerova, Prosincová). 

V r. 1841 byl majitelem gruntu Josef Srb, začátkem 20. století jej koupil 
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František Martin Steyskal i s polnostmi a spojil se svým statkem čp. 24. 

V r. 2003 odkoupila výše uvedený pozemek od restituentů firma EKOSPOL. 

Při parcelaci na stavby rodinných domů vznikla i ulice Srpnová. Zajímavou 

perličkou je, že ačkoliv domy v ulici se začaly stavět po r. 2002 a byly 

zkolaudovány kolem r. 2006, samotná komunikace (stejně jako Červencová 

a Zářijová) byla stavebně dokončena až v r. 2015. 

Statková 

Podle Pražského uličníku „ulice pojmenovaná roku 1971 vznikla po roce 

1962 na části původní polní cesty zvané ‘Chaberská do polí‘ podle toho, že 

spojovala Dolní Chabry a Ďáblice. Nešlo nikdy o hlavní spojnici obou 

dnešních městských částí (tou se stala cesta, která byla předchůdkyní 

dnešních ulic Spořické a Šenovské), a proto si charakter polní cesty 

v převažující části svého dnešního rozsahu zachovala až do současnosti 

(tedy k roku 1998)“. Na mapě stabilního katastru z r. 1841 je vyznačena 

tato polní cesta přesně v místech dnešní ulice a je zřejmé, že byla hraniční 

cestou mezi tratěmi polí zvané K Zdibům (na východ od cesty) a K Chabrům 

(pole ležící na západ). Podle pamětníka byla ulice ještě v 60. letech 

minulého století hlubokým úvozem. S tím zřejmě souvisejí názvy okolních 

polí uvedené v tereziánském katastru - Bei tiefen weg (U hluboké cesty), 

Gegen Zdib (Ke Zdibům), Gegen Chaber großes (K Chabrům velké). Parcela 

č. 418, ležící těsně vedle cesty na západ,  patřila v r. 1853 ke statku čp. 

1 (koncem 19. st. koupil J. Battista), vzdálenější parcela č. 416 ke statku čp. 

24 (od začátku 20.st. vlastnil M. Steyskal). Právě tento pozemek od svého 

příbuzného koupil a v r. 1932 zde otevřel svou cihelnu Ing. František 

Stejskal. Na obou pozemcích vznikl po demolici budov bývalé cihelny 

v r. 1966 areál Montážního podniku spojů, v r. 1999 přejmenovaný na 

Vegacom. Demolice areálu v r. 2015 předznamenala záměr postavit zde 

v následujících letech nové domy na bydlení a současně rozšířit ulici 

Statkovou tak, aby vyhovovala novým dopravním požadavkům. 

Poznámka: S názvem ulice a s vlastnictvím pozemků kolem ní je spjata 

rodina statkářů Stejskalových a Steyskalových. Na stížnosti z r. 1934 

adresované okresnímu úřadu jsou podepsáni František Martin Steyskal z čp. 

24 a František Stejskal z čp. 21 (viz ulice Na Terase). Jak vyplývá ze zápisů 

v matrikách pro Libeň, Smíchov a Ďáblice, oba byli potomky Martina 

Steyskala (1816 – 1885), starosty v Libni v letech 1866-1871 a zemského 
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poslance v letech 1879-1885, a jeho ženy Marie Světové pocházející 

z libeňské statkářské rodiny. Martin Steyskal koupil v r. 1853 statek 

v Ďáblicích (čp. 21) a v roce 1875 za 175 000 zlatých velkostatek Zdiby. 

Ďáblický statek převedl na svého syna Františka Martina Steyskala (*1853), 

starostu Ďáblic v letech 1898(?)-1919 a prodejce pozemků pro velký 

Ďáblický hřbitov, po jehož smrti jej zdědil jeho syn František Steyskal ml. 

Ten už se v r. 1934 podepisoval jako František Stejskal. Jan Václav Steyskal 

(*1847), nejstarší syn velkostatkáře Martina Steyskala, se oženil s Annou 

Peškovou, dcerou gruntovníka Jana Peška, majitele ďáblického statku čp. 28 

a 29 a starosty Ďáblic do r. 1889(?). Statkář Pešek i velkostatkář Steyskal 

byli přátelé, oba byli členy Hospodářského spolku okresu Karlín. Spolek 

pořádal výstavy a tématické exkurze na vybrané statky, často do Ďáblic a do 

Zdib. Jejich společný vnuk František Martin Steyskal (*5.11.1874 na 

Smíchově) zdědil grunt dědečka Peška čp. 28 a čp. 29 a v r. 1910 přikoupil 

statek čp. 23 a čp. 24. 

Děkuji za cenné podklady a vzpomínky p. Václavu Blahoutovi 

Šenovská 

Co říká o ulici Pražský uličník: „Kamenický Šenov, město v severních 

Čechách u Nového Boru, proslulé svou sklářskou výrobou (srovnej 

Prácheňská). Dnešní ulice prochází místy „Chaberské cesty“, což byla již 

v minulosti hlavní spojnice Ďáblic a Chaber. Chaberská 1922-1971.“ Z mapy 

stabilního katastru z r. 1842 vyčteme, že tehdy se dalo z Ďáblic do 

sousedních Chaber dostat několika cestami: od ovčína po dnešní 

Poděbradově až na Šenovskou v místech, kde končí katastrální území 

Ďáblic; pod severním okrajem ládevského lesa až k silnici Ústecké (les se 

tehdy rozprostíral víc na sever); přes Ládví po dnešní cyklostezce až 

k Ústecké (dříve nazývané Litoměřická, později Rumburská) a po ní na sever 

do Chaber; po Statkové (dříve Chaberská do polí) k lesíku, kde se odbočilo 

na západ, cesta vedla mezi poli až do dnešní ulice Měděnecké. Nejširší 

a zřejmě i nejpoužívanější byla v té době obecní cesta ďáblicko-chaberská, 

dnes Šenovská-Spořická. Z mapy I. vojenského mapování (1764-1768 

a 1780-1783) je patrné, že byla nejkratší cestou do Horních Chaber (cesta 

ale směřovala víc k jihu, k Ládví), do Dolních Chaber byla nejrychlejší 

Chaberská do polí. Na mapě jsou obě cesty při stoupání do kopce 

zakresleny jako hluboké úvozy. Podle názvů polí uvedených v gruntovních 
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knihách z r. 1714 – Za Ládvím u Chaberské cesty (Hinter Ladwyn gegen der 

Habrwes Straße), U Chaber velké (Gegen Chaber großes), U Chaber (bei 

Chabern) – je zřejmé, že začátkem 18. století se jako Chaberská označovala 

dnešní Ústecká, je tedy možné, že tehdy se ještě do Chaber jezdilo po 

Ládevské (Květnová), přes Ládví nebo pod severním okrajem Ládví a dál po 

dnešní Ústecké. V polovině 19. století již vidíme obecní cestu vybudovanou 

ve stejných místech, kudy dnes vede Šenovská. V oblastním archivu se 

nachází notářem sepsaná Listina o smlouvě trhové a zčásti směnné 

z 9. 1. 1897, v jejíž preambuli je uvedeno, že „obec Ďáblická zřídila 

k veřejným účelům novou okresní silnici o výměře 10 790 m2“. K rozšíření 

obecní cesty na okresní silnici Ďáblicko-Chaberskou byly použity části polí 

a pastvin patřící ke statkům a usedlostem čp. 15 (Božena Russová), ke 

knihovní vložce č. 2 (Karel Procházka z čp. 3), k čp. 18, 21 a 39 (František 

Steyskal, t.č. radní), čp. 19 (Josef a Marie Bohuslavovi), čp. 61 (Jan Peška, 

t.č. starosta), čp. 24 (Jan a Marie Peschka), čp. 1 (Josef a Marie Battistovi), 

i pozemky „statku Ďáblice-Hloubětínského“ patřící „důstojnému rytířskému 

řádu křižovníků s červenou hvězdou na Pražském Mostě“. Obec Ďáblická 

získala pozemky potřebné na rozšíření silnice směnou nebo koupí od výše 

uvedených vlastníků. (Poznámka: Je zajímavé, že smlouvu za obec podepsal 

i obecní radní Rudolf Vyšín, statkář bytem nikoliv v Ďáblicích, ale v Karlíně 

čp. 331; v Ďáblicích vlastnil statek čp. 17, na jehož místě dnes stojí základní 

škola. Další úpravy se v letech 1956-1961 dočkala část ulice Šenovské od 

Kokořínské po Mysliveckou v délce 280 metrů. Podle zápisu v ďáblické 

kronice „…byla 6.-8. 6. 1956 ulice vyryta buldozerem. V roce 1960 byla 

stavba dokončena a připravena k válcování. Uválcována byla v roce 1961.“ 

Ulice se nazývala Chaberská až do r. 1971, kdy v důsledku připojení 

Ďáblic k Praze byla pro duplicitu názvu (od r. 1925 existuje v Kobylisích ulice 

stejného jména) přejmenována na Šenovskou podle Kamenického Šenova, 

města v severních Čechách v okresu Česká Lípa. První písemná zmínka o vsi 

„Sonow“ je z r. 1352. Název Kamenický Šenov (Steinchönau) se ustálil od 

poloviny 17. století podle pozoruhodné sloupcové čedičové stěny Panská 

skála nad Šenovem (viz ulice Prácheňská). Již v 16. století se zde rylo, 

brousilo a malovalo sklo. Po třicetileté válce prodával J. F. Kreibich ze 

Šenova sklářské výrobky až v Londýně, Moskvě a Cařihradu. V r. 1856 

vznikla v Šenově první odborná sklářská škola, dnes Střední umělecko-
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průmyslová škola sklářská, nejstarší svého druhu v Evropě. První sklářská 

huť tu vznikla až v r. 1886 – důvodem byl nedostatek kvalitního dřeva, takže 

se vyplatilo dovážet surové sklo z Chřibské nebo až z Harrachova. V r. 1966 

byla v Kamenickém Šenově postavena moderní továrna, dnes Preciosa-

Lustry, a.s. 

U Červeného Mlýnku 

V Pražském uličníku je uvedeno, že ulice je pojmenovaná podle 

Červeného mlýna na Mratínském potoce, kdysi samoty patřící k Ďáblicím. 

Mratínskému potoku se v těchto místech říká Červenomlýnský (původně 

i Ďáblický podle prameniště). Mlýn založili Křižovníci s červenou hvězdou, 

na jejich počest nesl jméno Červený. Zmínka je o něm i v urbáři z r. 1659, 

kdy převor křižovníků Manner ohraničuje majetek řádového statku 

v Ďáblicích – od Letňan, Markvartic, Kobylis, podél kopce Ládví k Chabrům, 

k Třeboradicím a až k Červenému mlýnu. Za třicetileté války byl mlýn 

vypálen. Křižovníci dali na místě bývalých dřevěných budov postavit nové 

z kamene. Později byl mlýn odkoupen rodinou Koníčkových. K další 

přestavbě Červeného mlýna, na byty, došlo v r. 1911. K historii Červeného 

mlýna lze ještě doplnit následující fakta. V Seznamu statků r. 1421 obcí 

Pražskou ujatých a zase scizených se uvádí jako vlastník rybníka „in Dawlicz“ 

Bohuněk Krejčí, konšel Starého Města pražského v letech 1420-1422 (za 

účast v bojích proti křižákům a katolíkům získal několik zkonfiskovaných 

domů na Starém Městě, vinici, dvůr u Slaného - jestli se v Ďáblicích uvádí 

jen rybník, byla zdejší usedlost zřejmě vypálena; Bohuněk byl popraven 

v r. 1422 v odvetě za smrt Jana Želivského). Tento rybník ale nemohl být 

v dnešní lokalitě Na Blatech, protože z listin vyplývá, že mlýnský rybník byl 

založen až koncem 15. století. Ďáblická pole sousedila na východě 

s pozemky kláštera Na Slovanech (čakovický dvůr jim patřil od r. 1409 do 

r. 1674). K. J. Biener von Bienenberg, který opsal některé listiny uložené 

v křižovnické knihovně, uvádí, že „r. 1490, 3 dny před sv. Filipem a Jakubem 

podepsali opat Václav a velmistr Mikuláš Puchner smlouvu, kterou směnili 

pozemky kvůli založení mlýnského rybníka, a pak byl tehdejší ďáblický 

rybník založen.“ Listina z křižovnického archivu toto potvrzuje: „Václav, 

opat, a konvent slovanského kláštera svatého Jeronýma vysvědčují, že jim 

velmistr křižovníků Mikuláš /Puchner/, který chce zřídit ve vsi Ďáblicích 

(Dawlicz) rybník, dal vyměřit královským měřičem náhradní pozemky. 
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V novém rybníku bude moci nájemce klášterního dvora Václav a jeho dědici 

napájet koně a jiný dobytek.“ Mlýnek u nového rybníku byl asi jen malý 

dřevěný pro místní potřebu, v urbáři z r. 1550 o něm není žádný zápis (na 

rozdíl od Hloubětína, kde mlýn obsluhoval krčmář: „Pavel krčmář takto tu 

krčmu ujal: povinnosti panské ze mlýna …“). Zmínka o mlýnu se objevuje až 

v díle Zprávy o „statcích špitálských konec mostu v Starém Městě 

Pražském“, kde popisuje dr. Zik. Winter mlýn v Ďáblicích v r. 1610: 

„V Ďáblicích mívali páni mlýn za 30 kop ročních pronajatý“. O 100 let 

později byl zřejmě součástí panského statku, protože v gruntovních knihách 

se kolem r. 1700 objevují u plateb hospodářů vrchnosti položky o platbě 

mlynáři („položil mlynářovi 5 grošů“). Mlýn je v knihách zapsán samostatně 

až v r. 1789, kdy je uváděn jako jeho hospodář Tomáš Koníček (viz 

Koníčkovo náměstí). V mapách byl Červený mlýn (Rothe m.) s rybníkem 

poprvé zakreslen při I. vojenském mapování – josefském ve 2. pol. 18. 

století. 

Pražský uličník uvádí ulici U Červeného Mlýnku jako součást Čakovic. Ve 

skutečnosti je celá až po odbočku k budově Červeného mlýna „způlná“, tj. 

půlka patří do katastru Ďáblic a půlka do katastru Čakovic. Toto stanovisko 

napsal v r. 1937 Katastrální měřický úřad poté, co se obě obce nemohly 

dohodnout na financování údržby cesty (viz Na Blatech). O cestu se staraly 

do té doby jen Ďáblice, např. 18. 5. 1935 se usnesla obecní rada, že „pan 

Václav Štulc upozorněn bude, aby neuvorával obecní cesty u Červeného 

mlýnku“. Část ulice od křižovatky s Kosteleckou po první křižovatku s ulicí 

Na Blatech dostala r. 1971 název Červený Mlýn, v r.2006 ale byla spojena 

s ulicí U Červeného Mlýnku a název pro ulici Červený Mlýn úředně zanikl. 
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15. Přílohy 

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Ďáblice 

24. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice - 14. 3. 2018 

Kontrola zápisu ze ZMČ č. 23. Zápis bude schválen na příštím ZMČ. 

Volný mikrofon. Paní Beranová informovala přítomné o proběhnuvších 

volbách ve spolku chovatelů a o zranění své dcery. Pan Hrádek vznesl dotaz 

na tlak vody v Ďáblicích. Místostarosta M. Tumpach prověří, zda není 

závada u dodavatele. 

Delegování kompetence ZMČ na RMČ – úprava rozpočtu MČ – přijetí 

účelových prostředků. Zastupitelstvo pověřilo Radu MČ pravomocí ke 

schválení dotací při čerpání rezervy hl. m. Prahy pro rok 2018, které budou 

projednávány na Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke konci měsíce března 2018. 

Dodatek ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ. Zastupitelé dodatek schválili. 

Inventarizace 2017. Zastupitelstvo schválilo zprávu hlavní inventarizační 

komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice k 31. 12. 2017; 

vyřazení movitých předmětů v souladu s písemnými protokoly ÚLK; způsob 

vypořádání movitých věcí (dle schválení ÚLK), uvedený pro příslušná 

inventarizační místa. 

Plastové nádrže na akumulaci srážkových vod. Zastupitelstvo schválilo 

nabídku J. Nováka v ceně 240 000 Kč jako nejvýhodnější. 

RO č. 1/2018 – informace. Zastupitelé vzali toto RO na vědomí. 

RO č. 2/2018 ke schválení. Zastupitelé toto RO schválili. 

Diskuze. Paní Beranová informovala o konání výstavy drobného zvířectva ve 

dnech 7. – 9. září 2018. Dále vystoupil pan Hrádek s dotazem na počet 

vozíčkářů žijících v Ďáblicích. Ing. Růžička prostřednictvím pana Hrádka 

vyzval vozíčkáře v Ďáblicích, pokud by měli nějaké podněty či nápady, aby 

se obraceli na paní Macháňovou nebo na pracovnice KC Vlna. 

Informace radních a zastupitelů: 

- T. Dohnalová vyzvala zastupitele, aby navštěvovali programy v KC Vlna 

a tím i podpořili její nájemce a provozovatele v aktivitách, které pro nás 

vytváří. 
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- Ing. Růžička informoval o proběhlé akci „Udělení čestného občanství“ 

a poděkoval za pomoc při přípravě a realizaci akce; informoval o přidělení 

dotace pro SK Ďáblice ve výši 15 mil. Kč na výstavbu sportovní haly; 

informoval o zhotovení 2 studií: na rekonstrukci starého obecního domu 

a výstavbu bytového domu „AKCÍZ“, které jsou k dispozici na sekretariátu 

k nahlédnutí. 

- Ing. Niebauer vznesl dotaz na úklid po zimní sezóně a možnost přistavení 

dalších kontejnerů a zvýšení četnosti svozu na tříděný odpad v oblasti Na 

Blatech. Ing. Tumpach odpověděl, že TSK již zametla zimní posyp a ten 

bude ještě jednou zameten po skončení zimní sezóny; ve spolupráci 

s MHMP se připravuje další místo Na Blatech, kde budou umístěny další 

kontejnery; dále prověří, zda je dostatečná kapacita svozu. 

- M. Stránská požádala o informaci, kdy budou nahrazeny vyhořelé 

kontejnery novými. Obdržela odpověď, že o ně již bylo požádáno. 

- RNDr. Štuka se vrátil k tématu nádrží na akumulaci srážkových vod. 

- Pan Blahout upozornil na situaci, že na parkovišti u „starého paneláku“ 

stojí již 3 roky poškozené a zničené auto. Ing. Tumpach informoval, že 

o případ se již zajímá policie. Bohužel stávající legislativa nedovoluje 

s autem nakládat, jako s vrakem. Pan Blahout byl vyzván, aby situaci ohlásil 

na úřad, ale řešení bude velmi složité. Dotaz na policii na vlastníka auta 

zůstal bez odezvy. 

25. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice - 16. 5. 2018 

Kontrola zápisů ze ZMČ č. 24 a 25. Oba zápisy byly bez připomínek 

schváleny. 

Volný mikrofon. Ing. Rexa informoval o možnosti „rozklikávacího rozpočtu“. 

Dále vystoupili radní Ing. Niebauer, Ing. Dvořák, RNDr. Štuka, Ing. Mgr. 

Tumpach. 

Rozpočtová opatření č. 3/2018 a č. 4/2018. Zastupitelé vzali obě 

rozpočtová opatření na vědomí. 

Informace o stavbě OD (smlouva + dodatky). Ing. Hrdlička informoval 

o probíhající stavbě nového OD Ďáblice i jejím financování, které se promítá 

do RO č. 5/2018. Zastupitelé informace vzali na vědomí. 
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Záměr výstavby bytového domu „Akcíz“. Zastupitelstvo záměr výstavby 

schválilo. 

Záměr rekonstrukce stávajícího Obecního domu. Zastupitelstvo záměr 

rekonstrukce schválilo. 

Rozpočtové opatření č. 5/2018. Zastupitelé RO schválili. 

Schválení účetní závěrky MČ za rok 2017. Účetní závěrka MČ Praha-Ďáblice 

byla schválena. 

Schválení účetní závěrky PO za rok 2017. Zastupitelstvo MČ po projednání 

vzalo na vědomí účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha 8 - 

Ďáblice. 

Smlouva o bezúplatném převodu hasičského auta. Zastupitelstvo souhlasilo 

s bezúplatným převodem požární Tatry 815 pro účely Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Praha-Ďáblice. 

Kupní smlouva. Zastupitelé schválili kupní smlouvu se společností EKOSPOL, 

a.s., jejímž předmětem je koupě pozemku parc. č. 1729/265 v k. ú. Ďáblice, 

jehož součástí je komunikace a jsou na něm uloženy inženýrské sítě, za 

částku 1000 Kč. 

Informace radních a zastupitelů: 

- Pan starosta informoval přítomné o záměru „Skládka odpadů Ďáblice, 

využití volné kapacity v prostoru I. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“ – zjišťovací 

řízení a o nové snaze společnosti FCC Česká republika, s.r.o. rozšířit 

ďáblickou skládku a prodloužit dobu skládkování. V této souvislosti 

informoval o zahájeném zjišťovacím řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. 

a o nebezpečí, že tento záměr vůbec nebude posouzen z pohledu vlivů na 

životní prostředí. Návrh předpokládá navážení odpadků do výšky na již 

zakrytou rekultivovanou část skládky. Dále informoval o potřebných 

opatřeních MČ Praha-Ďáblice. Pan místostarosta upozornil, že všechna 

diskutovaná témata jsou na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice. 

- Pan starosta informoval o záměru rekonstrukce budovy č. p. 339/14 ul. 

Ďáblická. 

- Ing. Niebauer požádal, aby se v návaznosti na novelu stavebního zákona 

MČ Praha-Ďáblice připojovala k účasti na stavebních řízeních v k. ú. 

Čakovice v lokalitě ulice U Červeného mlýnku a byla tak informována 

o záměrech jednotlivých stavebníků, byť není přímým sousedním 

vlastníkem dotčených nemovitostí. 
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26. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice - 13. 6. 2018 

Kontrola zápisu ze ZMČ č. 25. Zápis byl bez připomínek schválen. 

Volný mikrofon. Ing. Miloš Růžička s Michalem Mošničkou ocenili 

pamětním listem a medailí Bc. Filipa Černého a Jiřího Černého 

(v zastoupení) za záchranu života. J. Hofta upozornil na hluk z dálnice 

v Ďáblicích; F. Michek upozorňoval na problematickou dopravní situaci 

v Ďáblicích, na nedostatečnou práci policie a nevhodně tekoucí dešťovou 

vodu. V. Michek upozornil na dešťovou vodu vyplavující objekty. 

Rozpočtové opatření č. 6/2018 – informace. Zastupitelé toto RO vzali po 

projednání na vědomí. 

Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2017. Zastupitelé bez výhrad 

souhlasili s celoročním hospodařením MČ za rok 2017. 

Výstavba sportovní haly – schválení spoluúčasti. Zastupitelstvo MČ po 

projednání vzalo na vědomí výsledek dotačního řízení a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace – jednoletého grantu 

mezi hl. m. Prahou a SK Ďáblice z.s., jejímž předmětem je poskytnutí 

finančních prostředků ve výši 15 000 000 Kč na realizaci projektu 

„Sportovní areál SK Ďáblice, Kokořínská 400/34, Praha-Ďáblice – výstavba 

multifunkční haly“; schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí investiční 

účelové dotace a další spolupráci se společností SK Ďáblice z.s., jejímž 

předmětem je poskytnutí finanční dotace ve výši 5 100 000 Kč, která je 

veřejnou finanční podporou poskytnutou z rozpočtu MČ Praha-Ďáblice za 

účelem realizace projektu stavby víceúčelové haly a šaten, která bude po 

době udržitelnosti (11 let) převedena bezúplatně do majetku MČ Praha-

Ďáblice. 

Záměr rekonstrukce Ďáblická 339. Zastupitelé po projednání nesouhlasili 

s předloženým návrhem. 

Rozpočtové opatření č. 7/2018. Zastupitelstvo MČ po projednání 

rozpočtové opatření schválilo. 

Areál Ďáblice s.r.o. – Dohoda o investiční činnosti a vzájemné spolupráci 

a prezentace záměru. Zastupitelé MČ po projednání schválili uzavření 

dohody se společností Areál Ďáblice s.r.o., jejímž předmětem je realizace 

nového obytného areálu, který má vzniknout revitalizací původního 

průmyslového areálu. 
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Schválení záměru – prodeje/koupě pozemků. Zastupitelstvo MČ po 

projednání se záměrem souhlasilo. 

Prostorová studie na rozšíření ul. Statkové. Zastupitelé po projednání 

schválili prostorovou studii – Prostorové nároky na rozšíření Statkové ulice 

zpracovanou společností VIA Projektový dopravní ateliér. 

Bezúplatný převod herních prvků od ZŠ a MŠ. Zastupitelstvo MČ po 

projednání souhlasilo s bezúplatným převodem herních prvků Hestia 

a Surfy (výrobce firma ONYX wood spol. s.r.o., Prachatice) od ZŠ a MŠ na 

MČ Praha - Ďáblice. 

Veřejná zakázka – Dostavba veřejného osvětlení – ul. Buližníková. 

Zastupitelé po projednání schválili společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 

jako dodavatele veřejné zakázky „Dostavba veřejného osvětlení“ v celkové 

hodnotě 1 373 062,18 Kč bez DPH. 

Volby do zastupitelstva – stanovení počtu členů. Zastupitelstvo MČ po 

projednání stanovilo počet členů ZMČ Praha-Ďáblice na 15 členů. 

27. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice - 11. 7. 2018 

Kontrola zápisu z ZMČ č. 26. Zápis byl bez připomínek schválen. 

Volný mikrofon. M. Mošnička tlumočil pochvalný názor na jednání 

zastupitelstva. 

Návrh Metropolitního plánu – připomínky MČ. Zastupitelé po projednání 

souhlasili s podáním zásadních připomínek k návrhu Metropolitního plánu 

v projednaném rozsahu. 

Výstavba bytového domu Akcíz – zhotovení projektové dokumentace. 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo výběr MgA. Ing. Arch. Michala 

Fišera jako dodavatele předmětu zakázky. 

Rozpočtové opatření č.8/2018. Zastupitelé RO č. 8 schválili. 

Odpis rozpracované investice – Akcíz 2006-2008. Zastupitelstvo MČ po 

projednání souhlasilo s odpisem. 

Záměr rekonstrukce budovy č.p. 159/7 OD Ke Kinu. Zastupitelstvo MČ 

schválilo záměr rekonstrukce: a) lékárna ve stávajícím rozsahu, kadeřnictví, 

taneční a cvičební sál, komunitní ateliér pro setkávání seniorů a výtvarné, 

řemeslné aktivity; b) v 1.NP – přestavba na provozy zdravotní péče. 
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Informace radních a zastupitelů: Pan starosta přítomné zastupitele 

informoval o petici rodičů 2.B. 

28. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice - 26. 9. 2018 

Kontrola zápisu z ZMČ č. 27. Zápis byl bez připomínek schválen. 

Volný mikrofon. Paní Ouředníčková položila otázky ohledně přehledu 

činnosti a výstupů od sociální pracovnice a sociální komise. Pan Mrázek 

vznesl dotaz ohledně možnosti nahlédnutí do architektonické studie 

výstavby v ul. Květnová x Kučerové. 

Záměr uzavření dohody – duplicita vlastnictví pozemků. Zastupitelé schválili 

souhlasné prohlášení mezi Ing. Holcem a MČ Praha-Ďáblice. 

Aktualizace Pravidel bytové politiky MČ Praha-Ďáblice. Zastupitelstvo 

schválilo Pravidla bytové politiky MČ Praha-Ďáblice, která nahradí pravidla 

z roku 2011. 

Vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz skládky v roce 2019. 

Zastupitelé po projednání stanovili podmínky pro vyplácení příspěvku: týká 

se všech dětí, které dovrší v roce 2019 věku 0–18 let, mají trvalý pobyt 

v MČ Praha-Ďáblice a jejichž zákonný zástupce má trvalý pobyt na území 

MČ Praha-Ďáblice; výše vyplácené částky na jedno dítě bude 2500 Kč. 

Rozpočtové opatření č. 9/2018. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na 

vědomí Radou MČ schválené RO č. 9 k rozpočtu MČ na rok 2018. 

Rozpočtové opatření č. 10/2018. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo 

RO č. 10 k rozpočtu MČ na rok 2018. 

Diskuze. Mgr. Bouzková položila otázku týkající se budoucího využití budovy 

staré radnice. 

Informace radních a zastupitelů: Pan starosta poděkoval všem přítomným 

zastupitelům za spolupráci, předal jim Zprávu o hospodaření MČ Praha-

Ďáblice za roky 2014–2018, přítomným ženám předal květiny. 

Ředitel ZŠ Mgr. Buchal rovněž poděkoval všem zastupitelům za jejich práci 

a zároveň je pozval na oslavu výročí školy. Poté vystoupili s poděkováním 

jednotliví zastupitelé. Pan Lonek současně požádal o dokončení montáže 

audiovizuální techniky v sále Obecního domu Ďáblice. 
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1. ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice - 5. 11. 2018 

Složení slibů členů zastupitelstva Městské části Praha-Ďáblice. 

Paní tajemnice konstatovala, že žádný člen zastupitelstva neodmítl složit 

slib ani nesložil slib s výhradou. 

Určení ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo MČ po projednání jmenovalo paní 

Mgr. Simonu Dvořákovou, pana Ing. Radimíra Rexu, CSc. a pana Mgr. Ing. 

Martina Tumpacha ověřovateli zápisu ZMČ. 

Určení zapisovatele zápisu. Zastupitelstvo MČ po projednání jmenovalo 

paní Markétu Köhlerovou zapisovatelem zápisu ZMČ. 

Volba návrhového a volebního výboru. Zastupitelstvo MČ po projednání 

zvolilo volební a návrhový výbor ve složení: Mgr. Jiří Kříž, David Prokeš, DiS. 

a Ing. Jindřich Pavel. Ustanovilo tajemníkem komise tajemnici úřadu MČ 

Mgr. Renatu Henych. 

Volba starosty, místostarosty a členů RMČ.  

Zastupitelstvo MČ po projednání: 

- schválilo zvolení jednoho místostarosty; 

- určilo, že pro výkon funkce starosty a místostarosty MČ bude člen 

zastupitelstva dlouhodobě uvolněn; 

- zvolilo starostou v tajné volbě pana Ing. Miloše Růžičku v počtu 11 

platných hlasů; 

- zvolilo místostarostou v tajné volbě pana Ing. Jana Hrdličku počtem hlasů 

9; 

- zvolilo za členy Rady MČ Praha-Ďáblice v tajné volbě tyto kandidáty: 

Mgr. Simonu Dvořákovou – 12 hlasů, Ing. Tomáše Dvořáka – 11 hlasů, 

Ing. Ludvíka Tesaře, PhD. – 10 hlasů. 

Zřízení finančního a kontrolního výboru a volba jejich členů. 

Zastupitelstvo MČ po projednání: 

- zřídilo Finanční výbor a Kontrolní výbor – oba výbory budou pětičlenné. 

Finanční výbor:  

Ing. Jindřich Pavel (STAN) - předseda 

Ing. Ludvík Tesař, Ph.D. (STAN), Michal Mošnička (STAN), Ing. Mgr. Martin 

Tumpach (VOLBA 2010), Ing. Radimír Rexa, CSc. (OOOD); tajemnice FV: Ing. 

Miroslava Koubová – vedoucí finančního odboru ÚMČ Praha-Ďáblice. 

Kontrolní výbor: 
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Mgr. Jiří Kříž (STAN), Ing. Martin Vodvářka, Mgr. Jitka Kolářová (VOLBA 

2010), Bc. Hana Mráčková (OOOD); tajemnice KV: Ing. Bronislava Lomozová 

– zaměstnanec finančního odboru ÚMČ Praha-Ďáblice. 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo návrh výše odměn 

neuvolněným funkcionářům ve výši 1 690 Kč; schválilo nenárokový souhrn 

odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva jako maximální 

souhrn odměn za 3 různé funkce: člena rady – 6 758 Kč, předsedy výboru, 

komise nebo člena zvláštního orgánu – 3 379 Kč, člena výboru, komise 

nebo člena zvláštního orgánu – 2 816 Kč. 

Pověření tří členů zastupitelstva k ověřování zápisů ze zasedání ZMČ. 

Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo ověřovateli zápisů pro rok 2018–

2022 paní Mgr. Simonu Dvořákovou, pana Ing. Radimíra Rexu, CSc. a pana 

Mgr. Ing. Martina Tumpacha. 

Pověření dvou členů ZMČ k podepisování doložky dle § 43 odst. 1 zákona 

č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění. Zastupitelstvo MČ 

po projednání pověřilo paní Mgr. Simonu Dvořákovou a pana Ing. Tomáše 

Dvořáka. 

Diskuze. Paní Beranová informovala o sportovních úspěších dcery. Pan 

Macháň vznesl dotaz na zdravotní stav pana Haleše. Ing.Rexa informoval 

o předání petice na úřad a dále vyjádřil nespokojenost s průběhem 

předvolební kampaně. Pan Prokeš požádal o informaci o způsobu předání 

funkce nově zvolenému místostarostovi. Ing. Růžička odpověděl na 

předchozí dotazy a informoval o dopisu pana Jelínka v souvislosti 

s pronájmem budovy bývalé radnice. 

2. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice - 19. 12. 2018 

Kontrola zápisu ZMČ č. 1/2018. Zápis byl schválen. 

V rámci volného mikrofonu vystoupili pí Ouředníčková, p. Mrázek 

a Mošnička. 

Rozpočtové opatření č. 11/2018. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na 

vědomí Radou MČ schválené rozpočtové opatření. 

Rozpočtové opatření č. 12/2018. Zastupitelé rozpočtové opatření schválili. 
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Rozpočet 2019. Zastupitelé rozpočet jednohlasně schválili. 

Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019. Zastupitelé následně 

schválili i rozpočet VHČ. 

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020–2024. Zastupitelstvo MČ po 

projednání schválilo výhled rozpočtu. 

Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2018. Zastupitelstvo MČ po 

projednání schválilo zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 

poskytnutých MČ na základě písemného rozhodnutí oprávněných orgánů 

vyšších rozpočtů, které nebyly součástí rozpočtových opatření schválených 

na posledním jednání RMČ a ZMČ v roce 2018; přesuny finančních 

prostředků v rámci rozpočtu běžného roku, které neovlivní celkové příjmy 

a výdaje rozpočtu běžného roku, ale umožní správné zatřídění 

uskutečněných příjmů a výdajů dle platné rozpočtové skladby v závislosti na 

jejich druhu. 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Veřejné osvětlení. Zastupitelé tento 

dodatek schválili. 

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru. Zastupitelstvo MČ po projednání 

vzalo zprávu na vědomí bez výhrad. 

Zpráva o činnosti Finančního výboru. Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo 

zprávu na vědomí bez výhrad. 

Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice 2018. Zastupitelé MČ po 

projednání vzali na vědomí jmenování inventarizačních komisí. 

Veřejnoprávní smlouva – SK Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání 

schválilo smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace SK Ďáblice z.s. 

ve výši 400 000 Kč, která bude využita na úhradu provozních nákladů oddílů 

fotbalu a tenisu v roce 2019. 

Veřejnoprávní smlouva – TTC Praha-klub stolního tenisu. Zastupitelstvo MČ 

po projednání schválilo smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

TTC Praha-klub stolního tenisu, z.s. ve výši 30 000 Kč, která bude využita na 

úhradu provozních nákladů oddílu v roce 2019. 

Veřejnoprávní smlouva – S-O-K. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo 

smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace S-O-K, z.s. ve výši 10 000 

Kč, která bude využita na úhradu provozních nákladů oddílu v roce 2019. 

Schválení úhrady TKO. Zastupitelé MČ po projednání vzali na vědomí 

úhradu příspěvku ve výši poplatkové povinnosti na 2. pololetí 2018 
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bezhotovostním převodem z rozpočtu MČ přímo správci poplatku dle 

seznamu odsouhlaseného správcem poplatku (MHMP). 

Finanční dary občanům. Zastupitelé MČ po projednání vzali na vědomí 

informaci o poskytnutí finančních darů občanům. 

Mimořádná odměna radnímu. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo 

mimořádnou odměnu radnímu Ing. Dvořákovi ve výši 13 500 Kč za plnění 

mimořádně náročných a odpovědných úkolů spojených se stavebními 

úpravami hasičské zbrojnice. 

Projektová dokumentace – OD Ke Kinu. Zastupitelé MČ po projednání vzali 

na vědomí výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce 

Obecního domu v Praze-Ďáblicích“. 

Zvolení Redakční rady – Ďáblický zpravodaj. Zastupitelé MČ po projednání 

vzali na vědomí informaci o rezignaci paní Schmiedové na funkci člena RR 

ĎZ, čímž redakční rada nesplňuje kritéria Pravidel pro vydávání Ďáblického 

zpravodaje (lichý počet členů rady, minimálně však 3). Ing. Rexa nebyl 

zvolen členem Redakční rady Ďáblického zpravodaje. 

V diskuzi vystoupili p. Mošnička, pí. Ouředníčková, Ing. Rexa, Ing. Hrdlička, 

Ing. Růžička, pí. Macháňová, Mgr. Dvořáková, Ing. arch. Chromík, Ing. 

Tumpach, Ing. Dvořák, p. Prokeš a p. Vlach. 

Informace radních a zastupitelů. Ing. Hrdlička informoval o přemístění 

úřední desky na budovu nového OD a informoval o připravované propagaci 

užívaného systému mobilní rozhlas (rozesílání SMS zpráv). 
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Kalendář akcí – 2018 

 
5. 1.    Ups & Downs (koncert) 
11. 1.    HLAS kontra BASS 
16. 1.    Masopustní kostýmy (rukodělná dílna) 
17. 1.    Hluk v Ďáblicích a obchvat Prahy (beseda) 
20. 1.    Tři medvědi a drzá Máša (divadýlko pro děti) 
20. 1.    Rodinné konstelace 
23. 1.    Trénuj hlavu, trénuj tělo 
23. 1.    Martin Košťál – Senegal (cestovatelská přenáška) 
27. 1.    Masopust 
30. 1.    Duševní hygiena pro seniory 
 
2. 2.    Ups & Downs (koncert) 
6. 2.    Trénuj hlavu, trénuj tělo 
6. 2.    Na stupních vítězů (film) 
8. 2.    McEllen (rockový večer) 
20. 2.    Martin Tumpach – Rusko (cestovatelská přenáška) 
22. 2.    Stře.L.I (utkání středoškolské ligy v divadelní improvizaci) 
26. 2.    Na zdravé vlně (výživová poradna) 
27. 2.    V hlavní roli pírko (rukodělná dílna) 
 
2. 3.    Ups & Downs (koncert) 
6. 3.    Trénuj hlavu, trénuj tělo 
8. 3.    Vlna ženám aneb MDŽ v kavárně 
9. 3.    Ples fotbalistů 
10. 3.    Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce (divadýlko pro děti) 
13. 3.    Duševní hygiena pro seniory 
15. 3.    Pub Quiz (zábavný vědomostní kvíz) 
17. 3.    Procházka na Pražský hrad 
17. 3.    Ples stolních tenistů 
20. 3.    Na kolech po Kypru s Radimem Rexou (cestovatelská přenáška) 
22. 3.    Jarní petrklíč 2018 (hudební festival) 
22. 3.    Na zdravé vlně (výživová poradna) 
23. 3.    Velikonoční tvoření 
23. 3.    Noc s Andersenem aneb Pohádková bojovka! 
24. 3.    Požární ochrana očima dětí 
25. 3.    Na zdravé vlně (výživová poradna) 
27. 3.    V hlavní roli Velikonoce (rukodělná dílna) 
 
3. 4.    Trénuj hlavu, trénuj tělo 
3. 4.    Srí Lanka očima Petra Ouředníčka (cestovatelská přednáška) 
6. 4.    Ups & Downs (koncert) 
9. 4.    Na zdravé vlně (výživová poradna) 
10. 4.    Duševní hygiena pro seniory 
12. 4.    Připrav se na změnu (meditativní večer) 
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14. 4.    Požární útok trochu jinak (hasičská soutěž O pohár starosty Ďáblic) 
17. 4.    Trénuj hlavu, trénuj tělo 
20. 4.    Na zdravé vlně (výživová poradna) 
21. 4.    Mimořádný bezbariérový výlet do Kutné Hory 
21. 4.    Den Země v MŠ (úklid, divadýlko) 
24. 4.    V hlavní roli taška (rukodělná dílna) 
24. 4.    Skauti bez lilie (filmový klub) 
26. 4.    Na zdravé vlně (výživová poradna) 
27. 4.    Jarní setkání seniorů 
30. 4.    Čarodějnice 
30. 4.    Prasečí slečinky (divadýlko) 
 
4. 5.    Ups & Downs (koncert) 
10. – 12. 5.  Jarní ďáblická burza 
12. 5.    Férová snídaně NaZemi 
12. 5.    Burza rostlin 
13. 5.    Den matek (dílnička pro děti a tatínky) 
15. 5.    Trénuj hlavu, trénuj tělo 
15. 5.    Uganda očima Martina Tumpacha (cestovatelská přednáška) 
15. – 31. 5.   Jarní výměnná burza časopisů a knih 
17. 5.    Tvoříme z plsti s Otevřeným ateliérem 
17. 5.    Divadlo Malá sestra – Nástřih (představení pro dospělé) 
18. 5.    Posezení s buřtem a písničkou 
21. 5.    Na zdravé vlně (výživová poradna) 
22. 5.    V hlavní roli kaleidoskop (rukodělná dílna) 
23. 5.    Slavnostní přivítání nových občánků Ďáblic 
24. 5.    Na zdravé vlně (výživová poradna) 
24. 5.    TGM osvoboditel (filmový klub) 
25. 5.    Noc kostelů 
26. 5.    Zábavné odpoledne pro děti, hudební a taneční večer pro dospělé 
28. 5.    Na zdravé vlně (výživová poradna) 
29. 5.    Trénuj hlavu, trénuj tělo 
31. 5.    Tereza Krippnerová a The Masters (koncert) 
 
1. 6.    Setkání s redaktory ĎZ 
1. 6.    Ups & Downs (koncert) 
5. 6.    Trénuj hlavu, trénuj tělo 
6. 6.    Posezení s hudebníky 
10. 6.    Pupík (ďáblický festival zdraví) 
11. – 14. 6.  Sběr starého papíru 
12. 6.    Duševní hygiena pro seniory 
14. 6.    Bílá tma (filmový klub) 
20. 6.    První republika v módě (beseda) 
21. 6.    Tajemství Núbijských králů (přednáška) 
25. 6.    Na zdravé vlně (výživová poradna) 
26. 6.    Hračka nejen na prázdniny (rukodělná dílna) 
26. 6.    New York s Petrem Ouředníčkem (cestovatelská přednáška) 



133 

 

28. 6.    Připrav se na změnu (meditativní večer) 
29. 6.    Hurráá! Práázdninýýý! (diskotéka pro děti a pro dospělé) 
 
9. – 13. 7.  Vědecké léto 
9. – 13. 7.  Kemp fotbalové školy IFS 
16. – 20. 7.  Veselé míče – prázdninový míčový kemp 
23. – 27. 7.  Veselé míče – prázdninový míčový kemp 
23. – 27. 7.  Letní divadelní tábor 
30. 7. – 3. 8. Kemp fotbalové školy IFS  
30. 7. – 3. 8. Letní sportovní příměstský kemp s Black Angels 
 
21. 8.    V hlavní roli Léto (rukodělná dílna) 
 
8. 9.    Plavba lodí po Vltavě (výlet seniorů) 
11. 9.    V hlavní roli První republika (rukodělná dílna) 
12. 9.    Náměstí Ďáblice 1998–2004 (filmový klub) 
13. 9.    Na zdravé vlně (výživová poradna) 
14. 9.    Orientační běh všech generací 
15. 9.    Zažít město jinak (sousedské slavnosti) 
19. 9.    Beseda o zdravé výživě u lidí s omezenou pohyblivostí 
20. 9.    Démanty noci (filmový klub) 
21. 9.    Na zdravé vlně (výživová poradna) 
25. 9.    Duševní hygiena pro seniory 
25. 9.    Pamír (cestovatelská přednáška) 
26. 9.    Botanická vycházka Ďáblickým hájem 
26. 9.    Posezení s ďáblickými cizinci 
 
7. 10.    Den seniorů - Slzy smíchu Stanislava Zindulky 
7. 10.    Na zdravé vlně (výživová poradna) 
15. 10.   Na zdravé vlně (výživová poradna) 
16. 10.   Trénink paměti a těla 
16. 10.   Rukodělná dílna 
18. 10.   Nebejvalo v Praze vždycky jenom blaze (historky a písničky) 
18. 10.   Na zdravé vlně (výživová poradna) 
20. 10.   Drakiáda 
20. 10.   Hmyzí cirkus (divadlo pro děti) 
23. 10.   Duševní hygiena pro seniory 
25. 10.   Krize (filmový klub) 
26. 10.   Ďáblice v rytmu swingu (koncert a tančírna) 
27. 10.   Burza oblečení a dětských věcí 
29. 10.   Na zdravé vlně (výživová poradna) 
30. 10.   Trénink paměti a těla 
 
3. 11.    Halloween ve Vlně 
5. 11.    Na zdravé vlně (výživová poradna) 
6. 11.    Rukodělná dílna 
8. 11.    La noche Flamenca 
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11. 11.   Svatý Martin a lampionový průvod 
13. 11.   Trénink paměti a těla 
15. 11.   Na zdravé vlně (výživová poradna) 
20. 11.   Duševní hygiena pro seniory 
20. 11.   Radůza a kapela (koncert) 
24. 11.   Klevela (premiéra komunitního divadla Vlna) 
27. 11.   Rukodělná dílna 
29. 10.   Zborov (filmový klub) 
30. 11.   Adventní tvoření 
30. 11.   Ne ruka, to duše maluje – (vernisáž výstavy) 
 
2. 12.    Adventní tvoření (adventní věnce) 
2. 12.    Zdravé vánoční pečení 
2. 12.    Adventní koncert v kapli 
4. 12.    Rukodělná dílna 
5. 12.    Mikulášská nadílka 
8. 12.    Vlněný jarmark 
14. 12.   Vánoční odpoledne pro seniory a zdravotně handicapované spoluobčany 
17. 12.   Na zdravé vlně (výživová poradna) 
17. 12.   Víťa Marčík – Setkání před Betlémem 
18. 12.   Duševní hygiena pro seniory 
21. 12.   Vánoční DISCO 
28. 12.   Na stojáka 
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Pozvánky na akce 
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Volby do zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice 
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Ďáblické zpravodaje 2018 

Leden: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zprav1_18.pdf 

Únor: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zprav2_18_fin.pdf 

Březen: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zprav3_18_def.pdf 

Duben: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/dz4_18.pdf 

Květen: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zprav5_18def_06-54-10.pdf 

Červen: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zprav6_18_def.pdf 

Červenec-srpen: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zprav7_18.pdf 

Září: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zprav9_18.pdf 

ZMJ: 

https://dablice.cz/sites/default/files/prilohy/201910/zprvyd.pdf 

Říjen: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zprav10_18.pdf 

Listopad: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zprav11_18.pdf 

Prosinec: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zprav_12.pdf 
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