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1.  Události ďáblického roku 2021 

I v tomto roce pokračovala, přestože v menší míře, koronavirová 

omezení. Některé naplánované akce se tak musely na poslední chvíli rušit. 

Přesto jsme si již na mnoho věcí zvykli a naučili se s covidem-19 žít. 

V Ďáblicích začalo vznikat mnoho nových rozsáhlých a významných 

staveb, prováděly se opravy a rekonstrukce chodníků i silnic, 

z Participativního rozpočtu byly zrealizovány zajímavé projekty. Více se 

dočtete v kapitolách 4, 6 a 7. 

Zkraje roku se sice nekonal Masopust, postupně se ale začaly rozjíždět 

venkovní procházkové akce, senioři začali tvořit, zářijové Prvobytně 

pospolné Ďáblice připomněly naši historii a kouzelný advent opět 

připomněl důležitost vzájemného setkávání se. O těchto akcích se více 

dozvíte v kapitolách 9, 14 a 15. 

V roce 2021 oslavila základní škola 120 let od svého vysvěcení a od 

zahájení pravidelného vyučování. Celý den se konaly akce pro žáky, 

současné i bývalé učitele, odpoledne pak byla škola otevřena veřejnosti. 

Vzpomínky účastníků najdete v kapitole 10. 
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2.  Ďáblice 2021 – přehled 

Počet obyvatel k 1. 1.:    3 543 

Počet obyvatel k 31. 12.:  3 595 

Narozené děti:      32 

Zesnulí:        24 

Sňatky:         21 

Rozvody:        6 

 

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.  Obecní záležitosti 

Ďáblické výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Ve dnech 8. a 9. října se konaly volby do poslanecké sněmovny. Vítězem 

voleb se stala koalice SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (v rámci celé ČR – 

71 mandát). 

V Ďáblicích vyhrála ziskem 844 hlasů koalice SPOLU. Na druhém místě 

se umístila koalice PIRÁTI A STAROSTOVÉ se 413 hlasy, třetí strana ANO 

2011 získala 325 hlasů. Volební účast byla v ČR 65,43 %, v Praze 70,15 % 

a v Ďáblicích dokonce 76,06 % voličů. 

Voliči v seznamu 2 556; vydané obálky 1 944; volební účast v % 76,06; 

odevzdané obálky 1 941; platné hlasy 1 931; % platných hlasů 99,48. 

Hana Macháňová (ĎZ 11/21) 
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4.  Hospodaření obce 

Rozpočet obce pro rok 2021  
 

usnesení č. 139/20/ZMČ   
 

Městská část Praha-Ďáblice  
 

 Schválený Upravený  Skutečnost 
 rozpočet rozpočet 2021 
    

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY    
 

   
DAŇOVÉ 5 726 000 6 276 000 6 295 164 

z toho: Daň z nemovitosti 5 500 000 5 500 000 5 460 113 

NEDAŇOVÉ 2 555 300 3 411 600 3 768 533 

PŘIJATÉ TRANSFERY 37 661 300 103 865 200 135 136 952 

z toho: Neinvestiční transfery od SR 116 300 198 300 198 300 

z toho: Neinvestiční transfery od HMP 33 021 300 39 002 800 38 803 282 

z toho: Investiční transfery od HMP 0 25 680 400 25 679 483 
z toho: Konsolidační příjmy (převody mezi účty MČ) 4 600 000 39 142 000 70 371 128 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 41 342 600 74 410 800 74 829 520 
 

   
 

   

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE    
 

  
 

Kapitola 1 Rozvoj obce   
 

BĚŽNÉ VÝDAJE 1 080 000 1 080 000 342 418 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 300 000 24 842 000 24 543 980 

z toho: Pozemky 200 000 24 742 000 24 583 980 

            Centrum II. – Multifunkční dům veř. služeb 100 000 100 000 0 
 

   
Kapitola 2 Městská infrastruktura    
BĚŽNÉ VÝDAJE 4 870 000 6 702 500 5 277 149 

z toho: Příspěvek na TKO 1 400 000 1 400 000 1 298 338 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 300 000 385 000 307 340 

z toho: Kontejnerová stání 300 000 385 000 307 340 
 

   
Kapitola 3 Doprava    
BĚŽNÉ VÝDAJE 2 212 300 2 259 000 1 972 019 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 100 000 2 447 300 324 280 

z toho: Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně 100 000 2 097 300 0 

z toho: Autobusové zastávky 0 350 000 324 280 

    
Kapitola 4 Školství a mládež    
BĚŽNÉ VÝDAJE 8 680 300 11 583 300 10 654 265 

z toho: Příspěvek ZŠ a MŠ 4 660 000 4 660 000 4 660 000 

            Příspěvek sdružením, spolkům 460 000 460 000 460 000 

           Kompenzační příspěvky 2 000 000 2 000 000 1 530 000 
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KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 300 000 14 893 000 1 791 755 

z toho: Stavební a venkovní úpravy ZŠ 300 000 13 942 000 851 830 

Stavební úpravy a opravy chodníků MŠ 0 169 700 161 898 

Participativní rozpočet 0 100 000 98 544 

OPPPR – ZŠ 0 680 400 679 483 
 

   
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast    
BĚŽNÉ VÝDAJE 366 000 1 232 700 784 407 

z toho: OPZ – sociální pracovník 66 000 932 700 582 465 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 000 000 35 410 000 11 993 557 

z toho: Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby (80777) 10 000 000 35 410 000 11 993 557 
 

   
Kapitola 6 Kultura, sport a cestovní ruch    
BĚŽNÉ VÝDAJE 2 013 000 2 163 000 1 768 839 

z toho: Příspěvky sdružením 165 000 165 000 134 000 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 395 100 1 281 900 45 100 

z toho: Sportovní zařízení 45 100 45 100 45 100 

Stavby - informační zařízení 250 000 250 000 0 

Odhlučnění SK areálu 100 000 986 800 0 
 

   
Kapitola 7 Bezpečnost    
BĚŽNÉ VÝDAJE 1 040 500 1 186 800 857 467 

z toho: Covid-19 443 200 446 400 144 394 

Veřejná sbírka 0 20 000 20 000 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 150 000 1 308 000 861 638 

z toho: Rekonstrukce služebny MP (81129) 150 000 1 308 000 861 638 
 

   
Kapitola 8 Hospodářství    
BĚŽNÉ VÝDAJE 200 000 200 000 0 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 991 000 38 330 900 14 842 968 

z toho: Rekonstrukce Ďáblická 339 200 000 200 000 108 667 

Bytové hospodářství (půdní vestavby – spl. 2011) 191 000 191 000 190 124 

Akcíz II. Bytový dům 600 000 37 939 900 14 544 176 
 

   
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva    
BĚŽNÉ VÝDAJE 12 609 800 12 756 800 11 165 638 

z toho: Samospráva 3 125 000 3 081 500 2 967 887 

Vnitřní správa 9 484 800 9 593 300 8 115 751 

Volby 0 82 000 82 000 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0 0 0 

z toho: Stroje, přístroje, zařízení 0 0 0 

Nákup software 0 0 0 
 

   
 

   
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa    
BĚŽNÉ VÝDAJE 7 334 600 45 789 000 70 583 877 

z toho: Konsolidační výdaje (převody mezi účty MČ) 4 600 000 39 142 000 70 371 128 

CELKEM Běžné výdaje (bez konsol.výdajů) 35 806 500 45 811 100 33 034 951 

CELKEM Kapitálové výdaje 12 536 100 118 898 100 54 710 618 
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ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 41 342 600 74 410 800 74 829 520 
Převody ze SF 300 000 300 000 314 759 
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 48 342 600 164 709 200 87 745 569 
Převody ze SF 300 000 300 000 209 440 
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -7 000 000 -90 298 400 -12 916 048 
Ponechané prostředky z dotací minulých let 0 48 756 400  
Financování – zapojení zůstatku z let minulých 3 000 000 3 000 000  
Financování – rezervní fond 4 000 000 38 542 000  

 

 

Obsah rozpočtu městské části 

Během prosincového zasedání zastupitelstva naší městské části byl 

projednáván a schválen návrh Rozpočtu pro rok 2021 spolu s dalšími čtyřmi 

dokumenty – střednědobým výhledem rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na roky 

2022–2026, rozpočtem vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Ďáblice pro 

rok 2021, rozpočtem základní školy a mateřské školy na rok 2021 

a střednědobým výhledem rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2022–2023. 

Schválením byla završena série přípravných jednání v rámci jednotlivých 

odborů, projednávání ve Finančním výboru, v Radě městské části 

a s dotčenými organizacemi a žadateli o finanční prostředky. Předpoklad 

příjmové části našeho rozpočtu z dotačních vztahů od Magistrátu hl. města 

Prahy byl potvrzen schválením rozpočtu magistrátu ve čtvrtek 17. 12. 2020, 

a tak bylo možné v pondělí 21. 12. 2020 schválit připravené návrhy výše 

uvedených jednotlivých rozpočtů. 

Rozpočet městské části Praha-Ďáblice pro rok 2021 počítá s příjmy 

v celkové výši 41,6 mil. Kč, z toho 33,4 mil. tvoří neinvestiční dotační 

transfery z magistrátu nebo ze státního rozpočtu, zbytek tvoří daňové 

a nedaňové příjmy městské části Praha-Ďáblice. 

Výdajovou stranu rozpočtu tvoří běžné výdaje (36,1 mil. Kč) a investiční 

výdaje (12,5 mil. Kč). Rozdíl mezi příjmy a výdaji (7,0 mil. Kč) bude 

financován z fondu rezerv a zapojením zůstatku z minulých let. 

V oblasti investičních výdajů počítá schválený rozpočet s následujícími 

projekty: 
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— rekonstrukce OD Ke Kinu; 

— výstavba obytného domu Akcíz II; 

— rekonstrukce kontejnerových stání; 

— projekční příprava k projektu pavilonu v zahradě ZŠ; 

— projekční příprava pro akci Přístupové cesty ke hvězdárně; 

— protihluková stěna v areálu SK Ďáblice (příprava); 

— další projekty drobného rozsahu, technologická vybavení, technická 

zhodnocení stávajících budov apod. 

V oblasti běžných výdajů rozpočtu zůstává zachována podpora všech 

závazků vedení MČ. V kapitolách rozvoj obce a městské a dopravní 

infastruktury (celkem 8,2 mil. Kč – objekty ve vlastnictví městské části, 

komunikace, dětská hřiště apod.) se projevuje zvýšená podpora těchto 

oblastí z roku 2020 – příspěvky na sběr domácího odpadu a bioodpadu pro 

občany trvale žijící v Ďáblicích, vyšší počty přistavovaných kontejnerů na 

velkoobjemový odpad a bioodpad, příspěvky obyvatelům na budování 

retenčních nádrží u rodinných a obytných domů na území MČ atd. 

Nejvyšší položkou v kapitole Školství a mládež (celkem 8,7 mil. Kč) je 

příspěvek pro naši jedinou příspěvkovou organici, Základní a mateřskou 

školu Ďáblice ve výši 4,6 mil Kč. Výše příspěvku zůstává na úrovni roku 2020 

s tím, že po dokončení účetní uzávěrky za rok 2020 bude dopad všech 

omezení na provoz školy a školky v Ďáblicích (v kladném i záporném 

finančním efektu) vyhodnocen a případně bude dodatečně předložen návrh 

úprav letošního rozpočtu. Podpora zájmovým a sportovním sdružením, 

klubům a spolkům a kompenzační příspěvky pro děti pro rok 2021 zůstávají 

na úrovni předchozích let. 

V kapitolách pokrývajících sociální, kulturní a sportovní oblasti (celkem 

2,4 mil. Kč) bychom rádi naplnili všechny plánované aktivity. Již nyní je ale 

jasné, že dojde ke změnám vzhledem k současnému stále trvajícímu 

omezení veškerých společenských aktivit. Hledáme jiné formáty, tak aby 

např. již naplánovaný kulturně-společenský program mohl být posunut dále 

do jarních/letních měsíců, aby bylo více venkovních akcí proti plánovaným 

vnitřním akcím apod. 
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Rozpočet kapitoly Bezpečnost (1,0 mil. Kč) odráží navýšení proti 

minulým rokům zejména odložená realizace (z kapacitních důvodů 

dodavatelů) na pořízení ochranných prostředků pro JSDH a zvýšené náklady 

v rámci programu COVID-19. 

V kapitole Státní správa a samospráva (celkem 12,8 mil. Kč) držíme 

úroveň minulého roku. V rámci prostředků vyčleněných na konzultační 

a právní služby zachováváme mj. i rezervu pro předpokládané poradenské 

služby v rámci nadcházejících řízení EIA na různé projekty, náklady na 

pořízení přípravných studií (např. na aktualizaci studie odvodnění Ďáblic), 

bude dokončena i aktualizace demografické studie naší městské části. 

V kapitole Všeobecná pokladní správa (3,0 mil. Kč) jsou v rámci tzv. 

nespecifikované rezervy navrženy mj. i prostředky na program Participativní 

rozpočet 2021. 

Na závěr tohoto stručného shrnutí připomínám, že plné verze 

dokumentů zájemce nalezne vyvěšené na Úřední desce (dablice.cz/uredni-

deska) a webových stránkách městské části – dablice.cz/rozpocet-a-

vyrocni-zprávy. 

Děkuji i z mé strany všem, kteří se aktivně zapojili do více než 

čtyřměsíčního procesu přípravy a sestavování Rozpočtu pro rok 2021. 

Jan Hrdlička (ĎZ 01/21) 

Participativní rozpočet 2021 

Rádi bychom v tomto roce navázali na participativní rozpočet 

z minulého roku. Přivítali bychom co nejvíce návrhů. Zejména bychom 

chtěli upozornit, že pokud návrh nebude splňovat některá z kritérií a bude 

přínosem pro Ďáblice, budeme se ho rovněž snažit uplatnit v rámci 

rozpočtu obce. 

Celkový objem financí alokovaných na participativní rozpočet pro rok 

2021 je 350 000 Kč. Náklady na jeden projekt by neměly přesáhnout 

50 000 Kč, a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. náklady 

na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice 

vyžadovat, apod.). Prosíme navrhovatele, aby se nenechali odradit těmito 
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finančními limity. Jak bylo uvedeno výše, vhodné návrhy bychom rádi 

realizovali v rámci běžného rozpočtového plánu pro příští období. 

Ludvík Tesař (ĎZ 03/21) 

Participativní rozpočet 2021 – výsledky 

V letošním roce bylo přihlášeno 13 projektů (pozn.: vloni byl přihlášen 

pouze jeden projekt, který byl zrealizován). Všechny přihlášené projekty 

jsou zajímavé a určitě by každý byl přínosem pro Ďáblice. Ale jak se říká, 

vyhrát může jen jeden, i když v našem případě to tak úplně neplatí. 

Konečné pořadí přihlášených projektů: 1. Vstupní branka na hřiště 

u Vlny od komunitního centra; 2. Záhony cibulovin v centru obce; 3. Bosý 

chodníček v areálu komunitního centra Vlna; 4. Geopark u ZŠ Ďáblice; 

5. Informační cedule s mapou Ďáblic k zastávkám MHD; 6. Přívětivý domov 

pro ptactvo a drobný hmyz – zahrada KC VLNA; 7. Úprava živých plotů 

u vjezdů na křižovatky; 8. Herní prvek pro nejmenší – Koníčkovo náměstí; 

9. Ďáblický anděl; 10. Velkoplošná mapa Ďáblic s označením a popisem 

význ. budov; 11. Ďáblický totem – rozšířené možnosti; 12. Vlna barevnější – 

květináče ke KC Vlna; 13. Ďáblice z ptačí perspektivy. Celkem hlasovalo 169 

občanů s trvalým bydlištěm v Ďáblicích a dalších 70 občanů, kteří uvedli 

„jiný vztah“ k Ďáblicím. Projekty na prvních šesti místech podle celkového 

počtu hlasů jsou překvapivě shodné, i když v rozdílném pořadí. Rozhodující 

pro realizaci byly hlasy od obyvatel s trvalým bydlištěm v Ďáblicích. 

Osloveni již byli všichni navrhovatelé projektů, které jste svými hlasy 

vynesli na přední místa. V případě, že navrhovatel projektu nebude 

schopen „svůj“ projekt v roce 2021 zrealizovat nebo nedojde k jiné dohodě, 

budou osloveni navrhovatelé dalších projektů v pořadí tak, aby byl objem 

vyčleněných prostředků pro realizaci projektů participativního rozpočtu 

v roce 2021 vyčerpán. 

Jan Hrdlička (ĎZ 09/21) 
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5.  Podnikání na území obce 

Pohostinství: Restaurant Červený mlýn, Restaurace Pod Hvězdárnou, 

Restaurace Na Růžku, Fotbalová kantýna 

Penziony: 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, 

Zlatnictví, Lékárna, Oční optika, Flopp 

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

neexistuje. 
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6.  Životní prostředí a doprava 

Parkování v obci a změny v Kokořínské 

Problémy s parkováním v Ďáblicích dokázala objektivně pojmenovat 

anketa z jara loňského roku. Názory na problematiku spojenou 

s parkováním, různá pro a proti tzv. „modrým zónám“ apod., daly podnět 

k několika akcím, se kterými bych naše občany rád seznámil. Některé byly 

neúspěšné, některé chceme dokončit o prázdninách. 

Všechny respondenty, kteří by si přáli „modré zóny“ v Ďáblicích jenom 

proto, aby mohli získat výhodnější možnost parkování v sousední Praze 8 

(Ládví, Kobylisy, Karlín), bohužel zklameme. Aktualizovaný plán pro 

parkování na území hlavního města Prahy nadále počítá s vysokou mírou 

ochrany parkovacích míst pro rezidenty oblastí s tím, že by měla být 

rozšířena možnost parkovacích míst pro návštěvníky – jak v existujících 

parkovacích zónách, tak ve vznikajících parkovacích domech a parkovištích 

P+R po obvodu Prahy. 

Odpůrce vybudování modrých zón v Ďáblicích můžeme uklidnit. Zatím 

s nimi nepočítáme. Líbivá rétorika, že by mohla být možná kombinace 

obojího, tj. nezapojit MČ Ďáblice do systému „modrých zón“ v Praze 

a zároveň využívat možnost získat zvýhodněné parkování v ostatních 

městských částech, se v současnosti nejeví vůbec reálně. Modré zóny byly 

mezitím zavedeny na Střížkově a Proseku i v Letňanech. Je třeba brát tento 

fakt vážně a být připraveni na alternativy, jak zamezit přeplnění „našich“ 

ulic „cizími“ auty, i když je snad každému jasné, že se jedná o „veřejné 

komunikace“ patřící „nám všem“. V mnoha lokalitách je problém znásoben 

tím, že parkovací místa zaplňujeme vlastními auty, obytnými a užitkovými 

vozy, které parkují mimo vlastní pozemky a garáže. 

V Ďáblicích jsme navíc žádnou vhodnou lokalitu pro parkoviště P+R 

vytipovat nedokázali. Měla by být v přímé blízkosti MHD, nejlépe stanice 

metra, u zastávek tramvají, autobusů – pokud možno v nezastavěných 

částech obce (něco jako parkoviště na Ládví). 
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Kde je nejhůř? 

Jednou z kritických oblastí, která je téměř dennodenně přeplněná 

parkujícími automobily, je horní část ulice Květnová – Na Znělci. Byla 

zamítnuta žádost MČ „namalovat“ jednoduché značení V12c (vodorovná 

podélná žlutá čára u obrubníku) v místech, kde stojící automobily 

návštěvníků Ďáblického háje opravdu překážejí ve vjezdech k domům, 

v příjezdu k posledním třem domům na Květnové nebo v křižovatce s ulicí 

Na Znělci. Žádost bohužel nenašla podporu u Policie České republiky. 

Důvod? Jedná se o nadbytečné značení – na všech místech je zastavení již 

zakázáno obecnými pravidly. S podobným odůvodněním byl odmítnut 

návrh MČ na namalování „žluté čáry V12c“ v Hořínecké ulici v místě 

přecházení u křižovatky s Osinalickou, zejména kvůli vozíčkářům bydlícím 

v magistrátním domě. Nezbývá tedy než vyzvat všechny řidiče, hlavně 

rezidenty bytového domu, aby ne-parkovali na tomto „nevyznačeném 

přechodu“ a neblokovali tak tento bezbariérový průjezd přes komunikaci. 

A co mají rezidenti dělat, když si nějaký řidič vjezdu či přechodu 

nevšimne a zastaví před ním? Rada zní: přivolejte policii! Preventivní 10 cm 

široká žlutá čára by mohla zapůsobit lépe. Alespoň jsem o tom přesvědčen. 

Zkoušíme naši žádost prosadit znovu! 

Zásadní změna 

Dalším problematickým místem byla ulice Kokořínská, zejména ve 

spojení s provozovaným sportovním areálem. Po konzultacích s odborníky 

a sbíráním zkušeností v jiných městských částech jsme se v této oblasti 

rozhodli vyzkoušet „časově omezená“ parkovací místa. 

Věříme, že jak Policie ČR, tak i správní orgán na Praze 8 vyjdou našemu 

návrhu vstříc a že bude možné v co nejkratší době parkovací místa vyznačit 

tak, aby dostalo parkování v této oblasti větší řád. Návrh úprav (viz obrázek) 

obsahuje: 

— doplnění vodorovného a svislého dopravního značení pro umístění 

celkem 38 stání, tzn. zvýšení počtu parkovacích stání oproti dnešnímu stavu 

o cca 5 míst; 

— jasné vyznačení zákazu parkování před vjezdy do garáží a na 

soukromé pozemky; 
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— časové omezení parkování pro 27 šikmých stání; 

— vyznačení jednoho místa pro osoby s omezením pohybu. 

Společně jsme hledali takový charakter organizace parkovacích stání, 

abychom zabránili dlouhodobému „odkládání“ automobilů na tato místa. 

Zejména z tohoto důvodu je většina míst, celkem 27 šikmých stání, 

navržena jako místa s omezenou dobou parkování na max. 6 hodin v době 

od 8 do 20 hod. Chceme tento model parkování, prakticky ověřený v jiných 

městských částech na okraji Prahy, otestovat i zde. Toto značení by nemělo 

bránit parkování rezidentů nebo jejich návštěvníků přes noc, ale mělo by za 

současné kontroly strážníky městské policie zamezit celodennímu 

parkování návštěvníků Prahy, „odkládání“ nepojízdných vozidel a vraků, 

odstavení vozidel z autopůjčoven apod. Časové kotoučky pro ty řidiče, kteří 

je nemají ve svém voze v rámci výbavy vozidla, budou k dispozici 

v občerstvení na hřišti. 

Na Ďáblické ulici se situace s parkováním v místě před bývalou poštou 

po obou stranách ulice mírně zlepšila díky omezení podnikatelských aktivit 

„vypůjčování vozidel taxi“. Na základě zkušeností s časovým omezením 

parkování v Kokořínské ulici budeme sledovat i tuto lokalitu. 

U nových záměrů rekonstrukcí či přestaveb požadujeme budování 

parkovacích míst. Jsme si vědomi, že podmínka zajistit parkování projekty 

komplikuje a prodražuje, ale ulice není nafukovací. 

Prosba závěrem 

A ještě jedna závěrečná prosba k parkování: nikomu z nás by nedělaly 

radost ponechané spuštěné motory automobilů před okny, jak kvůli 

spuštěnému topení v autě v zimě či klimatizaci v létě. V rámci ohleduplnosti 

k rezidentům kdekoli prosíme o důsledné vypínání motorů automobilů, 

když např. čekáte na děti před hřištěm v autě. Věřím, že tím přispějete 

nejen ke zlepšení kvality ovzduší a zdraví, ale i klidu spoluobčanů, kteří zde 

bydlí! 

Děkuji za všechny, kteří se na úřad s tímto nešvarem obracejí. 

Jan Hrdlička (ĎZ 06/21) 
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Zmírníme problémy s hlukem z Cínovecké? 

Na základě výsledků měření hluku v listopadu 2019 a po konzultacích 

s odborníky byly vyhotoveny dvě hlukové studie řešící především hluk 

z Cínovecké. Postup však neprobíhal během nouzových stavů, karantén 

a dalších omezení v roce 2020 snadno. Jedno pozitivum jsem ale 

subjektivně zaznamenal: celkové omezení pohybu lidí snížilo tranzitní 

dopravu po Cínovecké i po Ďáblické a tím i spojené negativní vlivy. 

Předem se omlouvám všem odborníkům za zjednodušující pohled 

a terminologii. Všechny odborné zprávy, protokoly z měření včetně všech 

tabulek a obrázků naleznou zájemci na webových stránkách MČ: 

dablice.cz/hlukvdablicich. 

Vyhotovené studie měly napovědět, jaká konkrétní protihluková (dále 

PH) opatření bude třeba realizovat, tak aby hluková zátěž městské části 

Praha-Ďáblice od silničního provozu na Cínovecké ulici NEPŘEKRAČOVALA 

hygienické limity hluku LAeq,T, a to jak pro denní (60 dB), tak pro noční 

dobu 50 dB (LAeq,T – ukazatel hluku vyjádřený tzv. ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku). 

Záměrně byla pro všechny výpočty použita veřejná data získaná 

z oficiálních hlukových a dopravních studií (TSK Praha, EKOLA group, spol. 

s r. o.) shromážděná k posouzení EIA pro Záměr silničního okruhu kolem 

Prahy (SOKP), úseky 518 a 519, aby nebylo možné tato data zpochybňovat 

či rozporovat. 

Na území Ďáblic bylo vytipováno celkem 17 výpočtových bodů 

v místech stávajících rodinných domů. Pozice některých výpočtových bodů 

jsou totožné s lokalitami, na kterých probíhalo skutečné měření hluku 

v roce 2019. 

Z tohoto důvodu jsme nechali zpracovat základní hlukové modely pro 

různé intenzity dopravy: 

1. model hlukové zátěže z Cínovecké ulice pro stav v roce 2020; 

2. model hlukové zátěže pro výhledový stav v roce 2030 bez vybudování 

SOKP; 
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3. model hlukové zátěže pro výhledový stav v roce 2030 s plánovaným 

zprovozněním úseku SOKP 518 a 519 Ruzyně–Březiněves (jedná se 

o nejhorší stav, který by mohl pro MČ Ďáblice v horizontu 10–15 let nastat). 

Základní stav počítá s intenzitou dopravy v roce 2018, tj. 80 500 vozidel 

(zdroj dat – TSK hl. m. Prahy, a. s., úsek Kostelecká–Kbelská). Dále je 

odhadována intenzita dopravy v roce 2030 bez SOKP 91 200 vozidel, po 

realizaci úseků 518 a 519 SOKP odhad činí 107 900 vozidel. Po zprovoznění 

celého dálničního okruhu včetně úseku 520 Březiněves–Satalice by 

intenzita dopravy měla poklesnout, především počet tranzitních nákladních 

vozidel. 

Z principu „čím vyšší je intenzita dopravy, tím vyšší jsou hlukové emise“ 

vychází nejhůře stav 3, tzn., až bude dokončena část dálničního okruhu od 

letiště po Ďáblice. Výpočty i měření z roku 2019 naznačují překročení 

hygienického limitu pro noční období LAeq,T = 50 dB u objektů podél 

Chřibské, v Březnové a v Řepné. Tento fakt ale umožňuje současná 

legislativa „obejít“ pomocí tzv. „korekce pro uplatnění staré hlukové 

zátěže“, který limity hluku zvyšuje o 5 dB. 

Měření a výpočty prováděné v souvislosti s přípravou dálničního okruhu 

SOKP ale naznačují, že „intenzita“ hluku již nyní dosahuje takového rozdílu 

oproti stavu v roce 2000, že použití tzv. „korekce“ nebude možné. A naopak 

bude možné argumentovat nyní naměřenými „reálnými“ hodnotami. 

Pro výše uvedené výhledové stavy hlukové zátěže v roce 2030, které 

vyplývají z předpokládané rostoucí dopravy, byla namodelována 

protihluková opatření podél Cínovecké ulice ve třech variantách: 

a) souvislá PH stěna vysoká 4 m podél západní krajnice Cínovecké; 

b) souvislá PH stěna vysoká 5 m, 4 m a 3 m podél západní krajnice 

Cínovecké; 

c) souvislá PH stěna vysoká 5 m, 4 m a 3 m podél západní krajnice 

Cínovecké, severně od Kostelecké po obou stranách Cínovecké. 

Na základě předběžných jednání s majiteli pozemků na počátku roku 

jsme nechali do studie doplnit ještě čtvrtou variantu: 
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d) protihlukové stěny výšky 6 m severně od Kostelecké po obou 

stranách Cínovecké a jižně od Kostelecké vybudovat protihlukové valy výšky 

6 m a 5 m nad terénem. 

Po realizaci takových opatření by měla hladina hluku poklesnout na 

všech výpočtových bodech pod stávající maximální denní i noční limitní 

hodnoty, kromě výpočtových bodů 1–5, pro které bude třeba účinnost PH 

stěn navýšit tak, abychom dosáhli stejné míry ochrany obyvatel jako 

v ostatních úsecích. Podrobné výsledky jsou uveřejněny v odborných 

studiích (viz webové stránky). 

Jaké jsou závěry? 

I když se pro občany bydlící v Ďáblicích zdánlivě nic viditelného neděje, 

jednáme dál s vědomím, že: 

1. Víme velice přesně, jaká protihluková opatření poskytnou městské 

části ochranu proti šíření hluku, tak aby hladina hluku byla nižší než 

současné hlukové limity. Bez korekcí! 

2. Máme k dispozici „hlukový model“ Ďáblic a na něm lze konkrétní 

protihluková opatření prověřovat a porovnávat. 

3. Pokračujeme v jednání s pražským magistrátem, do jehož 

kompetence Cínovecká spadá, o vybudování alespoň dočasných 

protihlukových opatření podél Cínovecké přímo na tělese stávající 

komunikace. 

4. Zároveň zahajujeme jednání s majiteli předmětných pozemků podél 

Cínovecké o dalších možných variantách protihlukových opatření v oblasti 

kolem Kostelecké a Cínovecké. 

5. Požadavky na odhlučnění Cínovecké a úrovňové křižovatky Veselská–

Kbelská jsou ze strany městské části Praha-Ďáblice zformulovány do 

stanovisek pro řízení v rámci několika záměrů EIA. 

Jan Hrdlička (ĎZ 06/21) 
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Kde hrozí na ďáblických silnicích největší nebezpečí? 

Vzhledem k dlouhodobému nárůstu dopravy bych se rád podělil 

o informace o tom, kde jsou v Ďáblicích „nejnebezpečnější místa“ z hlediska 

počtu a závažnosti dopravních nehod během posledního roku. 

Data včetně mapky pro tento souhrn jsou vybrána z aplikace Dopravní 

nehody v ČR, která využívá data Centra dopravního výzkumu na základě 

informací o dopravních nehodách poskytovaných Policií ČR 

(nehody.cdv.cz/about.php). Zájemci o detaily mohou získat jednoduchou 

názornou metodou informace od roku 2006 i o jiných místech po celé naší 

republice. 

V katastru Ďáblic bylo za posledních dvanáct měsíců (od června 2020 do 

května 2021) zaevidováno celkem 134 dopravních nehod! 

Z toho 99 nehod, tedy 75 %, se stalo na komunikaci Cínovecká a na 

jejích nájezdech, výjezdech a částech křížení s Veselskou a Kbelskou! 

Na Cínovecké ulici patřily k nejčastějším příčinám srážky s jinými 

jedoucími vozidly: 

— nesprávné přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého – 

43 nehod; 

— nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem – 15 nehod; 

— nesprávné vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu – 7 nehod. 

A ač je to s podivem, nehody se v naprosté většině případů obešly bez 

zranění! 

Nejčastějším typem nehody v rezidenčních částech byly srážky se 

zaparkovanými vozidly, celkem 11 nehod bez zranění. 

V katastru Ďáblic došlo také k osmi případům srážky s lesní zvěří (4x na 

Cínovecké, 2x na Ďáblické mezi areálem Policie ČR a skládkou, 2x na 

Kostelecké mezi Chřibskou a Cínoveckou). Naštěstí bez zranění osob. 
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Z důvodu dopravní nehody bylo v našem katastru v tomto období lehce 

zraněno 11 osob. Naštěstí nebylo evidováno žádné úmrtí ani žádné těžké 

zranění v důsledku nehody. 

Z pohledu počtu nehod i počtu zranění byl vůbec „nejnebezpečnějším“ 

místem sjezd z Cínovecké na Kosteleckou (ve směru z centra), kde 

v blízkosti připojení čerpací stanice, cca 200 m před světelnou křižovatkou 

s Kosteleckou, došlo za rok k celkem třinácti nehodám a byli lehce zraněni 

dva lidé! Možná i vás na tomto místě nejednou překvapili řidiči vyjíždějící 

z parkoviště od čerpací stanice či rychlého občerstvení, nebo dokonce auta, 

která na příjezdu ke křižovatce prudce a hlavně neočekávaně zabrzdila 

a odbočila na parkoviště! 

K lehkým zraněním osob došlo dále: 

— v levém odbočení z Kostelecké na Cínoveckou; 

— v nájezdu na Cínoveckou z Kostelecké; 

— na Ďáblické před restaurací Na Růžku – nehoda s chodcem (!); 

— na křižovatce z Prácheňské na Kokořínskou (nedání přednosti v jízdě); 

— na Cínovecké za mostem přes Ďáblickou; 

— na odbočení z Cínovecké u skládky. 

Tolik výčet ze seznamu nehod. 

Nechť je nehod v Ďáblicích i jinde na cestách co nejméně! A tak je třeba 

brát i tento přehled nebo informace na výše uvedené stránce Dopravní 

nehody v ČR. Možná i tento příspěvek pomůže připomenout, která místa 

v našem nejbližším okolí dopravní nehody přitahují a kde je třeba zvýšit 

ostražitost. 

Jan Hrdlička (ĎZ 07–08/21) 

Dopravní studie – provoz v ulici Legionářů 

Jedním z dlouhodobých dopravních problémů v Ďáblicích je porušování 

zákazu vjezdu do ulice Legionářů z Kostelecké směrem do Kokořínské ulice. 

Objektivní stížnosti kritizovaly zejména situace, kdy je ulice Ďáblická ucpaná 
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automobily ve směru do centra a mnoho řidičů si cestu zkracuje odbočením 

do ulice Legionářů a návratem na Ďáblickou některou z vedlejších ulic. 

Průjezd ulicí Legionářů namísto využití ulice Ďáblická (někdy se zdržením na 

světelné křižovatce) využívá i mnoho obyvatel Ďáblic, pojem „mimo 

dopravní obsluhy“ si všichni vykládají ve svůj prospěch. Otevřeně si 

přiznejme, že občasné krátkodobé kontroly ze strany městské policie 

a Policie ČR nejsou schopny neoprávněné vjezdy do zákazu vjezdu efektivně 

řešit. V takovém případě je jedinou možností upravit dopravní 

průchodnost, tak aby nebylo možné si cestu rezidenčními oblastmi 

zkracovat na úkor klidu a bezpečností lidí v nich žijících. Za tím účelem jsme 

nechali zpracovat dopravní měření, abychom na základě získaných dat 

a doporučení dopravních odborníků ze společnosti TODIM, s. r. o., mohli 

rezidentům předložit návrhy možností, které by měly pomoci dosavadní 

situaci zlepšit. 

Celá oblast mezi ulicemi Kostelecká a Kokořínská je čistě rezidenční 

s výjimkou provozovny Akros, která má povolen vjezd i pro zásobování. 

Pochopitelně vjezd mají povolen i nákladní automobily svážející odpad 

a automobily správců sítí. ale ty netvoří hlavní dopravní zátěž. V této oblasti 

platí nejvyšší povolená rychlost 50 km/h, což je odlišné od podobných 

lokalit jinde v Ďáblicích, kde jsou zóny 30 km/h! 

Měření probíhalo po rozvolnění anticovidových opatření ve třetím 

červnovém týdnu t. r. a měli jsme štěstí: několikrát byla během měření 

ranní špičky zcela „ucpaná“ ulice Cínovecká a provoz se tak z různých směrů 

stahoval do Ďáblic. Kamerami byly snímány průjezdy vozidel na všech 

dotčených křižovatkách, sčítány průjezdy a rychlosti. Údaje jsou uvedeny 

v přehledné tabulce. 

- Ulicí Legionářů projede v pracovní dny průměrně mezi 220–340 

vozidly, z toho 90 % jsou osobní automobily, 7 % motorky a kola, 3 % 

nákladní automobily. 

- Nejvíce průjezdů bylo zaznamenáno ve všední den mezi 7. a 9. 

hodinou ranní a téměř shodný počet mezi 17. a 19. hodinou. 

- Průměrná rychlost projíždějících vozidel byla 40 km v hodině, bylo 

však zaznamenáno několik průjezdů rychlostí více než 60 km/h!!! 
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- V úseku bylo zaznamenáno několik průjezdů v protisměru!!! 

- Tranzitní doprava se na křižovatce s ulicí Kokořínská dělí: 50 % aut 

pokračuje rovně, 20 % odbočí doprava k Ďáblické a zbylých 30 % doleva 

a poté odjede zpět do Chřibské. 

- Z automobilů pokračujících ulicí Legionářů výše (dále směrem k jihu) 

jich většina (75 %) pokračuje rovně až na křižovatku s ulicí K Letňanům, kde 

téměř všechny odbočují vpravo k Ďáblické. Pouze jednotky vozidel 

pokračují dále na jih do oblasti ulic K Lomu, Březnová, Zářijová. 

Jak stávající stav zlepšit? 

Stanovit dopravní opatření omezující zvýšený tranzit však nebude 

snadné. Byli jsme upozorněni na to, čeho jsme si byli sami vědomi – 

jakékoliv dopravní opatření, uzavření oblasti, přehození směru 

jednosměrek apod. omezí jak řidiče, kteří si tudy cestu zkracují, tak 

i obyvatele oblasti. I proto překládáme k diskusi dvě varianty a těšíme se na 

ohlasy – zejména od rezidentů, kterým by toto opatření mělo prospět 

nejvíce. 

Zpracováno bylo celkem pět variant různých změn dosavadního stavu 

provozu. A to nejzásadnější řešení, tzn. uzavření celé oblasti a vytvoření 

„pytlovitého“ provozu z/do ulice Kostelecká, které by čistě z pohledu 

zákazu průjezdné dopravy bylo nejúčinnější, uvažováno nebylo. Zachování 

průjezdu ze severu na jih a opačně rezidentům bylo v této fázi podmínkou, 

a to i za cenu zpomalení dopravy. 

Ostatně je současně navrženo vytvoření zóny s omezenou rychlostí na 

30 km/h v celé oblasti od ulice Kostelecká až po ulici Zářijovou. A dále je 

navrženo, aby ulice Legionářů zůstala jednosměrná v celé délce pro cyklisty 

ve směru „nahoru“. Těmto podmínkám by mělo odpovídat i budoucí 

značení v případě uvažovaných variant. 

Všechny navržené varianty počítají pochopitelně s tím, že návštěvníci 

areálu SK Ďáblice k němu budou přijíždět z Ďáblické po Kokořínské, jako 

tomu je nyní, a odjíždět ulicí Chřibská. 
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Uvažované varianty 

Varianty 1 a 2, ve kterých je otočen směr jízdy v ulici Legionářů na 

úrovni ulic K Letňanům a Hořínecká, z pohledu navrhovatelů neřeší 

„odstranění“ tranzitu, neboť automobily projíždějící ulicí Legionářů vlastně 

odbočují na Kokořínskou, namísto toho, aby využívaly hlavní ulici Ďáblickou. 

Varianta 3 sice umožňuje průjezd severním i jižním směrem, ale všem by se 

značně prodloužila jízdní dráha a narostl by provoz v ulicích Lobečská 

a Mšenská... Tranzit by ale zcela jistě zmizel! 

Ve variantě 4 by otočení směru jízdy pouze v části ulice Legionářů mělo 

zabránit nežádoucím tranzitním jízdám, ale příjezd do „středního“ úseku 

ulice Legionářů přes ulici Mšenská by mohl být pro rezidenty komplikovaný. 

Varianta 5 vlastně otáčí směr průjezdu – do ulice Legionářů by se dalo 

vjíždět pouze z ulice Kokořínská, kromě úseku přilehlého ulici Kostelecká. 

Otočením směru průjezdu v ulici Mšenská by výjezd z celé oblasti byl pro 

všechny přes ulici z Chřibské do ulice Kostelecká. 

Se všemi uvažovanými variantami se můžete seznámit na stránkách 

dablice.cz/stavebni-akce. Zpracovatelé studie navrhují dále pokračovat buď 

s variantou 4, nebo 5. 

Ano, každá varianta by přinesla kromě omezení „nežádoucího tranzitu“ 

i omezení pro rezidenty ulice Legionářů. Z hlediska odborníků by pohled ze 

strany obyvatel této ulice měl být prioritou. Ale jak to vidí obyvatelé z ulice 

Legionářů? Nebude jim vadit, že se k vlastním domům dostanou později? 

Že budou muset ujet o několik desítek metrů více? 

Rádi bychom znali postoj obyvatel, a to zejména těch žijících 

v ul. Legionářů, Chřibské, Lobečské a Mšenské. Prosím tímto zejména 

všechny dotčené, kterých by se změny dotkly nejvíce, o názory, preference, 

komentáře nebo jiné nápady. I názor, aby se neměnilo nic, pro mě bude 

signálem. 

Jan Hrdlička (ĎZ 11/21) 
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Studie Legionářů – první reakce 

Děkuji všem, kteří neváhali napsat komentář či svůj pohled na dopravní 

situaci a zejména navrhované varianty k představené dopravní studii v ulici 

Legionářů a v okolních komunikacích ulic Chřibská, Mšenská a Lobečská. 

Jak bylo možné očekávat, návrhy úprav jednosměrných provozů 

vzbudily naprosto rozporuplné ohlasy. A i proto věřím, že některé 

komentáře ještě dostaneme od těch, kteří se nestihli vyjádřit. 

Nebylo překvapením, že z komentářů vyplývá, že si lidé chtějí chránit 

zejména svou část ulic! Jak jsem uvedl již v minulém čísle, každé opatření 

přinese nějaké omezení. Zajímavý byl ohlas přímo jednoho z obyvatel 

Legionářů, kteří si pochvalovali stávající uzavírku ulice Kostelecká ve směru 

od Cínovecké, jež dočasně způsobila, že do ulice Legionářů vjíždějí pouze ti, 

kteří v ní bydlí. 

Připomínám, že ve studii bylo představeno pět variant. Obdrželi jsme 

i další, šestý návrh a jako variantu sedm je možno považovat návrh řešení 

„nedělejte nic“, který byl zaslán opakovaně. Nejvíce pozitivních hlasů je 

zatím pro scénáře „neměňte směry žádné z jednosměrek“ (varianta č. 7), 

varianta č. 5 a varianta č. 2, možné jsou i jejich kombinace. Jak jsem uvedl 

dříve, počítáme s omezením rychlosti na 30 km/h v celé oblasti, 

s projektanty budeme řešit i možnost vyznačení „cyklopruhu“ v ulici 

Legionářů jako variantu pohybu cyklistů k hlavní ulici Ďáblická. 

Jan Hrdlička (ĎZ 12/21) 

Územní plán a rozvoj Ďáblic 

Poslední listopadové úterý se konala starostou od září avizovaná 

beseda, která přinesla 

a) aktuální přehled událostí týkající se dalšího rozvoje Ďáblic, 

b) seznámení s aktuálním postupem řešení způsobu odvedení 

dešťových vod (včetně přívalových dešťů a tzv. stoleté vody) zastavěným 

územím Ďáblic a dále po toku Mratínského potoka. 



26 

Beseda probíhala v sále budovy radnice v režimu daném současnými 

vládními nařízeními a z toho plynoucí limitovanou kapacitou sálu. I proto 

jsme se rozhodli zprostředkovat obsah prezentací také „živě“ online 

přenosem všem těm, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohli dorazit. Ohlasy 

nám naznačují, že představená témata zaujala. 

V úvodním materiálu představil starosta Miloš Růžička a místostarosta 

Jan Hrdlička současný stav příprav Metropolitního plánu hl. m. Prahy, různé 

projekty, které rozvoj Ďáblic ovlivňují i současný stav několika rozvojových 

ploch držených v soukromém vlastnictví. 

K prezentaci dalších témat byli přizváni odborníci. Vzhledem k faktu, že 

jednání se zadavatelem celé aktualizace koncepce odvodnění Ďáblic 

Pražskou vodohospodářskou společností, a. s. (PVS), vedla od roku 2019 

k paralelním, a poté i ke společným jednáním se zástupci Rytířského řádu 

Křižovníků s červenou hvězdou (RŘK), bylo logické a správné, že na besedě 

vystoupili všichni. 

Po úvodním seznámení s historií přístupu k řešení odvodnění Ďáblic 

v podání paní Ing. Rosypalové (PVS) nám všem odborníci ze společnosti 

Aqua Procon, s. r. o., představili závěry studie „odpojení a převedení 

dešťových vod v povodí MČ Praha-Ďáblice“. Tyto byly následně doplněny 

zástupci RŘK o jejich pohled na navrhované řešení v návaznosti na plány 

rekonstrukce a oživení celého areálu statku, jednotlivých budov i okolních 

pozemků. 

Záznam je pro veřejnost stále k dispozici na adrese bit.ly/beseda3011 

Také k závěrům této části besedy se po dokončení a odevzdání studie 

na magistrát budeme v dalších číslech Zpravodaje vracet v detailním 

představení konečného návrhu a dalších kroků nutných pro realizaci 

jednotlivých částí plánu. 

Jan Hrdlička, Miloš Růžička (ĎZ 12/21) 

Zpráva z protipovodňové prohlídky Mratínského potoka 

Ve čtvrtek 18. 11. 2021 proběhla plánovaná protipovodňová prohlídka 

toku Mratínského potoka. Pracovníky správce vodního toku Povodí Labe, 
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a. s., jsme byli upozorněni, že po celém toku by se měl užívat název 

Mratínský potok (tak je uvedeno i ve vyhlášce č. 178/2021 Sb. v přehledu 

„významných vodních toků“). S původním názvem této části potoka, 

Červenomlýnský, se tedy budeme setkávat pouze v historických mapách 

a dokumentech. 

Oproti loňskému roku jsme pozměnili pořadí úseků a trasu prodloužili až 

na hráz nádrže Ohrada, odkud potok vytéká. Prohlídky se kromě zástupců 

úřadu a městské části účastnili správce toku, zástupkyně magistrátu, 

soukromí majitelé pozemků koryta a břehů potoka včetně křižovníků, 

celkem cca 20 účastníků. Obyvatelé Blat byli pouze na té části prohlídky, 

která se týkala úseku vedoucího přes jejich nemovitosti. Děkujeme tímto 

všem jak za aktivní účast, tak i za zpřístupnění pozemků. 

Nálezy budou shrnuty do podrobného zápisu, který bude vyvěšen na 

stránkách městské části. Považujeme však za nutné informovat o některých 

zjištěních a nálezech, které mohou být majiteli odstraněny okamžitě: 

- Úsek cca 30 m koryta potoka navazující na multifunkční objekt pod 

Cínoveckou, zejména naplavené sedimenty a odpad, byl pracovníky Povodí 

Labe koncem léta vyčištěn a poté úřad MČ zajistil likvidaci odpadu 

(polystyren, dřevo apod.). Děkujeme i touto cestou! 

- Vzhledem k probíhající výstavbě u přečerpávací stanice odpadních vod 

Chřibská je provizorně upraven průchod potoka pod mostem pro polní 

cestu a byla zřízena i provizorní stavební komunikace přes potok. 

- Stále trvají závady (omezení koryta potoka) pod soutokem 

s pravostranným přítokem V topolech. Závady řeší s majiteli samostatně 

příslušný správní úřad v Praze 8. 

- Bylo zjištěno několik „černých odběrů“ vody z potoka. Pracovníci 

správce toku, tj. Povodí Labe, upozornili, že o bezplatný odběr vody 

z potoka musí i soukromá osoba požádat. Jinak je to považováno za černý 

odběr a dotyčný může být pokutován. 

- Majitelé nepovolených odběrů v jednom případě vybudovali poměrně 

vysokou hrázku na potoce. Budou vyzváni k jejímu odstranění (nebyli 
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přítomni osobně), protože taková hráz brání odtoku vody a zhoršuje 

podmínky v záplavovém území nad hrází! 

- Na mnoha místech podél toku byla zjištěna existence příčných 

překážek (plotů) v blízkosti samotného koryta. Připomínáme všem 

majitelům, že v záplavovém území, zejména v tzv. zóně aktivního toku, 

podle Vodního zákona (§ 67, odst. 2 b a c): není dovoleno skladovat 

odplavitelný materiál, látky a předměty a zřizovat oplocení, živé ploty a jiné 

podobné překážky! Čerstvě vytvořené překážky musejí být majiteli 

odstraněny a ti budou vyzýváni individuálně. Při této příležitosti bylo 

potvrzeno, že má být v brzké době schválena přepočítaná plocha 

záplavového území včetně aktivní zóny toku. Všem majitelům pozemků 

bude změna oznámena. V této chvíli jsou stále platné údaje v mapovém 

podkladě na stránkách městské části. 

Jan Hrdlička (ĎZ 12/21) 
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7.  Výstavba 

Stavební aktivity v Ďáblicích 

Cílem tohoto článku je stručné seznámení všech spoluobčanů Ďáblic 

jednak s investičními akcemi, které má v plánu zrealizovat v roce 2021 

městská část Praha-Ďáblice (dále MČ), jednak s projekty na území MČ, 

které připravují investoři z širokého okruhu „pražských“, „státních“ 

organizací i soukromí investoři. Základní informace k jednotlivým záměrům 

budeme umísťovat na webové stránky MČ. 

Stavební akce, které přímo investorsky zajišťuje městská část 

O následujících projektech jsme již dříve několikrát informovali na 

stránkách Zpravodaje nebo během jednání na veřejném zastupitelstvu MČ. 

Rekonstrukce OD Ke Kinu 

Příprava stavby již hodně pokročila. Získali jsme stavební povolení, a tak 

lze konstatovat, že stavební práce by měly začít v únoru přípravou území 

a bouracími pracemi uvnitř budovy. Od stavebního dodavatele požadujeme 

detailní přípravu harmonogramu prací a zabezpečení všech provozních 

funkcí potřebných k provozu a přístupu do lékárny. I z tohoto důvodu dojde 

k omezení parkování v bezprostředním okolí objektu s tím, že je možno 

využít kapacity parkovacích míst v ulici Osinalická a před radnicí. Doba 

přestavby je plánována na cca 12 měsíců. 

Výstavba obytného domu Akcíz II 

Projekt se nyní nachází ve fázi stavebního řízení a spolu s projektantem 

řešíme připomínky účastníků řízení. Vydání stavebního povolení očekáváme 

během tohoto měsíce.  

Zároveň zahajujeme výběrové řízení na dodávku stavby. Pokud bude vše 

probíhat dle plánu, výstavba by měla být dokončena během roku 2022. 

Protihluková stěna SK Ďáblice 

Aktuální stav je takový, že po mnoha připomínkách a úpravách projektu 

ze strany zástupců SK a sousedů areálu se bylo v lednu 2021 vydáno 

stavební povolení. Žádáme Prahu o převedení dotace na vybudování 

protihlukové stěny do rozpočtu MČ. 



30 

Úprava vnitřního dvora školy a nové učebny 

Spolu s úpravou vnitřního dvora školy bychom rádi doplnili tuto plochu 

o dvou- až třípodlažní částečně zapuštěný zahradní pavilon jako náhradu za 

nefunkční a neodvodněnou plochu bývalého volejbalového hřiště. Studie 

různých variant záměru jsou projednávány zejména se sousedy, od kterých 

jsme získali důležitá a podnětná stanoviska potřebná k dalšímu 

projektování. I na tento projekt vyjednáváme s Prahou o převedení dotace 

do rozpočtu roku 2021. Dotace byla přidělena na další etapu rozšiřování 

kapacity naší základní školy. 

Stavební úpravy MŠ 

V rámci dočerpání dotace přidělené v roce 2020 plánujeme realizovat 

rekonstrukci střešních oken. 

Rekonstrukce služebny městské policie 

Stavební práce jsou hotové, chybí doplnění požadovaného vybavení 

a potřebných revizí. Poté bude stavba připravena k předání MČ 

a zástupcům městské policie. Strážníci městské policie tak konečně získají 

důstojné prostředí pro práci, občané pro pobyt na služebně a ulice Ďáblická 

získala vkusně upravené přízemí našeho bytového domu (dříve pošta) 

včetně nových kvalitních vchodových vrat do dvora budovy a sjednocení 

fasádních výkladců. 

Rekonstrukce kontejnerových stání 

Program postupné rekonstrukce kontejnerových stání bude v roce 2021 

pokračovat hned zjara na čtyřech stanovištích v Kokořínské, Buližníkové, 

Květnové (nahoře) a Chřibské. Použit bude systém zástěn s aretací 

popelnic, který se již osvědčil. Podle vývoje čerpání rozpočtu budeme mít 

v záloze i další lokality pro případnou realizaci na letošní podzim. 

Přístupové cesty ke hvězdárně 

O projektu jsme vás již několikrát informovali. Pokud budeme na Praze 

úspěšní ve vyjednávání o převodu nevyčerpané části dotace do rozpočtu 

2021, plánujeme peníze využít na vytvoření nových „mlatových“ pěšin 

v prostoru louky jižně od hvězdárny, a to v trasách vyšlapaných a často 

velice blátivých cest. 
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Multifunkční hala SK Ďáblice 

V lednu 2021 bylo vydáno stavební povolení pro multifunkční halu SK 

Ďáblice. Všechny důležité i drobné připomínky účastníků řízení byly 

vyřešeny nebo vysvětleny a zdokumentovány. A jak stále připomínáme – 

nad rámec tohoto řízení připravujeme další zkvalitnění provozu celého 

areálu a nejbližšího okolí. Věříme proto, že se SK Ďáblice podaří ustát 

organizovaný odpor několika spoluobčanů a jejich právníků, kteří se účastní 

stavebního řízení a že se tolik potřebné a očekávané kryté sportoviště 

(tělocvična) již podaří postavit v co nejkratší době. 

Stavební akce ostatních investorů 

Následující přehled investičních projektů, záměrů nebo uzavírek by měl 

podat představu o rozsahu a objemu investičních akcí, jejichž záměry nám 

jsou známy. Žádná z těchto akcí není financována z rozpočtu městské části. 

A. Rozvoj a opravy technické a dopravní infrastruktury 

Rozšíření kapacity ČSOV Chřibská 

Jedná se o projekt čerpací stanice odpadních vod, který je naší 

městskou částí intenzivně sledovaný. Investorem akce je Pražská 

vodohospodářská společnost, a. s. (dále PVS). 

Projekt již má stavební povolení, byl vybrán stavební dodavatel. Práce 

by měly být započaty v jarních měsících. Akce se bude po etapách dotýkat 

provozu v dolní části Chřibské ulice a v Kostelecké ulici směrem na 

Čakovice, kudy povede nové tlakové potrubí splaškové kanalizace. Přesná 

data částečných uzavírek a omezení dopravy jsme si vyžádali, budou s námi 

postupně projednávána a následně sdělována veřejnosti v Ďáblicích 

i okolních městských částech. 

Přepojovací šachta vodovodních řadů 125 – Květnová 

Investorem projektu je PVS. Realizace této šachty a související 

technologie zajistí mj. možnost přepojování zdrojů vody z různých 

vodojemů pro odběratele centrální části Ďáblic, což by mělo zajistit 

dodávky pitné vody během havárií na vodovodních řadech zásobujících 

Ďáblice. Stavební akce by měla být zahájena v březnu. Doprava v ulici 

Květnová (u napojení Poděbradské) a na stávající panelové komunikaci 

K Ovčínu bude omezena od poloviny března do června 2021. 
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Oprava komunikace Ďáblická – etapa I (Střelničná–Hřenská) 

Investorem akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. (dále 

TSK). Zahájení rekonstrukce povrchu vozovky bylo v roce 2020 odloženo 

kvůli nutnosti opravy vodovodního řadu v komunikaci Ďáblická (investorem 

tohoto díla je PVS a v současnosti probíhá stavební řízení). Termín zahájení 

opravy komunikace a omezení provozu na Ďáblické ještě nebyl oznámen. 

Od projektu si kromě nového povrchu komunikace a přilehlých úseků 

chodníku slibujeme zejména snížení hlučnosti z dopravy vedené po tomto 

úseku Ďáblické ulice. 

Oprava komunikace Ďáblická – etapa II (K Lomu–U Parkánu) 

Investorem je TSK. Z důvodu havarijního stavu celé konstrukce vozovky 

je plánována rekonstrukce vozovky (tj. cca 60–80 cm). Stavební řízení nyní 

probíhá. Z pohledu městské části se podařilo prosadit vybudování nových 

přechodů přes Ďáblickou ulici u křižovatky s ulicí K Lomu a u ulice Na Terase 

v provedení v tzv. hladkém asfaltu, což by mělo výrazně snížit hlučnost 

v tomto úseku. Podařilo se projednat i rozšíření úseku měření rychlosti 

automobilů. Součástí akce je také rekonstrukce prostoru bývalé točny 

autobusů u křižovatky s ulicí U Parkánu. Bude zde vybudováno šest 

parkovacích míst (stávajících je pět) a samotná zastávka bude posunuta, tak 

aby stojící kloubové autobusy neblokovaly chodce přecházející po přechodu 

přes Ďáblickou. Přístřešek zastávky autobusů „Ďáblice“ (směr Ládví) musí 

vybudovat MČ a rádi bychom ho zrealizovali současně se stavebními 

pracemi v této lokalitě. Samotná oprava Ďáblické ulice přinese omezení 

provozu a dočasné objížďky. Jejich projednávání ještě nebylo zahájeno 

a s návrhy řešení postupného uzavírání jednotlivých úseků Ďáblické 

budeme seznámeni. 

Oprava komunikace Kostelecká (Ďáblická–Na Pramenech) 

Investorem je TSK. Na projekt obnovy živičného povrchu již bylo 

vypsáno stavební řízení. MČ požaduje provedení této akce až po realizaci 

trubního vedení tlakové kanalizace z ČSOV Chřibská, případně koordinaci 

provádění těchto akcí. 
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Oprava komunikace Šenovská 

Záměr iniciován TSK. Rádi bychom dosáhli dobré koordinace s PVS tak, 

aby oprava byla provedena koordinovaně s našimi požadavky na odvodnění 

a zachycování dešťových vod v této oblasti. 

Přechod pro chodce, akce BESIP – U Parkánu 

Jak jsme již informovali dříve, nápad vznikl ve spolupráci naší MČ a školy 

v rámci celopražské akce „Bezpečně do škol“. Investorem je TSK. Jedná se 

a) o stavbu zvýšeného bezpečnostního přechodu pro chodce plánovaného 

zejména pro žáky ZŠ přes ulici U Parkánu, dále b) o vybudování tří 

parkovacích míst K+R v parkovacím zálivu na každé straně komunikace a c) 

o propojení chodníku od přechodu až ke kapli Nejsvětější Trojice 

a sv. Václava. Na stavbu již bylo vydáno stavební povolení a realizace by 

měla být uskutečněna v roce 2021. Termín zatím nebyl ze strany TSK 

potvrzen. 

Přechod pro chodce, akce BESIP – Ďáblická (Hřenská) 

Investorem je TSK. Přechod se středovým ostrůvkem pod objektem 

bývalého Akcízu a jeho přisvětlení by měl přinést výrazné zvýšení 

bezpečnosti chodců při přecházení. Realizace stavby je údajně připravena 

na tento rok, termín nebyl upřesněn. 

Přechod pro chodce, akce BESIP – Na Terase (vč. úpravy křižovatky 

Osinalická–Prácheňská) 

Investorem je TSK. Proti vydanému stavebnímu povolení bylo podáno 

odvolání, které bylo postoupeno k řešení na magistrát. Dle názoru 

současného vedení městské části by úplně stačilo vybudovat nový 

„značený“ úrovňový přechod přes ulici Na Terase bez dalších navržených 

stavebních úprav celé křižovatky. Termín realizace není znám. 

Propojení kanalizačních řadů U Parkánu 

Jak jsme informovali mimo jiné na lednovém zastupitelstvu, jednáme 

spolu se zástupci Rytířského řádu Křižovníků o možnosti propojení dvou 

stávajících stok pro dešťovou kanalizaci. Tím by došlo k odlehčení stoky 

v ulici U Parkánu. Pokud budou získána kladná stanoviska od zúčastněných 

organizací, bude cílem zrealizovat propojení v co nejkratším termínu. MČ 
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vyjednává v předstihu o účasti investora, kterým bude s největší 

pravděpodobností PVS. 

Napojení kanalizačních řadů Šenovská 

Investorem je společnost Doma je Doma. Napojování kanalizačních řadů 

z výstavby v areálu bývalých Spojů si vyžádá částečná omezení provozu 

v ulici Šenovská a dočasný přesun autobusové zastávky ve směru 

Chabry/Ládví v předběžném termínu od 22. 3. do 20. 4. 2021. 

Do výčtu stavebních akcí je třeba dále zahrnout následující záměry 

z oblasti dopravní a technické infrastruktury, o kterých jsme informovali 

v průběhu minulých dvou let: 

— Plánované „navýšení“ skládky Ďáblice (investorem je společnost 

FCC): tento záměr zůstává stále otevřený. Investor dostal v rámci 

projednání EIA v roce 2019 a připomínek ze strany městských částí, spolků, 

vlastníků nemovitostí a dalších za úkol doplnit svou projektovou 

dokumentaci k EIA. Lze předpokládat, že tento záměr bude v budoucnu 

investorem opět oznámen. 

— Silniční okruh kolem Prahy – úseky 519 a 520 včetně MÚK Březiněves 

(investor Ředitelství silnic a dálnic): probíhá vyhodnocování připomínek 

v rámci zjišťovacího řízení pro EIA a jejich zapracování do projektové 

dokumentace k EIA. 

— Vysokorychlostní trať Praha–Drážďany (investor Správa železnic): 

projekt ve stadiu studie proveditelnosti byl oznámen dotčeným obcím 

a městským částem. 

— Lokální propojování a rozšiřování optické kabelové sítě (různí 

investoři): napojování rozvojových oblastí (např. areál Ďáblice) na stávající 

body napojení k optické síti. 

— Úpravy vedení dálkových tras VN (investorem je ČEPS): zkapacitnění 

přenosové soustavy VN z rozvodny Čimice a současné zrušení vedení VN 

přes část Ďáblického háje. 

Jednotlivé akce s dopadem na dopravu v Ďáblicích NEBUDOU 

realizovány najednou, ale v průběhu několika let, možná i desetiletí. 
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B. Bytová výstavba 

Kromě již zmíněného připravovaného projektu bytového domu Akcíz II 

(investorem je MČ) jsou ve fázi výstavby tři další projekty bytové výstavby 

(mimo individuální výstavbu a úpravy rodinných domů): 

— Soubor bytových a rodinných domů Areál Ďáblice (investor Doma je 

Doma, areál bývalých Spojů): ve výstavbě je první etapa výstavby včetně 

potřebné infrastruktury. Smlouva o spolupráci a finančních kompenzacích 

pro MČ byla uzavřena. 

— Soubor rodinných domů Pod Hvězdárnou (investor M Ďáblická, 

lokalita Květnová, Hřenská, Kučerové, K Náměstí): postupný archeologický 

průzkum staveniště, zahájení výstavby prvních objektů. Smlouva 

o spolupráci a finančních kompenzacích pro MČ byla uzavřena. 

— Bytový dům Ďáblice (investor H&V Stavreal, lokalita na křižovatce 

Ďáblická–K Lomu): záměr schválený stavebním povolením v roce 2007, 

v současnosti je projekt před dokončením. Investor žádal o navýšení 

projektu o jedno zmenšené podlaží, ale stanovisko městské části bylo 

negativní s poukazem na již dříve vydaná územní rozhodnutí pro tuto 

oblast. 

V různých fázích přípravy jsou následující projekty hromadné bytové 

výstavby: 

— Areál Bydlení Ďáblice (investor Bydlení Ďáblice, lokalita Statková–

Šenovská): projekt je ve fázi přípravy na stavební řízení. Smlouva 

o spolupráci a finančních kompenzacích pro MČ byla uzavřena. 

— Areál Statková (bývalý SPIRITEX): rozvoj v této oblasti a dokončení 

jednotlivých rodinných domků jsou prakticky blokovány negativními 

stanovisky společností NEW LAKITA, s. r. o., majitelem pozemků pod 

nezkolaudovanými komunikacemi. 

— Bytový dům Ďáblická (investor Křižovnické družstvo, lokalita 

v prostoru pod křižovatkou Ďáblická–Kostelecká): byla zahájena příprava 

pro projekční práce. Smlouva o spolupráci mezi Rytířským řádem Křižovníků 

s červenou hvězdou, společností Doma je Doma a MČ byla uzavřena. 
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— Bytový dům U Prefy (investor GYD, lokalita v ulici U Prefy): projekt 

bytového domu o 4 NP je ve stadiu probíhajícího stavebního řízení. 

Smlouva o spolupráci a finančních kompenzacích pro MČ byla uzavřena. 

— Bytový dům Ďáblická (investor Ing. Vladař, lokalita proluka Ďáblická 

14–16): dlouholetý záměr výstavby bytového domu se 4 NP je ve stadiu 

probíhajícího stavebního řízení. 

— Bytový dům Ďáblická 32 (investor Ing. Koníček, lokalita Ďáblická 32): 

nové malometrážní byty vzniknou přestavbou a úpravou stávajících objektů 

v havarijním stavu. Investor podal podnět k přípravě smlouvy o spolupráci 

s MČ. 

— Bytový dům Ďáblická (lokalita Ďáblická–Hořínecká, západní 

kvadrant): sledujeme dlouhodobý zájem různých investorů vy budovat 

bytový dům na soukromém stavebním pozemku na místě současné plochy 

zeleně (dříve s pomníčkem). Vše je zatím ve fázi jednoduchých neoficiálních 

studií. 

— Bytový dům Ďáblická (lokalita Ďáblická–Hořínecká, východní 

kvadrant): nově zaslaný záměr v této lokalitě ve fázi studie bytového domu 

o 4 NP v místě stávajícího rodinného domku a přilehlých pozemků. 

— Výstavba areálu AKROS (investor AKROS, lokalita ulice 

Ďáblická/Hlavní, naproti prodejně BILLA): další postup získání stavebního 

povolení brzdí stavební uzávěra navržená v souvislosti s přípravou výstavby 

dálničního okruhu. Smlouva o spolupráci a finančních kompenzacích pro 

MČ byla uzavřena. 

— Výstavba areálu Koňská louka (investor Shagga, lokalita Šenovská, 

směr Chabry): záměr je ve stadiu schvalování změny územního plánu hl. m. 

Prahy. 

Jan Hrdlička (ĎZ 02/21) 

Ne rozhodčí, ale oponenti nám „zařízli“ multifunkční halu 

I když stavební úřad a odborné útvary po letech projednávání a řešení 

připomínek vydaly stavební povolení, oponenti opět podali ke stavebnímu 

úřadu odvolání, a tak několik let práce na tomto projektu je opět oddáleno 



37 

a stavět zatím nemůžeme. Tímto také propadla dotace ve výši 15 mil. Kč na 

výstavbu haly, které SK Ďáblice získal od hl. m. Prahy a půjdou tedy na jiné 

sportovní projekty do jiných městských částí. 

Nikomu neberu možnost odvolání oproti rozhodnutí odborných 

stavebních úřadů, ale některé argumenty oponentů v něm uvedené podle 

mého názoru patří na zcela jiné „kolbiště“, než je řízení u stavebního úřadu. 

Ke všem námitkám oponentů uvedených v odvolání zpracovala naše 

městská část a SK Ďáblice vyjádření, se kterým se v případě zájmu můžete 

seznámit zde: skdablice.eu/hala/ 

Michal Mošnička (ĎZ 06/21) 

Archeologické nálezy u Akcízu 

Krátce po zahájení stavebních prací výstavby bytového domu Akcíz II 

byly během skrývky zeminy objeveny kosterní ostatky. Následný záchranný 

archeologický výzkum potvrdil v této lokalitě nálezy po téměř celé ploše. 

Mgr. Pavel Kacl ze společnosti Archeo Pro, o. p. s., který záchranný 

průzkum vede, potvrdil, že nálezy jsou podobného charakteru jako při 

výstavbě bytových domů Nad Akcízem před přibližně 10 lety. Kromě 

zmíněné kostry byly nalezeny zbytky zahloubeného domu půdorysných 

rozměrů přibližně 3x3 metry s kamennou pecí, zásobní jámy, úlomky 

keramických nádob, zachovalá kostra zajíce, polohy pravděpodobných 

sloupů drobných staveb. Podle předběžného ohledání na místě pocházejí 

nálezy převážně z období raného středověku mezi lety 700–900 n. l. 

Kosterní ostatky by ale mohly pocházet již z období mladší doby kamenné či 

doby bronzové, tedy z období několika tisíců let před naším letopočtem. 

Všechny nálezy pomáhají objasňovat způsoby osídlení a života na území 

současných Ďáblic. Zájemci mohou navštívit stránky Historie v terénu: 

www.hister.cz, kde je o průzkumu v Ďáblicích umístěno krátké video. 

Podrobnosti o provedeném záchranném výzkumu bychom rádi zveřejnili ve 

Zpravodaji po zpracování a vyhodnocení všech nálezů, tedy přibližně za šest 

měsíců. 

Jan Hrdlička (ĎZ 10/21) 
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8.  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 

ANGIOCHIRURGIE – MUDr. Tomáš Kneifl 

Fyzioterapie Ďáblice – Mgr. Ludmila Chasáková 

Zubní ordinace: MDDr. Jiří Procházka 

Zubní chirurgie – MUDr. Jiří Skalický 

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

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze 

Sociální pracovnice 

V rámci projektu „Sociální pracovník na MČ Praha Ďáblice a Dolní 

Chabry“ spolufinancovaného Evropskou unií z Operačního programu 

Zaměstnanost začala v únoru 2021 na pozici sociální pracovnice pracovat 

paní Mariana Kalianková, která se vám nyní představuje: 

Oblast sociálních služeb je mi velmi blízká. Dlouhá léta jsem pracovala 

ve státní správě v organizaci, která svým klientům poskytuje širokou škálu 

služeb. V rámci svého působení v této organizaci jsem měla možnost 

pracovat s rozmanitými skupinami klientů: s nezletilými, s rodinami včetně 

těch neúplných, se seniory, se zdravotně postiženými, s osobami závislými 

na omamných a psychotropních látkách atd. 

Pomáhat lidem řešit jejich problémy a vést je k vědomí vlastní 

odpovědnosti má pro mě velký význam a jsem ráda, že se této činnosti 

mohu věnovat i nadále. Pokud jste se ocitli v tíživé životní situaci 

a potřebujete pomoci, neváhejte mě kontaktovat. 

Nabízím vám základní i odborné sociální poradenství, pomoc s orientací 

v systému isociálních a zdravotních služeb. Konkrétně se může jednat 

o pomoc s vyřizováním sociálních dávek, dávek hmotné nouze, příspěvku 
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na péči, pomoc při vyřizování průkazů ZTP a příspěvku na mobilitu apod. 

Dále o podporu např. při komunikaci s (budoucím) zaměstnavatelem, 

s ošetřujícím lékařem, příslušnou pojišťovnou atd. 

Své služby nyní nabízím na Úřadě městské části Praha-Ďáblice. 

V návaznosti na současný stav spojený s epidemiologickou situací mě 

můžete v případě potřeby kontaktovat pomocí telefonátu či napsat na e-

mail. K osobní konzultaci je totiž vhodné se předem objednat. 

MK (ĎZ 03/21) 

Sociální komise v době koronavirové 

Epidemiologická situace, která v České republice přetrvává již několik 

měsíců, se dotkla také práce sociální komise. 

Vítání občánků 

Bohužel nebylo možné realizovat většinu našich „velkých“ akcí. Již 

v minulém roce se nám ani v náhradním termínu na podzim nepodařilo 

uspořádat Vítání občánků. Velmi doufáme, že to vyjde letos. Jakmile to 

bude možné, přivítáme naše „maličké“ z minulého roku (ti už tak maličcí 

nebudou) a zároveň miminka, která rodiče přihlásí letos. 

Akce pro seniory 

Zrušeno bylo také několik akcí pro seniory. Jsme moc rádi, že se nám 

v minulém roce ještě podařilo oslavit MDŽ a pak v září vyjet na výlet na 

zámek Kratochvíle a do Písku. Stihli jsme také gratulace jubilantům, kteří 

své jubileum oslavili v zimě, na jaře a v létě minulého roku. Bohužel tím 

jsme skončili. Již nebylo možné uspořádat oslavu Mezinárodního dne 

seniorů ani vánoční posezení s hudbou. Stejně tak dopadla letošní oslava 

MDŽ. Ale naše seniorky a senioři se nemusejí obávat, slavit budeme. Pokud 

to bude možné, oslavíme společně příchod léta, a na podzim už bude 

epidemiologická situace snad natolik dobrá, abychom mohli dál jet podle 

našeho každoročního plánu. 

Jubilantům, kterým nyní nemůžeme pogratulovat osobně, nýbrž pouze 

prostřednictvím přání ve schránce, přejeme k jejich životnímu jubileu 

alespoň touto cestou hlavně pevné zdraví a dostatek sil v těchto nelehkých 

časech. 
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Aktivity seniorů 

Co se pohybových i jiných aktivit pro seniory týče, ty se po letních 

prázdninách v minulém roce otevřely jen na několik týdnů, pak musely být 

pozastaveny. Jakmile to půjde, zase se rozběhnou. 

Pomoc spoluobčanům Nastalá situace postavila sociální komisi před 

nové úkoly a výzvy. Již minulý rok na jaře jsme se zapojili do distribuce 

informačních letáků, roušek a dezinfekce. Vybudovali jsme síť dobrovolníků, 

kteří například obstarávali a i dnes obstarávají nákupy pro seniory, kteří 

nechtějí nebo nemohou jít na nákup sami. Nyní pomáháme seniorům při 

registraci na očkování a pro ty, kteří nemají jinou možnost, zajišťujeme 

odvoz do očkovacího centra. 

Potravinová banka 

Koronavirová krize postihla každého z nás, někoho méně, někoho více. 

Pro ty nejvíce postižené zajišťuje sociální komise potravinovou pomoc 

z potravinové banky. Zájemci o tuto pomoc se mohou hlásit u paní Lydie 

Veselé (tel. 725 553 195). 

Sociální fond  

Sociální komise ve svém rozpočtu také disponuje tzv. sociálním fondem, 

jenž je určen pro občany, kteří se náhle ocitnou v tíživé životní situaci. 

Pokud máte pocit, že už nevíte, jak dál, obraťte se na úřad městské části. 

Naše nová sociální pracovnice M. Kalianková vám ráda pomůže najít 

vhodné řešení. 

Přeji nám všem, abychom tuto krizi ve zdraví přestáli a abychom se co 

nejdříve vrátili k normálnímu životu. 

Simona Dvořáková (ĎZ 03/21) 
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9.  Veřejný a kulturní život  

Kulturní a společenské akce 

Zažít Ďáblické jinak 

Pokud jste v sobotu 18. září navštívili sousedské slavnosti u KC Vlna, 

mohli jste vidět ctihodné ďáblické občany v poněkud neobvyklé podobě. 

Stačilo neformální oblečení, malá úprava od vizážistky, na chvíli 

zapomenout na vybrané společenské chování a stal se z nás malý kmen 

z doby kamenné. Náčelník, jeho osm žen a dva mladí lovci vám předvedli 

malý výjev ze svého nelehkého každodenního života plného strachu 

z divoké zvěře, z nepřízně počasí i nedostatku potravy. Doufám, že jste se 

pobavili stejně jako my při nácviku, kdy jsme se často úplně „odbourali“. 

Všichni jsme přispěli k ladění příběhu a vyvrcholením byly kostýmové 

zkoušky, kdy se v našich očích objevily slzy smíchu. A to byl také hlavní cíl 

našeho představení – pobavit sousedy z Ďáblic. Ale nám účinkujícím to dalo 

ještě něco navíc: nádherný pocit sounáležitosti, poznání nových lidí, zkrátka 

užili jsme si to všichni do poslední minuty. Náš velký obdiv si získali Honzík 

a Luďa, naši mladí lovci, kteří projevili velkou profesionalitu a nasazení při 

nácviku i při premiéře. Proto jsme se je rozhodli odměnit a věnovali jsme 

jim výhru ze soutěže o nejlepší pomazánku – poukaz na vstupné do 

Národního muzea. Tak zase někdy příště. 

Jana Ouředníčková (ĎZ 10/21) 

Letošní akce Zažít město jinak! aneb Prvobytně pospolné Ďáblice 

přilákala sice méně lidí, než na kolik jsme byli zvyklí, nicméně se opět 

velmi vydařila. Kromě výše zmíněné taneční skupiny Mamut se přítomným 

představily místní spolky – ďábličtí chovatelé, hasiči, zoologové z Ekocentra 

„Poznáním k ochraně“, spolek Parkán, zakoupit bylo možné výrobky 

kroužku Šikovné ruce a Otevřeného ateliéru či výrobky Fair Trade. Děti si 

mohly hodit šiškou na mamuta, dalšího si zkusit nakreslit či umlít mouku. 

Na pódiu postupně vystoupil orchestr Ďáblík, Gal Tir s ukázkou irských 

tanců, senegalští BaToCu zahráli na africké bubny, program uzavřela k tanci 
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i poslechu hrající skupina Caribe Latine Band. Během odpoledne se 

ochutnávaly nejlepší doma vyrobené pomazánky. 

Z pozice účastníka si dovoluji poděkovat za finanční příspěvky MČ 

Praha-Ďáblice a společnosti Kolektory, a. s. Poděkování za přípravu 

a organizaci celého odpoledne patří Vlněnkám Míše a Lucce, členkám 

kulturní komise, členům všech spolků a sdružení, kteří se akce zúčastnili, 

hasičům i dalším dobrovolníkům, bez nichž by to opět nešlo. 

Hana Macháňová (ĎZ 10/21) 

Tradičně netradiční advent 

I přes covidová omezení jsme se již potřetí sešli při rozsvícení 

ďáblického vánočního totemu. Kromě zrušení původně plánovaného trhu 

nám covid zavařil i při realizaci. Několik z nás v průběhu příprav 

onemocnělo, takže část prací se musela řešit distančně a některé výrobní 

kroky jsme si v Ďáblicích házeli jako horký brambor doslova přes plot! 

Letošním návrhem byla sestava čtyř adventních věnců z pravého jehličí 

pověšených na totemu do tvaru homole. Obrovská poklona patří akční 

partě Šikovných rukou, která se postarala o krejčovskou část realizace. 

Tahle parta se práce neleká a vždy se ochotně zapojí a pomůže. Dámy si 

práci rychle rozdělily, přišly s pár nápady a díky svým zkušenostem jim šlo 

dílo rychle od ruky. Část práce realizovaly na svých pravidelných setkáních, 

část si nosily i domů. Můj největší dík patří zejména paní Tůmové a paní 

Koubkové, které na svých bedrech nesly největší část příprav. 

Druhá etapa realizace byla výroba věnců. Ty jsou letos z živého jehličí 

a jako zdroj nám posloužily nedávné polomy a kácení na soukromé zahradě 

ve Kbelích. Za obstarání materiálu na věnce patří veliký dík Zdeňku 

Macháňovi a manželům Lukáczovým. Jimi svezený materiál zpracovala 

během jednoho dne další parta do krásně úhledných věnců. Poděkovat 

bych zde chtěla hlavně Lucce Sandrové a paní Šmídové. Škoda, že nám 

počasí ten den víc nepřálo. Dovedu si představit, že ve větší partě by z toho 

mohla být milá společenská událost. Posledním krokem byla kompletace. 

Celý páteční den jsme poté strávili u totemu s vysokozdvižnou plošinou 

a velice milou obsluhou ze společnosti Fix-up, kterým také patří nemalý dík. 

Za malinko vlezlé asistence pršo-sněžení a naopak pod velmi milým 
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a zejména vtipným dohledem dětí ze školky se totem pomalu začal 

převlékat do vánočního. Škoda, že jsme si vtipy našich milých školkáčků 

užívali jen já a Míša. Mému muži Honzovi a obsluze plošiny bylo v tu dobu 

docela horko. Zejména při navlékání věnců na sloup, za což byli školkou 

pasováni na PATA a MATA roku! 

Následující sobotu jsme strávili zdobením chodby. Na ulici jste se nás 

často ptali, zda letos použijeme háčkované ozdoby, které vytvořily Šikovné 

ruce pro loňský advent. Snažili jsme se tvářit tajemně, ale plán byl takový, 

že s nimi vyzdobíme chodbu u radnice, tak abyste si jejich nádheru mohli 

užít tentokrát zblízka, a také jsme chtěli vytvořit kouzelnou atmosféru 

v okolí betléma. Kromě háčkovaného nebíčka zdobí chodbu ještě výstava 

prací našich školáků a školkáčků. Během instalací v chodbě bylo zábavné 

pozorovat, jakou pozornost adventní totem budí. Kolem projíždějící auta 

zpomalovala, pár jich i zastavilo a cestující se utíkali k totemu vyfotit 

podobně jako řada kolemjdoucích. Obrovský dík za pomoc s výzdobu 

chodby patří i Anně Prokešové a Norbertu Rybářovi. Závěrem jsem si 

nechala poděkování největší, a to Míše Ničové, která se aktivně účastnila 

úplně všech výrobních kroků a fantasticky se postarala o veškerou 

organizaci. Míšo, bez tebe by to nešlo! Jsme rádi, že takovou dobrou duši 

máme! 

Odměnou za tuto práci nám byl nedělní podvečer. U radnice se před 

pátou hodinou sešlo podle fotografií cca 300 malých i velkých milých lidí, ze 

kterých sálala dobrá pohoda a energie. Po krátkém proslovu pana starosty 

a patera Tomáše nastal TEN okamžik a za hudebního doprovodu z filmu 

Láska nebeská se náš ďáblický strom nestrom poprvé rozsvítil. Ze srdečných 

reakcí přihlížejících soudím, že se projekt vydařil a pro mnohé z nás byl 

jedním z prvních ohlášení, že se blíží šťastné a veselé... 

Barbora a Jan Sládkovi (ĎZ 12/21) 

Aktivity a akce pro děti 

Jak jsme slavili den dětí 

Letošní dětský a sportovní den JEDEME DÁL II v číslech: 

32–33 stupňů, odpolední teplota; 
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10 stanovišť, z toho 6 pohádkových a 4 sportovní; 

1 zápas fotbalové školičky červení proti modrým; 

1 výtvarná dílna; 

1 interaktivní hudební vystoupení pro děti s Katkou a Gábinou; 

1 x hasiči s pěnou a s osvěžováním po celý parný den; 

1 nafukovací hrad zdarma, který zajistila Jiřina Růžičková; 

1 autodrom zdarma, který zajistil Richard Krajčo; 

20 pivních setů, které poskytl zdarma pan Bezušek ze Start Production; 

10 párty stanů pro stanoviště a pro výtvarnou dílnu; 

130 dětí, které soutěžily; 

350 večerních návštěvníků koncertu Lajna. 

Desítky pomocníků a dobrovolníků, mezi nimi např.: děvčata z Vlny, 

zastupitel Michal Klímek (pomoc při organizaci a dva dny návozu 

s dodávkou), radní Simona Dvořáková opět u výtvarné dílny, Tomík Ryšavý 

(pomoc s párty stany, stanoviště s hokejem) a další a další. Omlouvám se, 

pokud jsem na někoho zapomněl. 

Tak, a po číslech jedna úvaha. V různých diskusích na sociálních sítích, 

rozhovorech nebo i na zastupitelstvu zaznívají od místních různé kritiky, 

výtky, negativní připomínky. Ale když k nám přijedou například na tento 

dětský den rodiče a děti z jiných městských částí nebo návštěva z větší 

dálky, tak jsou nadšení. Nestálo by za to se nad tímto trochu zamyslet a být 

více pozitivní? 

Michal Mošnička (ĎZ 07–08/21) 

Aktivity a akce pro seniory 

Návštěva únorová: Šikovné ruce 

V posledních letech se s nimi setkáváme prostřednictvím jejich tvorby 

na společných ďáblických sousedských akcích a slavnostech. Jsou akční, 
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nesmírně kreativní, nápadité a plné životního optimismu. Řeč je 

o ďáblických dámách z kroužku Šikovné ruce, které se pod vedením paní 

Daniely Tůmové společně scházejí už od roku 2012 a jejich pletařský um 

obdivovali například i návštěvníci pražského Národního divadla. 

Spolu s Danielou Tůmovou a Jitkou Koubkovou jsme se vrátily 

k začátkům kroužku i projektům, které se jim podařilo uskutečnit. 

Vzpomenete si na úplné začátky kroužku? 

D. T.: V roce 2012 mě požádala paní Barbara Tranová ze sociální komise 

o zorganizování tvořivých dnů v OD Ke kinu a v základní škole (Velikonoce, 

Vánoce). To byly vesměs jednorázové akce. Po otevření komunitního centra 

Vlna jsme v roce 2016 začaly organizovat pravidelné kurzy korálkování. 

A tak jsem začala každou středu chodit do Vlny. Spolu se třemi čtyřmi 

děvčaty jsme vyráběly náramky, andělíčky a ozdobičky. Později se k nám 

přidaly další dvě ženy. Na podzim roku 2017 jsem přemluvila dámy ze 

zdravotního cvičení, aby se k nám přidaly. A tak nás začalo chodit více. 

Nezůstaly jsme jen u korálků, šily jsme „podkafíčka“ a začaly i háčkovat 

a plést. 

Kdy se u vás zrodila vášeň pro ruční práce a rukodělnou tvorbu? Co vás 

inspiruje? 

J. K.: Před lety, když byly moje děti malé, to byla z části i nutnost. Dětem 

bylo potřeba něco ušít, uplést, uháčkovat. V obchodech výběr nebyl. Tehdy 

pro mě byla inspirací moje maminka, později maminka mého manžela. Pro 

vnuky něco vytvořit byla radost, pro radost tvořím dodnes. Inspirace nám 

připravuje Dana Tůmová dost. 

D. T.: Já jsem od dětství háčkovala, pletla a šila, nejdříve na panenky 

a potom na sebe. S postupem času jsem šila na celou rodinu, jak bylo 

potřeba. Časem se přidalo vyšívání, paličkování a korálky. Vždy chci zkusit 

všechno nové, a tak jsem vrtala „výfuky“ na vajíčka, drátovala rybičky, 

zkoušela košíčky z pedigu. 

Zůstala jsem u paličkování – to je můj koníček. Teď vymýšlím náplň pro 

Šikovné ruce. 

Je sestava, ve které se scházíte, kompletní, nebo je váš kroužek otevřen 

i novým zájemcům? 
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J. K.: Od začátku své existence se počet členek kroužku postupně 

rozrůstal až do podoby, ve které je dnes: Daniela Tůmová, Alenka Švejdová, 

Jana Růžičková, Alena Jarošová, Pavla Dostrašilová, Jarmila Kremlová, 

Helena Šmídová, Jitka Koubková, Marie Heřmanová, Marie Mazancová, 

Marta Ševidová, Helena Kučerová, Jarka Vyšehradská, Jarmila Zippaiova, 

Jarka Sajdoková, Blanka Kubátová, Magda Švajcrová. Až se budeme moci 

opět scházet, budeme velice rády, když k nám přijdou nové členky napříč 

generacemi. Každý je vítán. I tímto bychom je chtěly ozvat mezi nás. 

Myslíte, že ruční práce můžou zajímat i mladé lidi? A chodí mezi vás mladí 

lidé, děti? 

J. K.: Kolem sebe i na sociálních sítích vidíme, že zájem o ruční práce 

roste. Zvláště v dnešní době, kdy je mnohem méně možností setkávat se 

a některé koníčky ani provozovat nelze. Je to jiný, pro mladé nový způsob 

realizace. Kdo to zkusí a vidí výsledek svého snažení, posune ho to o kousek 

dál. Určitě má radost z výsledku. 

Pracovaly jste za dobu svého fungování na několika společných 

komunitních projektech. Vzpomínáte si, které to byly a co pro vás bylo 

největší výzvou? 

J. K.: Ze začátku naší činnosti to byly menší projekty, postupně nabývaly 

na objemu. První větší výzvou, která se netýkala obyvatel Ďáblic, ale vlastně 

celé Prahy, byla spoluúčast na projektu na piazzettě u Národního divadla – 

šaty pro Carmen. To byla krásná práce, a ještě krásnější výsledek. 

Prvním velkým ďáblickým projektem byl Masopust v roce 2020. Výzvou 

bylo „ošatit“ strom do masopustního. A největší a nejhezčí projekt? 

Vánoční strom 2020. To byla pro nás veliká výzva. V té době jsme se již 

nemohly scházet, tvořily jsme každá doma. Objem práce nás zprvu 

překvapil, času bylo málo. Ale výsledek stál, doufáme, za to. Když 

potkáváme naše spoluobčany, všem se strom líbil. A to je asi největší 

odměna pro všechny ženy. Určitě největší výzva za dobu existence kroužku 

Šikovných rukou. Už se těšíme na novou. 

Michaela Ničová (ĎZ 02/21) 
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Covidové aktivity šikovných rukou 

Od doby, kdy kroužek Šikovné ruce pracoval na vánoční výzdobě 

obecního „totemu“, uběhla krátká doba a opět došlo k nařízením, na jejichž 

základě se nešlo scházet. Ženám-seniorkám tvoření a scházení se nad 

výtvory chybělo. Proto jsme se domluvily a začalo období tvoření na dálku, 

z domovů. Objednaly jsme pletací přízi, začaly plést ponožky pro seniory 

v nemocnicích (celkem jsme poslaly 28 párů) či ponožtičky a čepičky pro 

miminka v porodnicích. Těchto výrobků není nikdy dost, stále jsou potřeba. 

Třeba se najde mezi vámi někdo, kdo bude chtít k této aktivitě přispět. 

Budeme rády. Tuto práci ženy přivítaly, radily si navzájem, i když jen po 

telefonu nebo „pod oknem“. 

Velikonoční svátky bohužel proběhly „za zavřenými dveřmi“ našich 

domácností. V březnu se nám ozvala Míša Ničová spolu s výtvarnicí Bárou 

Sládkovou, které vždy přicházejí s nápady na výzdobu „totemu“. Komunitní 

centrum Vlna dodalo materiál a nápad se realizoval. Šlo o výrobu cca 1 000 

kytiček různých tvarů a materiálů, nepočítaně lístečků. Od 29. dubna bylo 

možné vidět námi ozdobený jarní strom. 

Na výrobě se podílely nejen členky kroužku Šikovných rukou, Bára 

Sládková, Míša Ničová a Lucka Sandrová, ale po výzvách k pomoci i dvě(!) 

ženy, obyvatelky Ďáblic. 

Nyní se těšíme, vzhledem k rozvolňování i naočkování většiny z nás, že 

se budeme zase setkávat. Začneme připravovat překvapení pro seniory 

Ďáblic a těšit se na setkání s nimi. Zatím tvoříme do „šuplíku“ a těšíme se, 

s jakou výzvou za námi přijde Bára ohledně vánoční výzdoby. 

Budeme velice rády, když se naše řady rozšíří o další členky, a to nejen 

z řad seniorek – přidejte se k nám! 

Jitka Koubková a Daniela Tůmová (ĎZ 06/21) 

Novinky z klubu seniorů 

V pátek 4. června konečně nastal den, kdy jsme se mohli poprvé po 

osmi měsících setkat v kulturním sále Obecního domu Ďáblice. A přišlo nás 

téměř třicet. 
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Konečně jsme si mohli v klidu prohlédnout nové společenské hry, 

zavzpomínat nad Kronikou klubu seniorů a hlavně se těšit z toho, že jsme 

tuto složitou dobu všichni ve zdraví přežili. K příjemné atmosféře přispěla 

i káva a sladké dobroty, které napekly některé dámy z klubu. Ochutnali 

jsme také pečené plněné žampiony pro inspiraci na lehké letní jídlo. 

O týden později jsme se opět v početném stavu sešli na hřišti 

SK Ďáblice. Tedy ne kvůli fotbalu, ale pro společný zážitek z báječné točené 

zmrzliny. A skutečnost předčila očekávání. Zmrzlina, ten den s příchutí 

vanilka a meruňka, byla prostě báječná. Všichni jsme si přáli, aby ten pocit 

blaženosti nikdy neskončil. Další posezení jsme si zpříjemnili ještě výbornou 

kávou a chlazenými nápoji. Paní Kateřině Muškové posíláme velké 

poděkování za skvělou obsluhu. 

Posezením na hřišti SK Ďáblice však naše páteční aktivity ještě 

neskončily. Vpodvečer jsme se sešli opět v hojném počtu na divadelním 

představení Manželství v kostce. Kdo neviděl, prohloupil. V manželských 

peripetiích Emila a Marcely (Oldřich Navrátil a Zuzana Kronerová) našel 

podobenství vlastních zkušeností zcela jistě každý z přítomných diváků. Oba 

protagonisté příběhu sklidili na závěr zasloužený potlesk. A my z klubu 

seniorů jsme měli tu čest se po představení s oběma herci sejít v atriu 

Obecního domu Ďáblice a osobně jim poděkovat za to, že k nám přivezli 

radost a smích. 

Jana Ouředníčková (ĎZ 07–08/21) 

Letní kaleidoskop Klubu seniorů 

Rekonstrukce lékárny v OD Ke Kinu nás „vyhnala“ z kulturního sálu 

a bylo to jen dobře. 

Letošní přívětivé léto trávíme venku, většinou pod slunečníky kantýny 

fotbalového hřiště. Paní Kateřina se o nás skvěle stará a my se vždy těšíme 

na páteční porci zmrzliny a dobré kávy. Ani zde však nezahálíme a jako při 

každé schůzce trénujeme paměť. Jedním z úkolů byly názvy ptáků a dali 

jsme jich dohromady 70. Dokázali byste nás překonat? 

Největší letní aktivitou byl klubový výlet v pátek 13. srpna. Z parkoviště 

před úřadem jsme vyjeli v 8 hodin a již před devátou jsme dorazili do malé 
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obce Třebíz, kde byl v roce 1975 otevřen skanzen vesnické architektury. 

Před námi se objevila malebná náves s rybníkem a kachnami (hlasitým 

kejháním děkovaly za zbytky svačiny), to celé obklopené vzrostlými stromy, 

historická zvonice, jejíž hlas stále doprovází místní obyvatele při odchodu 

z tohoto světa. 

Paní průvodkyně nás uvedla do místního statku, ve své době největšího, 

a seznámila nás s historií tohoto úchvatného komplexu. Rodina statkáře 

Cífky tehdy zaměstnávala mnoho místních obyvatel. Jedni nemohli být bez 

těch druhých a prospěch to přinášelo všem. Během svého života se polnosti 

rodiny rozrostly z původních 15 na 60 hektarů. Je obdivuhodné, jak dokázali 

pouze s primitivní technikou a koňmi obdělávat tak rozsáhlou plochu. Při 

vstupu do hlavní budovy na nás dýchla nezaměnitelná vůně starých budov 

a příjemný chlad ze silných kamenných zdí. Vše tu mělo své místo i svůj účel 

a mnoho věcí z vystaveného mobiliáře jsme znali ze svého dětství. Součástí 

statku byla i malá pivnice pro místní obyvatele. Nebylo těžké si představit, 

jak se zde večer po celodenní práci scházeli a diskutovali. Jedna místnost 

v patře byla věnována těm, kteří se zasloužili o obnovu těchto nádherných 

stavení, velmi poničených a zpustlých v poválečných dobách, kdy došlo 

k vyvlastnění těchto majetků. Svým umem přispělo mnoho místních 

seniorů, kteří při zachování původních stavebních postupů dokázali 

zrekonstruovat statek do dnešní krásy. Také většina vnitřního vybavení byla 

darována nejen místními obyvateli. Toto jejich obrovské úsilí později ocenili 

i dědici původních majitelů, kteří po restitucích celý statek s vybavením 

darovali obci. 

Po prohlídce statku jsme se přesunuli do původního obchůdku, kde se 

prodávala pestrá směsice zboží pro potřeby tehdejší domácnosti. A my 

jsme vykoupili tradiční mašlovačky z peří. Zcela jiný pak byl domeček 

místního ševce, otce sedmi dětí. Těm větším večer přistavil žebřík na půdu, 

kde spaly na seně, menší spali v jedné dětské postýlce někdy i čtyři 

pohromadě! Malá místnost s nízkým stropem byla dílnou, ložnicí i kuchyní 

zároveň. V podobném duchu byl i vedlejší domek babky kořenářky, 

v minulých dobách často jediná možnost pro vesnické lidi při léčbě 

nejrůznějších chorob. S úctou budu vzpomínat na naše předky a jejich 

životní úděl, pracovitost a skromnost. Poslední prohlídka byla věnována 
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rodnému domu místního rodáka a oblíbené-ho spisovatele historických 

románů Václava Beneše Třebízského. 

Jen neradi jsme opouštěli tuto kouzelnou obec s pouhými 450 obyvateli, 

ale čekala nás další výzva: Panenský Týnec s proslulým nedostavěným 

chrámem z počátku 14. století. Jsou mu připisovány magické účinky na 

zdraví a duševní pohodu všech, kteří vstoupí do jeho vnitřního prostoru. 

Koruny stromů rozlehlé zahrady, která obklopuje chrám a klášter zasvěcený 

sv. Anežce České, nám poskytly vítaný stín a příjemný odpočinek před 

odjezdem na třetí místo našeho putování. 

Známá písnička Ó Velvary, kterou jsme si společně zazpívali před 

vjezdem do města, vám právě prozradila, že naší poslední zastávkou byly 

Velvary. Z místní restaurace jsme měli krásný výhled na dominantu 

náměstí, krásně zdobený mariánský sloup. 

To nám trochu vynahradilo delší čekání na objednaný oběd. Restaurace 

disponovala pouze jedním kuchařem a majitelé, rodina z dalekého 

Pákistánu, přiznali, že jsme jejich první větší zájezd. Tak jsme jim trochu 

vypomohli s roznáškou jídla, které bylo chutné, a nakonec se dočkali 

všichni. A ti, kteří měli ještě sílu, se vydali do technického muzea hraček. 

V první budově jsme obdivovali staré panenky, dětské pokojíčky, 

nádobíčko, autíčka i další, ale také jsme si mohli zakoupit retro hračky 

z našeho mládí. Céčka, hru blechy, různá jednoduchá letadélka, kasičky 

muchomůrky apod. 

Ve druhé budově je stálá výstava starých vláčků a dalšího příslušenství 

z prostředí železnice. Na ploše 30 m2 je tu železnice, která by potěšila 

nejedno mužské a dětské srdce. Po jejím spuštění se několik vlakových 

souprav dalo do pohybu, míjely se na složitém kolejišti a největší zážitek 

následoval poté, co naše průvodkyně zhasla světla. V tu chvíli vypadalo vše 

reálně, osvětlená nádraží a nástupiště, domečky i světla kroužících 

lokomotiv. Někteří se ještě odměnili dortíkem a kávou z místní cukrárny, ale 

pak jsme již nastoupili zpět do autobusu a hurá domů. 

Unavení, ale šťastní. Skládám poklonu naši nejstarším členům, kteří se 

i přes zdravotní komplikace našeho společného výletu zúčastnili a v dobré 

pohodě se vrátili zpět do Ďáblic. 
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Uplynul pouhý týden a už jsme zase na hřišti. Tentokrát nás čeká 

tradiční letní opékání buřtů. Stoly pod střechou jsou plně obsazené, sešlo 

se nás přes 30 a za malou chvíli provoněly opékané buřtíky celé hřiště. Moc 

děkujeme panu Červinkovi za přípravu ohniště, paní Kateřině za vše, co pro 

nás v průběhu léta udělala a panu Mošničkovi a fotbalovým juniorům za 

milý pozdrav ze soustředění, který nám zaslali přes Facebook. 

Jana Ouředníčková (ĎZ 09/21) 

Zářijový klub seniorů 

První pátek podzimního měsíce byl po několika letech opět výjimečný. 

V ďáblickém klubu jsme potřetí od založení spolku oslavili diamantovou 

svatbu. K tomuto nádhernému výročí dospěli bok po boku manželé Jana 

a Josef Růžičkovi. Po důstojném obřadu následovalo moře gratulací, krájení 

svatebních dortů, ochutnávka koláčků, které napekly Dana s Helenkou, 

zatímco náš nováček Ivo podpořil dobrou náladu hrou na klávesy a zpěvem, 

ke kterému jsme se rádi přidali. Málem jsme kvůli tomu zapomněli 

manželům předat svatební dar. Vpodvečer jsme domů odcházeli naplněni 

krásným prožitkem. Ještě jednou blahopřejeme! 

Další pátek jsme opět vzali útokem hospůdku u fotbalového hřiště 

SK Ďáblice. Čekalo nás překvapení v podobě tří nových zájemců o členství 

v klubu, a tak všichni máme velkou radost, že se naše řady rozrůstají. 

O týden později se tři členky společně pustily do přípravy pomazánek, které 

jsme přihlásily do soutěže v rámci akce Zažít město jinak. Nezapomněli jsme 

ani na vegetariány a bylo trochu úsměvné, že jedna tato specialita, dýňová 

pomazánka, se podělila o první místo s tradiční škvarkovou. Dobré byly 

všechny, i chléb, který upekly další ďáblické ženy. Všem patří velké 

poděkování za účast v soutěži. Výhru – kuchařskou knihu 200 nejlepších 

pomazánek – určitě v klubu využijeme pro naše budoucí kulinářské 

ochutnávky. 

V neděli 19. 9. nás čekal výlet parníkem z Prahy ke Slapské přehradě. 

Nikdo nezaspal a po nalodění jsme se vydali na čtyřhodinovou plavbu, 

poslední v tomto roce. Asi i proto na parník po celé jeho trase mávali snad 

všichni, kteří byli na břehu řeky Vltavy. Průvodce nás informoval o každé 

zajímavosti, kterou jsme míjeli, viděli jsme mnoho zástupců vodního 
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ptactva a pomocí grogů a svařáků jsme bez újmy na zdraví překonali 

i chladné počasí. V krásném a hlavně teplém podpalubí jsme se také 

naobědvali a už se před námi objevila přehrada. Cestou do strmého kopce 

k autobusové zastávce jsme minuli církevní shromáždění u sochy 

sv. Jana Nepomuckého. Obřad vedl kardinál Dominik Duka. Možná i to nám 

dodalo potřebnou energii ke zdolání mnoha schodů a po krátkém čekání 

jsme všichni spokojeně ujížděli zpět ku Praze. 

Jana Ouředníčková (ĎZ 10/21) 

Zámek, voda, poledník 

Díky dámám ze sociální komise, které nám zajistily speciální autobus, 

jsme se opět mohli s ďáblickými seniory vydat na podzimní výlet. Tentokrát 

byl naším cílem Jindřichův Hradec obklopený rybníkem Vajgar. Tamní hrad 

a zámek nás přivítal ve světle slunečních paprsků. Paní Jana Kohoutová pro 

nás domluvila speciální trasu složenou z několika prohlídkových okruhů, 

která obsahovala pouze dva schody, což následně ocenily i mnohé seniorky. 

Nejvíce nás ohromila pět set let stará Černá kuchyně, kde podle pověsti 

vařívala Bílá paní kaši pro místní chudinu, a nádherně vyzdobený hudební 

pavilon Rondel, který jsme ale museli brzy uvolnit přicházející nevěstě. 

Po obědě v nedalekém centru města jsme už samostatně měli možnost 

prohlédnout si muzeum Jindřichohradecka s Krýzovými jesličkami, unikátní 

Aqua show v centru sv. Floriána či v dlažbě vyznačený 15. poledník 

východní délky. Výlet se nám moc líbil a první kapky deště jsme naštěstí 

potkali až při zpáteční cestě autobusy. 

A nakonec vzkaz od sociální komise: Pevně doufáme, že se situace 

změní a budeme moct příští rok naplánovat výletů více, jako tomu bylo 

dřív. Těšíme se na vás a na další akce, které nás s vámi čekají na podzim. 

Hana Macháňová (ĎZ 10/21) 

Čtyřletí senioři 

První listopadový pátek přivítala v sále Obecního domu Ďáblice členy 

ďáblického klubu seniorů sváteční atmosféra. Čtvrté výročí od založení naší 

organizace Senioři ČR bylo dobrým důvodem pro důstojnou oslavu i výzvou, 
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aby se tento den zapsal mezi ty, na které budeme dlouho a rádi vzpomínat. 

Pozvání přijali starosta a místostarosta naší obce a všechny nás překvapili 

nádherným dárkem, ovocnou kyticí s nápisem Našim seniorům. U této 

voňavé „celebrity“ se vytvořil zástup nadšených obdivovatelek a snad 

všichni jsme si malé umělecké dílo vyfotili na památku. Byla nejen krásná, 

ale i moc dobrá, jak jsme se o chvíli později osobně přesvědčili, nezbyl z ní 

ani lísteček. 

Pan Hrdlička přinesl vynikající vlastnoručně upečený třešňový koláč, 

k chuti přišlo i další občerstvení, které jsme společně připravili, a do 

posledního kousku se snědly i čtyři narozeninové dorty. Hudební 

vystoupení Vladimíra Pecháčka, bývalého člena kapely Šlapeto, potěšilo 

všechny, kteří si rádi zazpívají staropražské písničky, a zpěvem jsme 

doprovodili i Jarmilku Myslivcovou při hře na harmoniku. Odpoledne uteklo 

všem jako voda a jen neradi jsme se loučili. A ještě pár slov na závěr. Jsme 

spolu už čtyři roky a je to čím dál lepší. Stali se z nás opravdoví přátelé. Na 

činnosti klubu se podílí mnoho členů a všem patří velké poděkování. A to 

patří i vedení MČ Ďáblice, které nás podporuje nejen finančně, ale i osobně, 

např. účastí na našich akcích. Přeji našemu klubu všechno nejlepší do 

dalších let. 

Jana Ouředníčková (ĎZ 12/21) 

Narozeniny Deváté 

Dlouho očekávaná beseda s herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou 

a harmonikářem Liborem Šimůnkem se v pátek 26. 11. uskutečnila 

navzdory tomu, že díky vyhlášení nouzového stavu pouhý jeden den před 

termínem setkání se mnoho občanů rozhodlo raději zůstat doma v bezpečí. 

I tak se ve společenském sále Obecního domu sešlo v odpoledních 

hodinách několik desítek Ivančiných fanynek a fanoušků. Tato stále velmi 

vitální dáma nás téměř hodinu a půl bavila veselými historkami ze svého 

života, dobu odpočinku vyplnil harmonikář písněmi oblíbenými starší 

generací.  

Jeho poslední píseň byla znamením pro to, abychom připravili pro 

Ivanku narozeninové překvapení. A pak už jsme stoupali na pódium 

a nevěřícně hledící oslavenkyni předali dvě nádherné kytice. Jednu od 
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Klubu seniorů, druhou předal za MČ Ďáblice místostarosta Jan Hrdlička. 

Následoval narozeninový dort, šampaňské na přípitek a krásný dárek 

v podobě vánočního stromečku, který uvnitř ukrýval její oblíbené červené 

víno. K našemu přání se přidali i její slavní kolegové a kolegyně. Předtočené 

gratulace přivezli manželé Stebilovi, majitelé agentury zastupující umělce, 

a tak jsme si mohli poslechnout např. známého moderátora Aleše Cibulku, 

naživo z telefonu zpěváka Pepíčka Zímu, který si připomněl svá vystoupení 

v Ďáblicích a všechny přítomné pozdravil, nebo spisovatelku 

Marii Formáčkovou, blízkou spolupracovnici a přítelkyni paní Deváté. 

Následovala autogramiáda, focení a společná oslava jejích 

86. narozenin. Každý návštěvník si mohl podle chuti naložit pohoštění ze 

seniorkami připraveného bufetu, dát si víno a kávu ve vestibulu před sálem 

a popovídat si s přáteli před odchodem domů. Na konec patří vždy 

poděkování. Děvčatům z klubu za vynikající domácí pochoutky, vedení MČ 

Ďáblice za finanční spoluúčast na celé akci, Nadaci Charta 77 za darované 

vystoupení a všem, kteří byli v sále, za nádhernou atmosféru. 

Jana Ouředníčková (ĎZ 12/21) 

Jiné akce 

Hravé Ďáblice s procházkou 

V dnešní nelehké době, kdy jsou kultura a další akce pro veřejnost 

odsunuty na druhou kolej, se pro vás snažíme připravit alespoň individuální 

zábavu. Proto jsme rozjeli kolekci „procházkových“ her. Jejich úkolem je, 

aby rodiče s dětmi či starší děti samostatně měli důvod jít ven na čerstvý 

vzduch, a přitom se něco zajímavého dozvědět či navštívit místa, na která 

běžně při procházkách nezavítají. 

První hra, která proběhla, byla založena na QR kódech. První z nich 

otevřel fotografickou nápovědu, kde se nachází další z kódů. Takovýchto 

stanovišť bylo po celých Ďáblicích celkem 17. Na posledním z nich se 

účastníci dozvěděli, kdy a kde si mohou vyzvednout odměnu – výborný 

muffin od Kačky Muškové z Občerstvení na hřišti. Ten si vyzvedlo 

65 výletníků. 
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Druhá hra právě skončila a byla zaměřena na jarní zvyky. Na rozdíl od 

první hry tentokrát byla mapa stanovišť s hádankami dopředu známa 

a hráči si tedy mohli vybrat, kdy které místo navštíví. Cílem bylo úspěšně 

vyluštit tajenku křížovky. Odměnou tentokrát byly balíčky domácích cookies 

z dílny KC Vlna, těch jsme vydali 117. Ne všichni si však odměnu vyzvedli… 

Další hru pro vás právě chystáme, tentokrát to bude detektivní záhada 

a začínat bude začátkem dubna. 

Ohlasy na obě uskutečněné hry jsou více než pozitivní, a to i přesto, že 

první z nich probíhala v krušných podmínkách a hráči se potýkali se 

sněhovými závějemi, ledovkou a třeskutým mrazem. 

Jsme velice rádi, že alespoň takto pro vás můžeme přichystat takovou 

zábavu, jakou si v rámci všech omezení můžete v bezpečí užít, a přitom vyjít 

ven a posílit tak svoji imunitu. 

Lucie Sandrová (ĎZ 03/21) 

Hravé Ďáblice jsou za námi 

Právě skončila zatím poslední ze série tří procházkových her Hravé 

Ďáblice. Jednalo se o smyšlený detektivní příběh, který jsme zasadili do 

doby první republiky a její účastníky jsme provedli po Ďáblicích, když ještě 

nebyly ani součástí Prahy. Hráči měli za úkol vypočítat kód k otevření 

schránky, která se údajně nalezla při vykopávkách v ulici Kučerová. Tu měl 

pan Battista uloženou na místní poště, kterou zloději vykradli a schránku 

odnesli a schovali. A protože Battista byl zámožný člověk, dalo se očekávat, 

že ve schránce bude doteď uschovaný značný obnos peněz. 

O tom, že to tak skutečně bylo, se přesvědčilo 83 lidí, kteří spočítali 

výsledek a zkusili si na autentické plechové krabičce nastavit správný kód. 

Komu se podařilo schránku otevřít, objevil hromadu „dobových“ peněz 

a každý si na památku odnesl jednu bankovku. Kromě toho každý dostal 

sladkou odměnu a prvních pět, kteří dokončili všechny tři hry, vyhráli novou 

improvizační hru pro celou rodinu Epigames. 

V dnešní nelehké době, kdy jsou kultura a další akce pro veřejnost 

odsunuty na druhou kolej, se pro vás snažíme připravit alespoň individuální 
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zábavu. Proto jsme rozjeli kolekci „procházkových“ her. Jejich úkolem je, 

aby rodiče s dětmi či starší děti samostatně měli důvod jít ven na čerstvý 

vzduch a přitom se něco zajímavého dozvědět či navštívit místa, na která 

běžně při procházkách nezavítají. 

Moc děkujeme všem, kteří se našich her zúčastnili. Obzvláště pak 

děkujeme za pochvaly od vás a doufáme, že se nám zase podaří nějakou 

další hru zrealizovat a zabavit vás tím, alespoň do té doby, než pro vás bude 

možné nachystat i další aktivity. 

Lucie Sandrová (ĎZ 04–05/21) 

První oslavy slunovratu 

V neděli 20. června vpodvečer, tedy pár hodin před příchodem 

astronomického léta, jsme se společně setkali na prostranství před 

Obecním domem Ďáblice, abychom tento starobylý svátek oslavili. 

Ďáblický slunovrat jsme letos organizovali vůbec poprvé. Jelikož nás 

„doba covidová“ připravila o tradiční čarodějnice, rozhodli jsme se oslavit 

v komunitním duchu příchod léta, a to kreativitou, rytmem a hudbou. 

Spolu s kroužkem Šikovné ruce jsme připravili pro děti dílnu výroby 

věnečků a svícnů, malování na kamínky, Sládkovna manželů Sládkových 

přivezla zbrusu nové a velmi povedené atrakce. Hlavním hudebním hostem 

byl bubeník Tokhi s doprovodnou kapelou The Groove Army, která doslova 

rozpohybovala všechny přítomné při své bubenicko-rytmické dílně. 

Na ohništi se opékaly špekáčky a Slunce o sobě v tento den dalo 

opravdu vědět (rtuť teploměru šplhala až k 37 °C). I proto jsme ocenili 

dozor a příležitostné kropení prostranství i návštěvníků od dobrovolných 

ďáblických hasičů. 

Moc děkujeme všem, kdo se na přípravách akce podíleli i aktivním 

návštěvníkům, kteří, ačkoliv spolu nikdy nehráli, vytvořili překrásný 

„sluneční orchestr“. 

Míša Ničová (ĎZ 07–08/21) 
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10. Škola 

Virtuální výstava fotografií žáků 9. ročníku ďáblické školy 

Žáci devátého ročníku naší školy měli za úkol v rámci distanční výuky 

výtvarné výchovy vytvořit uměleckou fotografii. Vzhledem k tomu, že 

letošní zima nám nadělila sníh i u nás v nížině, tématem fotografií byla 

právě ZIMA. Práce se žákům velmi povedla a některé fotografie jsou 

opravdu vydařené, proto jsme uspořádali alespoň jejich virtuální výstavu. 

Výstava se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Jednotlivé fotografie 

mohli diváci obodovat. 1 bod – nejméně a 5 bodů – nejvíce. Fotografie 

nakonec ohodnotilo 219 návštěvníků virtuální výstavy. Pojďme si 

připomenout ty nejvíce bodované. 

Všechny fotografie byly krásné a jejich hodnocení se od sebe liší vždy 

jen o pár bodů. Děkujeme všem, kteří výstavu zhlédli a podíleli se na 

hodnocení fotografií. 

Lenka Zemanová (ĎZ 03/21) 

Čtenářský most dokončen! 

3 264 748 stran přečteného textu, 544,12 kilometru dlouhý most 

spojující Prahu a Hamburk 

O Velikonocích tohoto roku byla dokončena stavba více než 

pětisetkilometrového mostu, který byl postaven z přečtených stránek. Četly 

děti z Hamburku a z Prahy. V rámci naší školy se zúčastnily třídy 2.A, 2.B, 

5.B, 5.C, 6.A a 6.B. 

Martin Matoušek (ĎZ 06/21) 

Nový pavilon ZŠ 

Naše škola má nejen bohatou historii, ale nezapomínáme ani na její 

další rozvoj. Péče o vzdělání byla a je výsadou kulturních národů! I rozvoj 

ďáblické školy v její současné lokalitě je patrný na první pohled – původní 

budově školy přibylo jedno patro, bylo přistavěno několik bočních křídel, 
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kuchyně, vestavby, odborné učebny, nové vybavení atd. Dětí je více, nároky 

se mění a není možné na ně nereagovat. 

Podmínky a poloha objektu školy v zastavěné centrální části Ďáblic, 

navíc v památkově chráněné oblasti, je limitována stávajícím prostorem. 

Kéž bychom mohli využít tzv. „dřevěnku“, kterou městská část po revoluci 

prodala. Kéž by v devadesátých letech mohly být využity další budovy 

v okolí školy (studie z té doby existují). 

A proto je třeba hledat prostorové rezervy v budově samotné 

a v bezprostředním okolí školy. Letos byla zprovozněna specializovaná 

učebna fyziky–chemie. Tato učebna je vybavena především k seznámení 

s oběma předměty formou pokusů a praktických zkoušek. Začala ale být 

využívána až v tomto školním roce. 

Další možnosti rozvoje naší školy vidíme (vedení MČ i vedení školy) ve 

využití prostoru v zahradní části školy tak, abychom prostor vrátili po 

dostavbě školy do aktivního užívání, využili efektivněji pro výuku a zároveň 

bychom rádi napravili i přehmaty z devadesátých let, kdy k sousední stěně 

statku byla nahrnuta zemina, čímž je patrně poškozena izolace. A právě 

nyní je vhodná příležitost představit veřejnosti návrh zahradního pavilonu, 

který po všech neúspěšných pokusech o další nástavbu umožní rozšíření 

školy o potřebné třídy a další prostory. Autorem návrhu je 

Ing. arch. Václav Škarda, který navrhoval již dostavbu školy asi před sedmi 

lety, ve spolupráci s kolegou Ing. arch. Jiřím Švehlou. 

Pavilon by měl být částečně zahloubený dvoupodlažní objekt na místě 

stávajícího hřiště u ulice Na Terase. Měl by být přístupný z upravené 

zahrady, která propojuje stávající budovu školy a budoucí pavilon s tím, že 

bude možný i přístup z ulice Na Terase. V pavilonu by měly být čtyři 

multifunkční prostory, které budou primárně využitelné jako třídy, ale bude 

je možné užívat jako ateliery, družinu, taneční sál, školní kuchyňku, zázemí 

pro zahradu, doplněné o kabinet a technické zázemí. Původně uvažovaný 

rozsah pavilonu byl větší, ale s ohledem na velikost sousedních objektů byl 

objem a odstup upraven na takový, jaký je dnes představen. Architekti úzce 

spolupracovali s vedením školy na zadání pro „zahradu“. Požadavků 

a nápadů je tolik, že by se nevešly ani do dvakrát většího prostoru! Prostor 

by se měl stát místem, kde by bylo možné vyučovat, hrát si, pěstovat ve 
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zvýšených záhonech bylinky, myšleno je i na malou voliéru. Pochopitelně by 

prostory sloužily odpoledne družině, pohybovým či výtvarným kroužkům. 

V současnosti je realizována dokumentace pro získání potřebných 

povolení. O postupu příprav tohoto záměru budeme informovat. Celkové 

náklady na čtyři třídy by neměly převýšit 25 mil. Kč. Zpracovaná objemová 

studie bude představena ve škole a následně bude k nahlédnutí na 

webových stránkách městské části. 

Jan Hrdlička (ĎZ 10/2021) 

Pěšky do škol 

Když se letos 1. září objevili žáci před ďáblickou základní školou, už na 

první pohled bylo zřejmé, že některým chyběla dlouhodobá sportovní 

činnost. První hodiny tělesné výchovy nás pedagogy upozornily, že 

i pružnost mladého těla jako by zatuhla. Domácí online výuka v době 

covidové karantény vykonala své. A co je nejjednodušší pohyb? Chůze. 

V půlce září se zdejší škola zapojila do projektu Pěšky do škol. Připojila 

se tak k 89 školám z 57 obcí v České republice. Pro letošní rok se projektu 

aktivně účastnilo pět tříd na 1. stupni základní školy, které tak doplnily 

praktickou část dopravní výchovy. Přes 100 dětí se snažilo jeden týden 

pokračovat v prázdninových pochodech. Někdo zapomněl na dopravní 

prostředky MHD, někdo pokračoval v jízdě na kole nebo koloběžce, jiný 

přemluvil rodiče, aby zastavili dál od školy a mohli dojít několik stovek 

metrů k budově. Je třeba si uvědomit, že ďáblická škola sbírá děti 

i z okolních vesnic. To už by asi byl skutečný sportovní výkon, kdyby dítě 

přicházelo každý den do školy pěšky třeba z Baště... Během celého týdne si 

žáci sami zapisovali do tabulky způsob dopravy do školy. V rámci třídy si 

porovnávali, kdo je chodec a kdo jezdec.  

V návaznosti na krásné babí léto si děti samy prodloužily tuto 

chvályhodnou tělovýchovnou akci. Význam chůze v ranních i odpoledních 

hodinách je žákům zřejmý. Okysličený mozek dokázal bystře reagovat již od 

první vyučovací hodiny. Odpoledne zase žáci rozhýbali tělo po celodenním 

pobytu v budově školy. A tak se celý projektový týden prolnul do různých 

předmětů. Děti si počítaly své kilometry chůze i jízdy, procvičovaly si plíce 
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i svaly, pozorovaly měnící se krajinu v pozdním létě, sdružovaly se a opět 

socializovaly. 

Naše ďáblická škola danou iniciativu vítá, není však pro ni snadné najít 

bezpečné místo pro odkládání desítek kol a dalších obdobných prostředků. 

Magda Fuksíková (ĎZ 11/21) 

Bejvávalo dobře aneb 120 let naší ďáblické školy pohledem 

češtináře 

Ve středu 6. října naše škola dovršila sto dvacet let své existence. Při 

této příležitosti jsme pro žákyně a žáky připravili mimořádnou výuku – 

v některých třídách jsme například uspořádali besedy s pamětníky, 

v některých předmětech jsme výuku vedli s ohledem na rok 1901, děti 

výročí oslavily vypuštěním balonků a hudbou, nechyběl ani dort či sváteční 

projevy řečníků. Pozdní odpoledne a večer se nesly ve znamení bujarých 

a úctyhodných oslav. Níže vám, milí čtenáři a příznivci školy, přináším 

záznam onoho slavného dne tak, jak jsem ho sám viděl a prožil. 

Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře,  

bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře.  

Za našich mladejch let bejval svět jako květ,  

bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře. 

Tahle lidová píseň, již jsme si 6. října dopoledne zapěli s dětmi u lípy 

před školou, ve mně vždycky vzbuzovala dojem, že tenkrát, za mlada, bylo 

lépe. To ale text přímo neříká. Vždyť jenom oznamuje, že bylo dobře. 

Nezmiňuje doslova, že je dnes zle, špatně. Současnost zkrátka nehodnotí. 

Když jsem byl malý, zpívávala mi Bejvávalo moje babička (která má shodou 

okolností narozeniny ve stejný den jako naše škola, tedy 6. října – Na 

zdraví!). A v mém tehdejším, dětském vnímání jsem to zkrátka pochopil tak, 

že dobře už bylo, ale my že máme smůlu, ty dobré časy jsme nestihli, 

narodili jsme se příliš pozdě. A když jsem se s nadšením dívával na filmy 

s Adinou Mandlovou, Hugo Haasem (Hugo by letos také oslavil stodvacítku) 

a dalšími hvězdami našeho předválečného plátna, jen jsem se v tomto 

pohledu na minulost utvrzoval. 
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Ale pak, když jsem se začal vzdělávat v dějepise, se postupně začaly 

vynořovat hrůzy a děsy 20. století, jejichž smysl jsem nedokázal pochopit – 

jako by se naše nedávné dějiny naprosto vzpíraly tomu, co jsme jako 

porevoluční děti prožívaly. Smysl téhle písničky se mi čím dál více vzdaloval, 

a dokonce ji nemám rád. 

Nesmíme se však unáhlit! Pokud vím, jde o píseň lidovou, takže může 

mít svoje kořeny hlouběji než v historii posledních 120 let, ba ani nemusí 

být odkazem na nějakou konkrétní dobu. Možná je to prostě jenom odvěká 

představa lidského rodu, vzpomínka z rajské zahrady. Anebo to ani není 

vzpomínka, nýbrž prorocká vize, představa zářné budoucnosti, přežívající 

však v hávu minulosti. Poněvadž pokud lidstvo uvěří, že bejvávalo dobře, 

snad si řekne: „No tak když bylo dobře kdysi, tak proč by nemohlo být zase 

dobře někdy v budoucnu? A což takhle pro to něco udělat, aby bylo zase 

dobře?!“ 

K takovýmto úvahám mě dovedla nová sloka této starobylé písně, 

kterou doplnil náš nový pan učitel angličtiny a sbormistr David Válka.  

Zde jest: 

trumpetka sólo  

Bude zase, bude zase, bude zase dobře, 

bude zase, bude zase, bude zase dobře. 

Za našich vnoučátek bude svět jako květ, 

bude zase, bude zase, bude zase dobře. 

Těžké historické zkušenosti posledních 120 let ve svém projevu 

připomněli zástupci devátých tříd – Denisa Žežulková společně s Antonínem 

Blahníkem: 

„Jménem žáků a školní žákovské rady bychom i my rádi pogratulovali 

naší škole k 120. výročí. Za 120 let toho naše škola hodně prožila. Například 

organizovala ďáblické Závody míru, mnoho politicky motivovaných akcí 

a zažila spoustu světových událostí. Prožila obě světové války, sametovou 

revoluci nebo třeba vznik samostatné České republiky. Dnes je domovem 

nám – nastupující generaci – a doufejme, že bude domovem i těm dalším. 

Naše škola je naším druhým domovem, dává nám vzdělání a díky ní jsme 

takoví, jací jsme teď.“ 
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Současná generace žáků ďáblické základní školy jistě žije v lepších 

materiálních podmínkách než generace předešlé (ale není tomu tak ve 

všech regionech ČR) a také má čím dál větší svobodu ve vyjadřování. Avšak 

je zde jedna závažná zkušenost, kterou Tonda s Deniskou zapomněli zmínit, 

přestože se jich bezprostředně týká. Karanténa, lockdown, koronakrize – 

žáci a žákyně nemohli chodit do školy. K tomu připočtěme mnoho 

nečekaných úmrtí, která tato nemoc způsobila. Jsem rád, že si naši deváťáci 

váží vzdělání, a těší mě, že se ve škole cítí jako doma. 

A dalšího deváťáka, Daniela Krauze, jsem se zeptal na jeho dojmy 

z oslavy našeho výročí: „Ve večerních hodinách po lampionovém průvodu 

na všechny účastníky večerního programu čekala tzv. sladká tečka v podobě 

domácích buchet. Každá byla označena malou školní vlaječkou, logem 

celého výročí a nápisem, s jakou jsou náplní. Celkem byly tři – tvarohové, 

povidlové a makové. Za to především děkujeme našim paním kuchařkám, 

které nám zajistily skvělý gurmánský zážitek. Ten, kdo vydržel i po 

výborných buchtách, toho čekal krásný ohňostroj. Nebe, které obklopuje 

naši školu, se zbarvilo do různých barev. Barvám na obloze přihlíželi nejen 

učitelé, ale i obyvatelé Ďáblic a Březiněvsi. Pozvání na naši oslavu přijal jak 

pan starosta Ďáblic Miloš Růžička, tak i starosta Březiněvsi pan Jiří Haramul. 

Ohňostroj byl nádherný a veliký. Dali jsme tak světu najevo, že naše škola 

slaví. Nebyl to jediný způsob, kterým jsme to světu oznámili. Již 

v dopoledních vyučovacích hodinách obdržel každý žák balonek nafouknutý 

heliem. Na provázek u balonku jsme si navázali malý papírek, na kterém 

stálo: 

Fakultní ďáblická škola 

www.skoladablice.cz 

slaví 120. výročí od svého vysvěcení. 

Při této příležitosti žáci a zaměstnanci vypustili do světa zprávu o výročí 

školy. 

Z druhé strany jsme nálezce papírku požádali o podání zprávy, kde ho 

nalezl, na adresu pana ředitele se svým jménem a třídou. Celá škola je 

zhruba kolem půl jedenácté vypustila a na 400 balonků vzlétlo vzhůru 

k nebi. Byl to krásný a zajímavý pocit.“ 
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Ke dni vzniku tohoto článku (14. října) jsme měli ve škole dvě zpětné 

vazby o tom, kam balonky doputovaly. Jeden byl nalezen v Mšenu 

u Mělníka a druhý v Doksech. 

V půl páté odpoledne se škola začala plnit lidmi, venku na rynku 

vystoupala na pódium místní honorace doplněná čestnými hosty 

a schylovalo se k výročním proslovům a pozdravům. Pan ředitel Josef 

Buchal přivítal všechny návštěvníky oslavy a představil čestné hosty: pana 

profesora Michala Nedělku, děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 

pana Jana Hrdličku, místostarostu Ďáblic, pana Jiřího Haramula, starostu 

Březiněvsi, paní Miladu Bulirschovou, bývalou paní ředitelku, paní Karolínu 

Šťastnou, předsedkyni spolku Parkán, a manžela bývalé paní ředitelky Jany 

Gothové pana Ivana Gotha v doprovodu jeho dcery Ivany Gothové. 

V průběhu oslav přibyl i pan starosta Miloš Růžička. A začaly projevy, 

zdravice a blahopřání. 

Pan ředitel především poděkoval všem zaměstnancům školy, již se 

zapojili do přípravy oslavy výročí naší školy. Zvláštní dík poslal 

organizátorkám oslavy – paní učitelce Vladimíře Nepomucké a paní 

vychovatelce Vlastě Poláčkové. Rovněž poděkoval sponzorům oslavy: panu 

Vladimíru Michkovi, panu truhláři Janu Klierovi, panu Tomáši Nápravníkovi, 

ďáblické restauraci Červený mlýn, ďáblické pobočce firmy Partners. 

A nezapomněl poděkovat ani 68 rodinám, jež přispěly různými dobrotami, 

na nichž jsme si mohli pochutnat. Velikánský koláč, z nějž ochutnali snad 

všichni přítomní, přinesla rodina žákyně Natálie Pilařové. 

Pan místostarosta Jan Hrdlička řekl, že vzhledem k výročí naší školy 

máme na co být hrdi, připomněl však, že „nežijeme jenom v minulosti“, 

a upozornil na plánovanou výstavbu nového pavilonu, který bude postaven 

na místě dnešního hřiště a bude sloužit k výuce předmětů, jako je svět 

práce, výtvarná výchova apod. Bude tam totiž cvičná kuchyňka, řemeslná 

dílna a ateliér. Navíc tam vznikne multifunkční sál – na ten se těším nejvíc! 

Nakonec pan místostarosta popřál přítomným pamětníkům: „Přeji vám, 

abyste potkali co nejvíce spolužáků a spolužaček.“ 

Poté se chopil slova pan Jiří Haramul: „Jsem absolvent této školy, mí dva 

synové také a mí dva vnuci v současnosti chodí do této školy.“ A popřál 
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nám: „Přeju vám všem a škole jen to nejlepší do budoucna.“ – Děkujeme 

pěkně! 

Pan profesor Nedělka nezůstal stranou a vyslovil zvláštní, poetickou 

představu o minulosti školy: „Ve stěnách budovy jako by byly vepsány hlasy 

těch, kdo sem chodili. Hlasy ne vždy radostné, ale snad ty radostné 

převažují. Přeji této škole, aby ty další hlasy byly především ty radostné. 

Takže hodně štěstí této škole!“ Pan děkan a pan ředitel spolu zdůraznili, že 

si váží společné spolupráce obou škol. 

Nakonec pan ředitel představil nový školní (samozřejmě že výroční) 

stolní kalendář, který již dopoledne obdrželi všichni žáci. Rodiče a přátelé 

školy si jej pak mohli zakoupit u školního stánku přímo na oslavě, kde se dal 

pořídit kromě školních triček a dalších suvenýrů také školní med od školních 

včel, které v Ďáblicích chováme. Kalendář vytvořily paní učitelka Lenka 

Zemanová a paní asistentka ředitele Daniela Čápová, med stočili páni 

učitelé Jiří Zeman a Michal Sevruk. Na oslavu výročí byly připraveny další 

četné upomínkové předměty: praporky, placky s logem a trička. 

Abychom si připomněli doby dávné, přečetli jsme si první zápis školní 

kroniky: „Dne 6. října vykonáno vysvěcení nádherné nové budovy školní 

veledůstojným p. P. kanovníkem a kníž. arcb. vikářem v Líbeznicích 

p. Štěpánem Pittnerem, jemuž assistovali Důstojný p. P. farář M. Samek 

a kaplan Fr. Macháček z Proseka a katecheta obec. škol z Vysočan 

p. J. Stamfest. 

Obřadu svěcení zúčastnili se dále Pan c. k. místodržitelský rada J. Řehák, 

p. c. k. okrs. šk. inspektor Antonín Söhuler, Jeho Milost general řádu 

křižovníků s červenou hvězdou p. V. Horák, jakožto držitel zdejšího 

velkostatku Veledůstojný p. P. Čeněk Ibl, podpřevor rytířského řádu 

Maltanského jako zástupce převora co držitele velkostatku Březiněveského. 

P. Dr. Karel Bachoffen, nájemce dvora z Březiněvse, stavitel p. J. Máša 

z Libně, celé obecní zastupitelstvo obcí Ďáblic a Březiněvse v čele se svými 

starosty, místní školní rada, Podporující spolek „Svornost“ a „Bratrstvo“ 

v Ďáblicích s hudbami, sbor „Dobrovolných hasičů“ zdejších a veliké 

množství občanstva zdejšího i cizího. 
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Celá obec oděla se ku tak významnému dni hávem slavnostním, nebylo 

domu, aby nebyl prapory říšskými i zemskými ozdoben. Počasí samo přálo 

slavnosti tak důležité. 

Mládež shromáždila se ve staré škole, odkud vyšlo se o desáté hodině 

do zámecké kaple, kdež sloužena slavná mše svatá, při níž zapělo přítomné 

učitelstvo mši od Horáka. Poté nastoupil průvod cestu do nové budovy 

školní. Napřed družičky, školní mládež, shora uvedené spolky a korporace. 

Když průvod přibyl před vchod, byl světitel uvítán případnou řečí 

pronesenou družičkou Annou Stejskalovou, dceruškou pana starosty. Po 

vysvěcení veškerých místností rozlehlé budovy shromáždili se přítomní, 

pokud místo stačilo, v ozdobené síni číslo 3, kde veledůstojný pan kanovník, 

co světitel promluvil ku přítomným dítkám řeč účinnou klada jim na srdce, 

aby školy si vážily a ji plně navštěvovaly, aby tak aspoň splácely veliký dluh, 

jež povinni jsou tím, kdož náklad na školu nesli. 

Poté poděkoval pan starosta František Stejskal veledůstojnému pánu p. 

světiteli školy, všem se dostavivším hodnostářům zejména panu 

c. k. okresnímu hejtmanu Řehákovi, p. c. k. okresnímu inspektorovi 

Antonínu Söhelurovi, generalu řádu křižovníků Horákovi, Čeňku Iblovi 

podpřevoru a všem hostím a odevzdal klíče nové budovy školní řídícímu 

učiteli panu Františku Černému, který přijímaje klíče z rukou pana starosty 

sliboval jménem celého sboru, že se přičiní, aby ze svěřené jim mládeže 

vychovali věrné poddané císaři, věrné syny vlasti i církve. Potom družička 

Božena Vorlíčková v dlouhé a zdařilé řeči děkovala všem, kdož jakoukoli 

účast měli ve zbudování této nádherné nové budovy školní vzpomínajíc, jak 

vypadala původní chaloupka škola. 

Poté zapěna byla nadšeně císařská hymna a obecenstvo rozešlo se 

prohlídnouti novou budovu. Slavnost ukončena hostinou.“ 

Po slavnostních řečech, zdravicích, projevech, proslovech 

a blahopřáních jsem se šel podívat do třídy, v níž byly vystaveny kroniky 

naší školy, sepsané průběžně za dobu 120 roků její existence. Ostatně 

z nejstaršího, tedy prvního zápisu pan ředitel citoval. 

Pamětníci, snad kamarádi od školních let, spolužáci, dnes již postarší, se 

se zájmem sklánějí nad vystavenými kronikami a hledají svůj ročník: 
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„Sedmdesátý léta, to už jsme tu nebyli. Padesátý léta, to jsme tu ještě 

nebyli. Čtyrycet vosum, to je taky daleko.“ A po chvilce jeden z nich 

nadšeně vykřikne: „Tady to je!“ Pak prohlížejí fotografie: „Už jsme se našli. 

Všechny tyhle učitele známe.“ A pak se další z absolventů začte do 

meziválečné kroniky: „Rok dvacet sedum, to je první republika. No, jak se 

ještě tenkrát hezky psalo!“ A bývalý spolužák mu odpoví: „No my jsme tak 

taky začínali – násadka, kalamář – a jak se hezky psalo!“ – „No, museli 

jsme,“ uzavírá jiný pamětník. 

Zaujal mě zápis z roku 1948: „Den 1. září 1948 je svátkem 

československé školy. Od tohoto dne platí na celém území nový školský 

zákon Zdeňka Nejedlého, na našich školách bude se vyučovati podle nových 

lidově demokratických osnov […] znamená revoluční zlom starého školství 

[…] nová škola stává se školou radostnou, nikoliv mučírnou.“ Tak takto 

v roce 1948 vítali nastupující diktaturu KSČ. Na to, jak to vypadalo v praxi, 

se ptejte pamětníků a učitelů dějepisu. Já jdu raději do další třídy. 

Když jsem vykročil ze „třídy kronik“, ocitl jsem se na koncertě. Ve 

dvoraně totiž právě probíhalo hudební vystoupení pod vedením pana 

učitele Martina Kuxe a paní vychovatelky Markéty Skalové. 

Mým hlavním cílem však byla učebna fyziky a chemie, která se měla 

konečně dočkat slavnostního uvedení do provozu. O této místnosti se 

poslední dobou hodně mluvilo, avšak doposud jsem ji nenavštívil. Po cestě 

jsem míjel mnohé nástěnky, vyzdobené ve slavnostně-pamětním stylu, 

téměř všechny obsypané zaujatými návštěvníky s hltavýma očima. 

Schodiště zdobila hejna plovoucích ryb. (Jsem pořád ještě ve škole, nebo 

proplouvám oceánem?) 

Konečně jsem se přiblížil k učebně přírodních věd. Ale dostat se dovnitř 

bude asi problém, řekl jsem si, třída je již naplněna k prasknutí. Už to 

začínalo vypadat, že zůstanu na chodbě a že se budu muset spokojit s partií 

pinčesu, jejž tady hraje pan učitel Šíma s některými z žáků. 

Nakonec jsem se do nabité učebny přece vecpal. A to, co jsem tam 

viděl, si asi budu dlouho pamatovat. Kouzla, obdivuhodné přeludy, 

bobtnající hmota, hořící, planoucí či prskající ohně, mračna dýmu různých 

barev, ba i zázraky novozákonních rozměrů! Pan učitel Jiří Zeman, oblečen 
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v bílém plášti, si pohrával se zkumavkami a s naprostým klidem a v dobré 

náladě prováděl jeden pokus za druhým. Asistovala mu paní učitelka Radka 

Nosková. Ta začala tím, že Jirku Zemana i s jeho bratrem zapálila. Oni však 

ani nemrkli a po rychlém vzplanutí zase pohasli – a dokonce to přežili. 

Provedené pokusy (kouzla) v návštěvnících vyvolaly obrovské nadšení. 

A mně to nedalo a poprosil jsem strůjce těchto zázračných úkonů 

o vědecké vysvětlení jednotlivých procedur. Přináším vám tedy krátký 

rozhovor s panem učitelem Jiřím Zemanem. 

Milý Jirko, můžeš nám prosím prozradit, co se ve skutečnosti skrývá za 

jednotlivými „kouzly“, která jste nám předvedli? Tak začněme třeba 

bengálským ohněm. 

Kapka kyseliny sírové spustí oxidační reakci, tedy dojde k prudké reakci 

s cukrem – hoření. Dusičnan určí barvu plamene. Plameny mohou mít 

různé barvy, na podobném principu je vlastně založena zábavná 

pyrotechnika. 

A jak proběhlo upálení medvídka-čaroděje? 

Tavenina chlorečnanu draselného je silné oxidační činidlo. Reaguje 

s kolagenem, obsaženým v gumovém medvídku prudkým hořením. 

Podobně by reagovala například chrupavka nebo šlacha, ale medvídek je 

přece jen hezčí na pohled. 

Jak se vám podařilo vyvolat džina? 

Při nasypání manganistanu draselného do peroxidu vodíku dojde k jeho 

rozkladu za prudkého vzniku kyslíku a vodní páry – džina. 

Teď už vím, že džin je ve skutečnosti kyslík a vodní pára. A jak došlo 

k bobtnání sloní zubní pasty do ohromných rozměrů? 

Peroxid vodíku se rozkládá za vzniku kyslíku, děj je katalyzován jodidem 

draselným. Saponát „může“ za pěnu. Barva je dána „příchutí“ jaru. 

Také jsme viděli, jak jsi po vzoru Ježíše provedl proměnu vody ve víno. 

Bohužel jsi to víno pak zase změnil zpátky ve vodu. Proč?! A hlavně jak? 

Indikátor fenolftalein mění barvy: v kyselině je čirý, v zásadě rudý. 

V jedné zkumavce byla kapička louhu, v druhé kapka kyseliny sírové. „Víno“ 

jsem raději přeměnil zpátky na vodu, aby nikoho nenapadlo ho vypít. 
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Kyselina sírová asi nebude mít nic společného se sýrem. Škoda, k tomu vínu 

by trocha sýra přišla vhod. Jirko, jak jsi přežil podřezání žil na ruce? 

Dvě soli – thiokyanatan draselný na ruce a síran železitý na noži – spolu 

reagují za vzniku červené sraženiny. Raději ale používám tupý nůž. 

A jak to, že jste s bráchou hned zkraje neuhořeli, když vás Radka zapálila? 

Bubliny z bublifuku jsme naplnili propan-butanem. Ten hoří rychle, 

takže nás nepopálil. Je potřeba si ruce namočit onou směsí (voda, jar 

a glycerol), stejně to ale nějaké chlupy občas odnesou. 

Děkuji pěkně za vědecké objasnění jevů, které se mi zpočátku zdály být 

kouzly a zázraky. Teď vím, že věda dokáže vysvětlit ledacos. A kdo zná vědu, 

ten má navrch a je vždy o krok napřed. Ještě by mě ale zajímalo, kdo 

vlastně přišel s nápadem zařídit specializovanou učebnu chemie a fyziky? 

Škola vždy potřebovala odbornou učebnu, takže jsme se všichni shodli. 

Kdo přesně přišel s prvotním nápadem, nevím, přišlo mi to jako jasný krok 

ve vývoji naší školy. 

Tak to jsem rád, že už máme laboratoř, v níž můžeme svobodně bádat, 

a naplňovat tak koncepci školy v duchu hesla „od pokusu k teorii“! Kdo 

všechno se podílel na vzniku nové učebny? 

Za obec zvláště pan místostarosta Hrdlička, za školu měl projekt na 

svých bedrech pan ředitel Josef Buchal, který se opíral o tým 

spolupracovníků. O ekonomickou stránku věci pečovala paní ekonomka 

Eva Málková a dále paní učitelky Radka Nosková a Lucie Kujalová. Projekt 

vypracoval pan Václav Škarda v Atelieru K2, stavební práce vedl pan stavitel 

Daniel Vladař, nábytek a vybavení zajistil pan Zdeněk Kotek z firmy KXNCZ. 

A já doplním, Jirko, že ty jsi na realizaci nové odborné učebny nechal 

taky pořádný kus práce. Všem vám za to děkujeme a těšíme se na další 

pokusy! 

Po pokusech mnohým značně vyhládlo. Naštěstí byla škola na takovou 

možnost připravena a vybavena. Všude bylo tolik jídla, že se to snad ani 

všechno nestihlo sníst. Kromě ovocných a moučných lahůdek, jež do školy 

nanosily děti a jejich rodiny, se na rynku grilovalo maso a čepovaly se 

nápoje. K hostině nám vyhrávala dechová hudba. Každý si přišel na své 

a všichni měli příležitost si popovídat a radovat se z výročí školy. 
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Po setmění následoval světélkový průvod lampionů, totiž lidí svítících si 

na cestu lampionky. V čele průvodu se tyčily vlajky – česká a školní. Pod 

vedením pana učitele Zdeňka Rajtra, pana ředitele a pana zástupce se 

obešla půlka Ďáblic. Dechovka šla také, aby to procesí mělo náležitou slávu 

a rytmus. Průvod se zastavil v areálu mateřské školy, kde vyslechl kulturní 

produkci předškolních dítek. Takto posilněni se účastníci průvodu odebrali 

zpět ke škole, čímž kruh uzavřeli. Pan učitel Tomáš Novotný, zástupce 

ředitele, češtinář a dějepravec v jedné osobě, to komentoval slovy: „Linulo 

se to jak římská legie.“ A tam, na rynku před školou, kde se odehrávají 

všechny slavné chvíle našeho vzdělávacího ústavu, jsme byli všichni mile 

překvapeni, stiženi oslňující září bouchajícího a třeskutého ohňostroje. To 

opravdu nikdo nečekal! 

Martin Matoušek (ĎZ 11/21) 

Dne 6. října jsme byli na slavnosti ke 120. výročí zdejší ZŠ 

Musím jen chválit. Vše bylo velmi pečlivě připraveno a bylo jasné, že to 

stálo pedagogy, rodiče i žáky značné úsilí. Celá škola byla vybavena stojany 

a nástěnkami s historickými i současnými fotografiemi, na kterých se mnozí 

z nás po prozkoumání poznávali a s údivem konstatovali, že to snad ani není 

pravda. 

Schodiště bylo vyzdobené rybkami, které vytvořily děti snad ze všech 

tříd. Akci, která byla organizačně pečlivě připravená, stála za návštěvu. 

Návštěvníci mohli využít průvodců z řad deváťáků. Naši skupinku vedli Ota 

s Jakubem, kteří zaujali nejen svou vizáží, ale i skvělým průvodcovským 

přístupem. Celou prohlídku se nám věnovali a kontrolovali, zda se někdo 

neopozdil. Jako bývalá učitelka MŠ (patřící pod ZŠ) jsem obdržela kalendář 

na rok 2022 a otiskla svůj palec na připravený namalovaný strom. 

Na závěr návštěvy jsme ještě ochutnali dobroty, které připravovali 

rodiče žáků – byly výborné a já jsem litovala, že jsem si neřekla o recepty. 

Nemůžu opomenout ani připravené občerstvení před ZŠ. 

Domů jsme odcházeli plni zážitků z prohlídky ZŠ a ze setkání s mnohými 

spolužáky, které jsme třeba už delší dobu neviděli. Jen jsem povzdechla, jak 
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čas letí a jak to uběhlo od oslav 100. výročí, kde jsem byla ještě se svou 

maminkou. 

Mnohokrát děkuji všem, kdo se na organizaci podíleli. 

Věra Hajšmanová (ĎZ 11/21) 

Žáci si připomněli dějinné události „obou LISTOPADŮ“ 

And how many ears must one man have 

Before he can hear people cry? 

Yes, and how many deaths will it take ’til he knows 

That too many people have died? 

The answer, my friend, is blowin’ in the wind 

The answer is blowin’ in the wind.  

z písně Boba Dylana 

Větry už dovanuly a odvanuly poslední barevné dny tohoto roku. Nebe 

zšedivělo a ďáblické ulice i plácky naplnilo tajemné, typicky listopadové 

ovzduší. V listopadu si připomínáme dva významné přelomy moderní 

historie českých zemí, tedy události listopadu 1939 a rovněž převratné dění 

roku 1989. Žádnou z těchto událostí jsem nezažil, nicméně v rámci svého 

dějinného povědomí jsem si vytvořil jakousi představu obou těchto 

listopadů (schválně – porovnejte je s vlastními představami či zážitky 

a zkušenostmi): 

1939 / Poslední silný a otevřený vzdor proti německým okupantům, 

mládež se staví na odpor proti nacismu ve jménu masarykovských hodnot, 

tehdy již zmírajících a pošlapaných. Popravou studentských vůdců 

a uvězněním stovek protestujících studentů začíná doba temna, jež posléze 

vyvrcholí  

perzekucí českých občanů, zabíjením během heydrichiády a umučením 

většiny českých Židů a Romů. Symbolem listopadu 1939 se stal Jan Opletal. 

1989 / Po čtyřiceti letech diktatury KSČ, kdy se již východní blok 

postupně hroutí, přichází konečně dostatečně silné hnutí, jež vyjedná 

smírný přechod směrem k demokratickému zřízení. Symbolem listopadu 

1989 se stal Václav Havel. 
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Co mají v mých představách oba listopady společného? Události obou 

listopadů byly studentským hnutím, vzpourou především mladých, 

odhodlaných a ještě nezkažených lidí, kteří chtěli žít v míru a podle 

mravních ideálů. Obě generace se postavily, každá po svém a v rámci 

okolností, zlu, nespravedlnosti a útlaku. Propříště to bude na vás, milé 

žákyně a milí žáci. 

Dne 16. listopadu dopoledne se uskutečnilo tradiční setkání u lípy před 

naší školou u příležitosti nadcházejícího Dne boje za svobodu a demokracii, 

jenž je zároveň Dnem studentstva. Vlajkonoši z řad deváťáků přinesli vlajku 

republiky a také naši novou školní vlajku. Zazněla státní hymna, ale 

tentokrát nikoli v oficiální instrumentální podobě, nýbrž v podání umělců 

Karla Kryla a Karla Gotta, tak jak ji společně zapěli v prosinci 1989 na 

demonstraci. Zapálili jsme na pamětnou tři svíce v barvách trikolory (bílá, 

červená, modrá). Pan učitel Martin Kux představil naši novou školní znělku, 

kterou sám zkomponoval. To všechno je spousta symbolů. 

Ano, symboly vypadají hezky, případně hezky znějí. A také se dobře 

pamatují. Máme tendenci se k nim vztahovat (vzpomeňte na vánoční 

stromeček a na další zvyky, obyčeje). Ale musíme si dát velký pozor, aby se 

z nich nestaly pouhé vyprázdněné modly, pouhá pozlátka, pod nimiž je jen 

prázdnota a faleš! Symboly mají svůj smysl a dobře plní svoji funkci pouze 

tehdy, když odkazují k důležitým dějinným událostem a ušlechtilým 

myšlenkám a když nás vedou k tomu, abychom se neustále učili z chyb 

(vlastních i cizích) a zlepšovali se ve všem, co děláme.  

Symboly jsou nám pomůckou, abychom nezapomněli svoji minulost, 

smysl svojí přítomnosti a naše budoucí směřování.  

A proto se slova chopil deváťák Daniel Krauz, jenž si pro nás připravil 

referát o dějinných událostech obou listopadů. Musím říct, že si Daniel 

zjistil spoustu informací všechny nám je postupně srozumitelně vysvětlil. 

Důkladně poučeni a povzneseni jsme se odebrali zpátky do tříd, kde jsme 

usedli ke svým úlohám.  

Každopádně jsme si ale z předsvátečního shromáždění všichni něco 

odnesli – dojem, myšlenku, dějinnou vědomost a snad i odhodlání k tomu, 



72 

abychom žili nadále v míru a svobodně. A děti, nezapomeňte, že s mírou 

vaší svobody roste úměrně míra vaší zodpovědnosti ;-) 

Mates Friedman (ĎZ 12/21) 
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11. Sport a volnočasové aktivity 

Seznamte se s našimi dobrovolnými hasiči 

SDH Ďáblice má velmi dlouhou tradici. Smysluplně zde tráví svůj volný 

čas děti, které se účastní činnosti kroužku, dospělí členové jednotky požární 

ochrany pak pomáhají tam, kde je třeba. V současné době posilují i stavy 

pražských profesionálních hasičů. 

Nyní tvoří členskou základnu dospělí, kteří jsou převážně členy 

výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů, a děti, které docházejí do 

kroužku. V něm se naučí základy první pomoci, práci s lanem, požární útoky 

a mnoho dalšího. Sbor dobrovolných hasičů společně s městskou částí 

spolupořádá akce, jako je pálení čarodějnic, Den dětí a Zažít město jinak. 

Jednotka je vybavena tak, aby dokázala provést hasební práce, odvětrávání 

prostorů, práce s motorovou pilou, zajištění provozních kapalin 

z automobilů, práce s lanovou technikou, otevření uzavřených prostorů 

nebo likvidaci nebezpečného hmyzu. 

V běžném režimu je jednotka požární ochrany zařazena do kategorie III. 

To znamená, že od vyhlášení požárního poplachu musí jednotka vyjet do 

deseti minut. Během tohoto krátkého časového limitu musí členové 

jednotky přijet do hasičské zbrojnice, rychle se převléknout a připravit se ve 

vozidle k zásahu. Aby všechnu tuto činnost sbor zvládal, scházejí se jeho 

členové každé úterý pravidelně na školení. Momentálně je však školení 

omezeno na minimum z důvodu epidemiologických opatření. 

Aktuálně disponuje jednotka čtyřmi vozidly a třemi přívěsnými vozíky. 

Jde o vozy Liaz, Tatra 815, Ford Transit a Škoda Fabia, dva z vozíků jsou 

nákladní, na třetím je připraven nafukovací motorový člun. Většinu 

vybavení bylo možné obnovit díky rozpočtu městské části PrahaĎáblice 

a dotacím z Magistrátu hl. m. Prahy. 

Během aktuální koronavirové krize slouží jednotka 

čtyřiadvacetihodinové stáže k posílení stavů profesionálních hasičů 

hl. m. Prahy. V sedm hodin ráno jsou připraveni vždy čtyři členové jednotky, 

aby dokázali do dvou minut od vyhlášení požárního poplachu vyjet na 

výjezd. Všichni členové jednotky zde slouží během svého volného času 
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nebo si na tyto dny berou volno u svých zaměstnavatelů. Přesto jsou stáže 

vždy bez problémů zajištěny. 

Činnost sboru dobrovolných hasičů v Ďáblicích je dlouholetá, velmi 

pestrá a zároveň potřebná. Věříme, že je mezi vámi čtenáři mnoho 

takových, kteří by se mohli stát našimi platnými členy. Je určitě velká škoda, 

že většinu sboru tvoří obyvatelé okolních městských částí. Pokud jste třeba 

jen zvědaví, jak to u nás funguje, neváhejte a přijďte se k nám podívat. 

Jan Bergmann (ĎZ 03/21) 

Hasíme i dezinfikujeme 

Jednotka ďáblických hasičů zasahovala v roce 2020 u 110 mimořádných 

událostí. Již přes rok v rámci posílení požární ochrany hl. m. Prahy držíme 

na zbrojnici zpravidla čtyřikrát měsíčně 24hodinovou pohotovost 

s výjezdem do dvou minut. To pak zasahujeme na území celé Prahy. 

Vzhledem k provázanosti s okolními městskými částmi vyjíždějí i „sousední“ 

hasiči v rámci své pohotovosti po celé Praze. Tudíž se nelze divit, že třeba 

v Ďáblicích uvidíte u mimořádných událostí hasiče z Letňan nebo Březiněvsi. 

Stejně jako naše „pohotovostní“ jednotka může zasahovat u nich. Ďáblická 

jednotka v rámci všech opatření prochází např. školením první pomoci či 

různými taktickými cvičeními, vše za přísných hygienických podmínek. Naše 

jednotka také provedla dezinfekci často navštěvovaných ďáblických míst: 

úřad městské části, dětská hřiště a v neposlední řadě zastávky MHD. 

Petr Kohout (ĎZ04–05/21) 

Žlutá turistická značka prodloužena 

Na základě zvýšeného zájmu turistů o historické i soudobé objekty 

v Ďáblicích, podpořeného částečně i jarní „uzávěrou“ a možností provádět 

pouze pěší výlety na území Prahy, dokončil Klub českých turistů v srpnu 

přeznačení žluté turistické značky na území Ďáblic. Výletníci tak budou mít 

příležitost bez problémů spatřit co nejvíce především architektonických 

zajímavostí, které se na území naší městské části nacházejí. 

U hvězdárny byl zřízen nový směrovník Hvězdárna Ďáblice a „žlutá“ 

trasa je od Ďáblického háje vedena ulicí Květnovou kolem KC Vlna, nové 
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budovy úřadu a nejstaršího panelového domu v ČR do ulice U Prefy a dále 

kolem školy k ulici U Parkánu. Na původní návsi je umístěn nový směrovník 

s názvem Staré Ďáblice. Jeho součástí je i bezbarvá směrovka ke kapli 

sv. Václava a Nejsvětější trojice i kapličce sv. Jana Nepomuckého. Odtud 

vede „žlutá“ značka směrem k ulici Statková a dále po původní trase kolem 

skládky na Zdiby. 

Náklady na úpravy značení byly hrazeny Klubem českých turistů. 

Děkujeme. 

Jan Hrdlička (ĎZ09/21) 
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12. Různé 

Květnové dny 1945 na severovýchodu Prahy 

Severovýchod Prahy byl v době pražského povstání pražským 

předpolím. Nejsevernější část zahrnovala Čimice, Dolní a Horní Chabry 

a navazovala na pražskou čtvrť Kobylisy. Tudy ústily do Prahy trasy 

z Litoměřic, Terezína, Roudnice nad Labem a Kralup. Severovýchodní oblast 

byla tvořena vrchem Ladví, starými Ďáblicemi a na styku s Prahou 

Slovankou a Libní. Hlavní trasa přes Ďáblice navazovala na Líbeznice, 

Neratovice a Mělník. Okružní spojení po obvodu Prahy tvořily Počernice, 

Čakovice, Ďáblice a Chabry. Tyto spoje také propojovaly východní část 

severovýchodu Prahy. Čakovice měly důležité vazby na leteckou továrnu 

AVIA s ubytovnami dělníků v Ďáblicích. V Líbeznicích byly zase sklady zbraní 

a střeliva. Přes Čakovice vedla trasa na letiště Kbely. 

Vojenská situace byla tvořena především silně vybudovaným palebným 

postavením protiletadlové baterie, dále štábem obrany umístěným 

v Seidlově kolonii, ubytovací tábor Avia se silnou vojenskou jednotkou 

vybavenou kulomety, automaty a polním dělem, na Slovance bydlelo asi 

20 Němců – rodin příslušníků gestapa a německé armády, na západě byla 

posádková střelnice a popraviště českých vlastenců v Kobylisích, která byla 

pod velením bývalého strážmistra Kopeckého, který hned při příchodu 

Němců k nim přešel a byl v jejich službách. Němci neobsazen byl vrch Ladví 

a sportovní hřiště Ďáblice. 

Podrobněji si přiblížíme situaci kolem palpostu Střížkov. Na kótě 300 

severně od Střížkova bylo silně vybudované postavení protiletadlové 

obrany – těžkého oddílu u403. Označen byl Schw. Frakabt. 403 ungar. 

Dienststelle L 08113 Lg.Pa.Dresden. Byl vyzbrojen osmi 8,8 cm kanony 

vz. 37 řízenými ústředním povelovým přístrojem s radarovou stanicí. 

Postavení bylo budováno po celou dobu války, takže obsahovalo betonové 

úkryty, zákopy, podzemní sklady a ubikace. Kromě kanonů bylo vyzbrojeno 

kulomety a samopaly. Postavení tvořilo součást obrany letiště ve Kbelích, 

obrany letecko-průmyslové oblasti Vysočany–Čakovice a součást pozemní 

obrany německého úseku A. Tato skutečnost byla zakotvena v německém 
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tajném plánu 200/45 G Kdos z 10. 4. 1945. V něm bylo uloženo, jako 

vedlejší úkol, střílet v případě nutnosti na Prahu a pozice tomu 

nasvědčovala. Pro tento případ byl palpost vybaven speciálním nárazovým 

střelivem – byly to Sprgr. Part. L/4,5/Kz/A.Z.23/28. Tento palpost měl 

prakticky přehled jak do libeňské kotliny, tak na hřeben severního předělu 

tvořeného Ladvím, čtvrtí Kobylisy, na Ďáblický hřbitov, Čakovice, Letňany až 

po Kbely. 

Telefonické spojení palpostu bylo především na velitelství na letiště 

Kbely, na německý štáb v Seidlově kolonii, polním telefonem se školou 

v Kobylisích, kde byla ubytována skupina asi 50 až 80 německých vojáků, 

napojen do telefonní pražské sítě přes ústřednu poštovního úřadu Praha 22 

v Královské třídě a s ostatními německými vojenskými úřady. Samostatné 

spojení bylo vybudováno mezi Seidlovou kolonií – tedy štábem a ubytovnou 

s posádkou v Ďáblicích a továrnou Avií. 

Bojové úseky byly ohraničeny na Slovance severovýchodní částí Prahy, 

oblastí Letňan a Čakovic, kobyliskou střelnicí, na severu jižním okrajem 

Ďáblic, to je Seidlovou kolonií a jižní zdí Ďáblického hřbitova, na východě od 

Ďáblického hřbitova na okraj Střížkova. Jižní hranice určena ulicí Nad Novou 

Libní. Bojový úsek v Chabrech byl ohraničen silnicí na Zdiby, cestou na 

Čimice, severem Kobylis a okrajem háje na Ladví nad Ďáblicemi. Bojový 

úsek Ďáblice byl určen vodotečí u Topolů a Červeného mlýnku u Čakovic, 

Ďáblickým hřbitovem, západním okrajem Seidlovy kolonie a hájem Ladví. 

Tímto textem z ďáblické kroniky si spolu s pamětníky připomeňme 

76. výročí osvobození a památku všech obětí druhé světové války. 

Nesmíme zapomenout! 

Ďáblická kronika, Revoluční dny 1945 (ĎZ 04–05/21) 

Co se ukrývá pod našima nohama 

Když se v loňském listopadu na dosud volném území mezi ulicemi 

Květnová, Kučerové, Hřenská a K Náměstí objevila skupina žen a mužů 

ve žlutozelených vestách, vzbudila podiv a zvědavost. Zvláště když její 

členové vzápětí začali systematicky kopat v odkryté půdě. Byli to odborní 

kopáči, dokumentátoři a archeologové společnosti Labrys, kteří zde začali 
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provádět archeologický výzkum. Nyní jsem si našel příležitost hovořit 

s vedoucím technikem výzkumu Josefem Maškem: 

Musí být ve vašem týmu specialisté? 

Ano. Zmínil jste třeba kopáče. Naši lidé musejí být zkušení, pečliví 

a trpěliví. A způsob jejich kopání má svoji techniku a metodiku. Opravdu to 

není jako kopat doma na zahrádce. 

Co vás vlastně na ďáblické území přivedlo? 

V každé civilizované zemi má stavebník povinnost umožnit tzv. 

záchranný archeologický výzkum, jehož smyslem je dokumentovat 

a zachránit památky, které by jinak byly stavbou zničeny. No a proto jsme 

tady. 

Očekávali jste na ďáblickém území nějaké objevy? Nejste zklamáni? 

Ze starších výzkumů v okolí jsme mohli předpokládat, že zde 

archeologické nálezy mohou být. Našli jsme stopy po objektech pravěké 

vesnice ze starší i mladší doby železné a také osídlení z raného středověku. 

Například zbytky obydlí, ohniště, zásobní nebo odpadní jámy a v nich 

rozličné předměty. 

Jakým způsobem odhalíte zbytky pravěkých staveb? 

Technika odstraní nejprve ornici a moderní navážky. Lžící bagru se 

plocha začistí, až se postupně objeví zpravidla tmavé obrysy 

archeologických objektů, které pak obsahují archeologické nálezy – 

artefakty. 

Co si pod „archeologickými nálezy“ můžeme představit? 

Především keramiku. Keramické úlomky, střepy, části nádob. Někdy jsou 

střepy tak hezky pohromadě, že se z nich dá později slepit téměř původní 

tvar. Nacházíme taky zvířecí a lidské kosti, části kamenných mlýnků 

sloužících kdysi k drcení obilí, nebo opracované kamenné sekerky, brousky 

a sekeromlaty. Z předmětů vyrobených z kovu jde například o železný nůž 

z doby stěhování národů, z doby železné pak o drobnější šperky, jako jsou 

železné šatové spony, bronzové jehlice a náramky. 
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Kam všechny nálezy ukládáte? 

Do všeobecně známých krabic od banánů. Tipněte si, kolik jsme jich od 

listopadu naplnili? 

No to vůbec nedovedu odhadnout. Dvacet? 

Okolo stovky. 

Území, na kterém pracujete, je součástí bývalého „lágru“. Byl to soubor 

dřevěných staveb postavených v roce 1943 pro tzv. totálně nasazené, 

pracující v letňanské Avii. Nemíchají se vám současné a prehistorické nálezy 

dohromady? 

Znali jsme historii těchto míst a tušili jsme, co nás čeká. Jsou to nálezy 

téměř současné, přesto velmi zajímavé: zubní kartáčky, hřebeny, konzervy, 

skleněné lahve. Je to historické svědectví, doklad o způsobu života 

v takovém táboře. Ale i to je archeologie. 

Pavel Veselý (ĎZ 08/21) 

Z dějin archeologických výzkumů 

Úplné počátky archeologického zájmu o Ďáblice lze položit až před rok 

1861, kdy vlastenec a romantický buditel páter Václav Krolmus psal 

o pohřebišti a žárovišti v Dablicích za ovčínem na hoře. Žádné podrobnější 

informace ani nálezy odtud se však nedochovaly, takže nevíme, o jak staré 

památky vlastně šlo. 

Od počátku 20. století již o archeologických objevech z Ďáblic víme více. 

Tehdejší pražští sběratelé archeologických nálezů (kterým ovšem říkali 

starožitnosti) navštěvovali především cihelnu pana Battisty na jižním okraji 

Ďáblic, kde se při ruční těžbě hlíny nacházely archeologické památky 

nejčastěji. Mezi amatérské archeology, kteří tam pravidelně docházeli, 

patřil i libeňský učitel, pedagogický reformátor a pozdější spisovatel 

dětských románů z pravěku Eduard Štorch. Z Ďáblic pocházela v jeho sbírce 

např. ojedinělá, hlubokými vpichy zdobená dvojitá nádobka z konce pozdní 

doby kamenné/eneolitu, stará kolem čtyř a půl tisíce let. 
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Druhým významným amatérským archeologem, který shromažďoval 

archeologické nálezy z Battistovy cihelny i jejího okolí, byl žižkovský lékař 

Jan Axamit, o jehož působení v Ďáblicích svědčí i plánek nalezišť z jeho 

odborného článku v časopise Památky archeologické z roku 1930. 

Soukromé sbírky obou pánů byly později odkoupeny a staly se součástí 

archeologické sbírky Národního muzea. 

S Battistovou cihelnou se pojí i zprávy o dvou kostrových hrobech 

zničených zde v červnu 1931. Jeden obsahoval jednoduchý bronzový 

náramek, druhý železný meč a hrot kopí. Oba hroby pocházely ze 4.–

3. století př. Kr. a můžeme je tak přisoudit historickým Keltům. Jiný stejně 

starý hrob se zdobenou bronzovou sponou byl nalezen v Ďáblické ulici 

v zahradě domu čp. 51 v roce 1924 a další se dvěma bronzovými náramky 

na dvorku domu čp. 36. 

Za první moderní, skutečně vědecký archeologický výzkum v Ďáblicích 

lze považovat sondáž Archeologického ústavu ČSAV na temeni vrchu Ládví 

provedenou v roce 1973. Dr. Slavomil Vencl tam ve vrstvách asi 

dvoumetrové stratigrafie objevil kamenné nástroje z křemenných valounů 

ze středního paleolitu (staré kolem 100 000 let), drobnotvaré pazourkové 

nástroje z pozdního paleolitu (12000–9600 př. Kr.) i mikrolitickou industrii 

ze střední doby kamenné/mesolitu (9600–5500 př. Kr.) a zařadil tak Ládví 

ke dvěma nejvýznamnějším nalezištím starší doby kamenné/paleolitu 

v Praze. 

Kromě tohoto jediného plánovitého systematického výzkumu byly 

v Ďáblicích a v okolí po druhé světové válce prováděny výhradně 

archeologické výzkumy záchranné, související vždy s výstavbou nových 

domů, obecní infrastruktury, inženýrských sítí, komunikací apod. Od 

osmdesátých let 20. století byly především archeology z Muzea hlavního 

města Prahy v předstihu před zemními pracemi nebo v jejich průběhu 

zachraňovány archeologické památky snad ze všech období mladšího (tj. 

zemědělského) pravěku, tedy od pozdní doby kamenné/eneolitu přes dobu 

bronzovou a železnou až po dobu římskou. Právě z doby římského císařství 

(1. až 4. století po Kr.) pochází např. mimořádně rozsáhlý výrobní areál 

Germánů s železářskými pecemi, objevený u Mratínského potoka v letech 

1987–1988 při stavbě výpadovky dálnice D8, nebo jejich vesnice u potoka 
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odkrytá při jeho zatrubňování v roce 1993. Severně od potoka bylo roku 

1993 objeveno i sídliště kultury nálevkovitých pohárů ze starého eneolitu 

(3800–3400 př. Kr.) a pohřebiště starší únětické kultury z konce eneolitu 

(2300–2100 př. Kr.). Do výbavy mrtvých, ukládaných do země v typické 

skrčené poloze hlavou k jihu, patřily především tvarově charakteristické 

keramické nádoby a ojediněle kostěné či měděné ozdoby. 

Zatím nejrozsáhlejší archeologický výzkum proběhl u Ďáblic od ledna do 

března roku 2001 před stavbou mimoúrovňové křižovatky Cínovecká–

Kostelecká. Tehdy byly odkryty celé sídelní areály ze starého eneolitu, 

z pozdní doby bronzové (1000–750 př. Kr.) a z několika etap doby železné 

(750–50 př. Kr.). Skládaly se z pozůstatků velkých nadzemních domů, 

menších zahloubených chalup (tzv. polozemnic), obřích sil na obilí, 

zásobních a odpadních jam, tzv. hliníků na těžbu hlíny apod. Ojediněle tu 

byly nalezeny i lidské nerituální pohřby jedinců pohozených přímo do 

odpadních jam na sídlišti. Příčiny takového chování k mrtvým, v pravěku 

nijak neobvyklého, jsou stále předmětem dohadů. 

Vedle velkoplošných výzkumů přinášejí plody i drobné terénní akce, 

např. sledování výstavby jednotlivých rodinných domů. V Ďáblicích tak bylo 

v letech 2000 až 2004 postupně objeveno pohřebiště bylanské kultury ze 

starší doby železné (halštatské; 750–500 př. Kr.), jejíž příslušníci pohřbívali 

jak ukládáním celých těl do země, tak spalováním a ukládáním popela 

v urnách-popelnicích. Několik ojedinělých žárových hrobů bylo zachyceno 

mezi ulicemi Hoříneckou a K Letňanům, tři kostrové hroby mladých jedinců, 

patrně příslušníků vyšší sociální třídy, byly odkryty na terénním vrchlíku 

u Ďáblické ulice, další pak blízko ulice K Lomu. Kromě bronzových šperků 

a železných součástí koňských postrojů obsahovaly především bohaté 

soubory různými technikami zdobených keramických nádob. Všechny hroby 

patřily k jednomu rozsáhlému pohřebnímu areálu, kde se původně 

pohřbívalo nejspíš pod nedochovanými mohylovými násypy v 8. až 7. století 

př. Kr., shodou okolností v místech, kde později vznikl i křesťanský hřbitov. 

Michal Kostka (ĎZ 06/21) 
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Návštěva archeologická: Michal Kostka 

Archeolog Michal Kostka pracoval mnoho let v Ďáblicích. Proto 

připravuje ve spolupráci s kulturní komisí výstavu, kterou si v chodbě 

Obecního domu Ďáblice budete moct prohlédnout. V souvislosti s ní jsem 

se ho zeptala: 

Co pro vás, jakožto archeologa zabývajícího se pravěkem, znamenají 

Ďáblice? 

V jedné rovině – osobní – by se dalo říct, že Ďáblice byly dlouhou dobu 

můj pracovní „rajon“, neboť jsem na jejich území prováděl záchranné 

archeologické výzkumy víc jak deset let. Můj první větší plošný 

archeologický výzkum se odehrál v polích nedaleko Řepné ulice v roce 1993 

a od té doby jsem na nejrůznějších stavbách v Ďáblicích strávil opravdu 

hodně času. Z profesionálního hlediska jsou pak staré Ďáblice s okolím 

vynikajícím příkladem tzv. sídelního mikroregionu – v tomto případě 

horního toku Mratínského potoka – na kterém se dá dobře sledovat vývoj 

osídlení v pravěku, jeho projevy, změny, zákonitosti apod. Právě díky 

mnoha proběhnuvším archeologickým výzkumům se rozšiřují např. naše 

znalosti o lidském chování v krajině a jejím využívání v průběhu věků. 

V knize Ďáblice jsou popsány vykopávky napříč staletími počínaje mladší 

dobou kamennou. Co nejzajímavějšího zde bylo objeveno? 

To ovšem záleží na tom, co je pro koho zajímavé. V každém případě 

soubory kamenných nástrojů – odborně valounová industrie středního 

paleolitu, drobnotvará pazourková industrie pozdního paleolitu 

a mikrolitická industrie mesolitu – pocházející z vrchu Ládví patří 

k nejstarším, jaké byly nalezeny na území Velké Prahy. Pro někoho mohou 

být zajímavé doklady různorodých pohřebních zvyklostí v průběhu pozdní 

doby kamenné, pro jiného krásně zdobená keramika z hrobů starší doby 

železné nebo šperky keltských žen z doby o něco pozdější. Některé 

pozoruhodné nálezy ani nemusejí být příliš nápadné, např. dva malé 

hrnečky z dětského hrobu ze střední doby bronzové, dokládající přímé 

kontakty místních zemědělců s obyvateli Karpatské kotliny již před třemi 

a půl tisíci let, nebo unikátní dvojitý džbáneček z Battistovy cihelny starý 

více než čtyři tisíce let. 
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Jsou ďáblické nálezy někde vystaveny? 

Bohužel v současné době nejsou. Hlavní výstavní budova Muzea 

hl. m. Prahy na Florenci je právě zavřená pro rekonstrukci a celková oprava 

i s vybudováním nových expozic nebude nejspíš hotova dříve než v roce 

2024. Archeologické nálezy jsou nyní uloženy v muzejních depozitářích, ale 

mohu s jistotou potvrdit, že až novou expozici pravěku Prahy otevřeme, 

nálezy z Ďáblic tam rozhodně nebudou chybět. 

V chodbě Obecního domu Ďáblice bude archeologická výstava. Na co se 

mohou občané těšit? 

Z bezpečnostních důvodů nemůže muzeum zapůjčit přímo ďáblické 

archeologické nálezy samotné, návštěvníci tedy uvidí alespoň kvalitní 

fotografie těch nejatraktivnějších. Snažil jsem se vybrat průřez toho 

nejhezčího a snad i nejzajímavějšího, co bylo v Ďáblicích nalezeno, 

z různých období pravěku. Na fotkách bude možné ocenit i některé detaily, 

které by při prohlížení ve vitríně v muzeu možná zanikly bez povšimnutí. 

Při jakékoli výstavbě v Ďáblicích jsou vždy přítomni i archeologové. Myslíte, 

že se zde dá ještě něco nového objevit? 

Rozhodně ano. Trochu nadneseně se dá stále říct, že při každém 

kopnutí do země se dá objevit něco nečekaného. Aspoň to tak dosud bylo 

např. při stavbě rodinných domů u starého hřbitova i jinde. Pozůstatky po 

lidech žijících zde před námi se skrývají nejen v okolních polích, ale i pod 

chodníky, domy a dvorky v obci. Stačí kopat přípojku pro vodovod a nový 

nález je na světě. 

Hana Macháňová (ĎZ 06/21) 

Škola Ďáblická 

Od kdy se v Ďáblicích vyučovalo, nelze naprosto přesně zjistit, nejsou 

o tom žádné písemné doklady. V knize Paměti škol okresu karlínského je 

zápis, v němž se praví, že pokud jde zjistit, ví se, že za vlády Josefa II. přibyly 

školy ve 12 obcích. Mezi jmenovanými obcemi jsou i Ďáblice. Podle opisu 

křestního listu z prosecké fary, kam Ďáblice patřily, se již v roce 1784 uvádí 

Frank Ferdinand jako ludirektor v Ďáblicích. 

Dětí v Ďáblicích stále přibývalo, a tak byla obec nucena postavit novou 

řádnou školu, nynější dům č. p. 62 v Ďáblické ulici. Je to dům po levé straně 
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směrem na Březiněves. V roce 1856 bylo tedy od řádu Křižovníků 

zakoupeno 140 sáhů čtverečních pozemků. Celkový náklad na školu byl 

5 400 zlatých a byl uhrazen obecní přirážkou. 

Škola však brzy opět nestačila. Nejenže v obci bylo stále více dětí, ale 

v roce 1872 došlo k přiškolení Březiněvsi, která dříve patřila do Líbeznic. 

Proto byla v roce 1880 provedena přístavba. 

Mládeže stále přibývalo, a tak se obec v roce 1887 opět rozhodla rozšířit 

školu o 3. třídu. Již 10 let po posledním rozšíření školy došlo k dalšímu 

rozšíření. V roce 1897 byla Ďáblická škola rozšířena o 4 třídy a učitelem byl 

ustanoven Emanuel Schützer, který zde byl pouze necelý školní rok. Třída 

byla najatá na statku pana Vyšína, č. p. 17 za roční nájemné 70 zlatých. 

Světnice byla malá, nízká a celkově nevhodná. 

Nové školy se Ďáblice dočkaly až o několik let později. 6. října 1901 byla 

veledůstojným panem kanovníkem a knížecím arcibiskupem vikářem 

v Líbeznicích vysvěcena nádherná nová školní budova. Na slavnosti byly 

přítomny spolky Svornost a Bratrstvo a Sbor dobrovolných hasičů. Před 

první světovou válku, ve školním roce 1913–1914, byla škola opět rozšířena 

na 6 tříd. 

Vyučování v nové, svobodné republice bylo zahájeno již v úterý 

22. května 1945. Povolení řídit měšťanskou školu bylo vázáno podmínkou, 

že místnosti pro učebny budou zřízeny do 1. prosince 1945. Proto bylo 

nutné najít řešení. Bylo rozhodnuto postavit ze dvou dřevěných domů 

zakoupených od závodu Avie novou provizorní budovu. 

Po roce 1999 započala nová přestavba celé školy. Nynější podoba školy 

bude dokončena slavnostním zprovozněním speciální učebny fyziky 

a chemie. 

Vladimíra Nepomucká (ĎZ 10/21) 
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13. Přílohy 

Zastupitelstvo městské části Praha-Ďáblice 

15. veřejné zasedání ZMČ Praha-Ďáblice – 27. 1. 2021 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo: 

- zápis z 14. veřejného zasedání ZMČ; 

- rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2021; 

- uzavření smlouvy o právu stavby mezi MČ Praha-Ďáblice 

a Křižovnickým bytovým družstvem Ďáblice, jejímž předmětem je právo 

stavebníka zbudovat na pozemku, tj. na povrchu i pod povrchem, bytový 

dům včetně souvisejících ploch, který tvoří nebo souvisí se stavbou tohoto 

bytového domu. 

Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí: 

- rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2020; 

- důvodovou zprávu k provádění rozpočtových opatření koncem roku 

2020; 

- informace o průběhu výběrového řízení na akci „Stavební úpravy 

obecního domu“. 

Radní a zastupitelé informovali o následujících aktivitách a projektech. 

Místostarosta Jan Hrdlička: 

- seznámení s výsledky studie proveditelnosti vysokorychlostní trati 

Praha-Drážďany dle podkladů ze SŽ; 

- akustické posouzení Cínovecké ulice: Akustický posudek – model 

hlukové situace v okolí Ďáblic s dopravními intenzitami roku 2020 a roku 

2030; 

- příprava žádosti MČ firmě FCC o zaslání informací ohledně požáru 

skládky; 

- využívání bezpečnostních kamer v souvislosti s nárůstem vandalismu 

v Ďáblicích; 

- příprava výběrových řízení – aktuálně zimní a letní údržba, výstavba 

bytového domu Akcíz II; 

- vyjádření MČ k výstavbě BD U Prefy; 

- situace v Ďáblickém lese – pokračující likvidace kůrovcové kalamity; 
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- nový sociální pracovník MČ od 1. 2. 2021 pro podporu ohrožených 

sociálních skupin— hlediska zaměstnanosti (grant z Operačního pólu růstu), 

Mariana Kalianková. 

Starosta Miloš Růžička: 

- nový předseda přestupkové komise Petr Timura; 

- aktuální situace spojená s covidem-19 (letáky k očkování osob 80+); 

- vyjádření MČ ke zveřejněné koncepci „Dopravní politika ČR pro léta 

2021–2027, s výhledem do roku 2050“, a to ve spolupráci s odborníky na 

tuto oblast; 

- výzva k zapojení dopravních odborníků z řad občanů ke spolupráci 

s MČ. 

16. veřejné zasedání ZMČ Praha-Ďáblice – 21. 4. 2021 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo: 

- zápis z 15. veřejného zasedání ZMČ; 

- rozpočtové opatření č. 4/2021; 

- účetní závěrku MČ Praha-Ďáblice za rok 2020; 

- smlouvu o provedení údržby veřejné zeleně, úklidu a údržby místních 

komunikací se společností AQIK, s. r. o.; 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci se společností AKROS, s. r. o.; 

- smlouvu o spolupráci se společností Bydlení Ďáblická 32. 

Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí: 

- rozpočtová opatření č. 2 a 3/2021. 

Radní a zastupitelé informovali o následujících aktivitách a projektech. 

Místostarosta Jan Hrdlička: 

- informoval o průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby „Bytový 

dům Akcíz v Praze-Ďáblicích“; 

- v únoru byl nainstalován nový certifikovaný žebřík k hernímu prvku na 

dětském hřišti na Koníčkově náměstí, ze hřiště U Prefy byl opět odcizen 

basketbalový koš; 

- MČ Praha-Ďáblice vydala souhlasné závazné stanovisko k propojení 

dešťové kanalizace U Parkánu; 

- v březnu byla doplněna hluková studie o vliv protihlukových valů, 

varianty k dříve posuzovaným protihlukovým stěnám v úseku jižně od 

Kostelecké ulice; výsledky budou využity k podpoře argumentů městské 
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části během dalších jednání o vybudování protihlukových opatření podél 

Cínovecké ulice; 

- obdrželi jsme schválený povodňový plán pro městskou část Praha-

Ďáblice – bude následovat komunikace s obyvateli ze záplavového pásma; 

- výzva pro zastupitele – MHMP nabízí zdarma městským částem 

stojany na kola, návrhy vhodných lokalit je možné nahlásit na sekretariát; 

- výsadba stromů 2021 – vytipování rozsahu; 

- byly odcizeny ovocné stromy z louky pod hvězdárnou (u ulice 

Hřenská), vše nahlášeno na policii ČR a nyní probíhá šetření – v případě 

zjištění osob, které by mohly činnost opakovat, žádáme veřejnost 

o okamžité nahlášení na linku 158 nebo 156. 

Starosta Miloš Růžička: 

- BD Ďáblická – MČ Praha-Ďáblice bude mít 4 byty (3x 3+kk a 1x 1+kk) 

o celkové ploše 249,7 m2, došlo k navýšení plochy pro MČ o cca 5 m2; 

- společnost FCC zaslala odpověď na žádost MČ o seznámení s přijatými 

opatřeními v souvislosti s požárem na skládce v listopadu 2020; 

- RMČ neschválila žádost občana o odkoupení části pozemku, který je ve 

svěřené správě MČ Praha-Ďáblice – na žádost občana jsou informováni 

všichni zastupitelé; 

- MČ postupně rekonstruuje kontejnerová stání v Ďáblicích; 

- ministerstvo životního prostředí vydalo závěr zjišťovacího řízení D0, 

stavba 520 pBřeziněves–Satalice – projekt bude řádně posouzen; 

- MČ odeslala vyjádření k oznámení záměru PHA1119 stavba č. 7552: 

Mladoboleslavská–Budovatelská; 

- MČ odeslala vyjádření k oznámení záměru PHA1117: Zkapacitnění 

Průmyslového polookruhu v rámci posuzování vlivů na životní prostředí. 

17. veřejné zasedání ZMČ Praha-Ďáblice – 26. 5. 2021 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo: 

- zápis z 16. veřejného zasedání ZMČ; 

- úplatné nabytí pozemků v k. ú. Ďáblice od Rytířského řádu Křižovníků 

s červenou hvězdou do vlastnictví hl. m. Prahy se svěřením do správy MČ 

Praha-Ďáblice za cenu 24 541 980 Kč; 

- uzavření kupní smlouvy se zřízením služebnosti stezky, cesty 

a inženýrské sítě na koupi části pozemků v k. ú. Ďáblice od Rytířského řádu 

Křižovníků s červenou hvězdou; 
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- smlouvu o dílo na „Bytový dům Akcíz v Praze-Ďáblicích“ se 

zhotovitelem stavebních prací PRAGOTRADE, spol. s r. o.; 

- rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu MČ na rok 2021. 

Informace radních a zastupitelů 

Místostarosta Jan Hrdlička informoval o: 

- přípravě vybudování lávky přes D8; 

- návrhu zahradního pavilonu ZŠ; 

- dalším postupu posuzování podaných návrhů Participativního rozpočtu 

2021. 

18. veřejné zasedání ZMČ Praha-Ďáblice – 16. 6. 2021 

V rámci zasedání ZMČ proběhla prezentace všech projektů Participativního 

rozpočtu 2021 jejich navrhovateli. 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo: 

- zápis ze 17. veřejného zasedání ZMČ; 

- závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2020; 

- rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu MČ na rok 2021; 

- dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace 

a spolupráci s SK Ďáblice. 

Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí: 

- zprávu o dosavadním průběhu sporu – žaloby FCC ČR, s. r. o., 

a Memorandum zpracované AK Vyskočil, Krošlák a partneři s doporučením 

dalšího postupu pro MČ; 

- soukromý investor předložil architektonickou studii Bytového domu 

Ďáblická (ve východním kvadrantu křižovatky s Hoříneckou ul.) 

a zodpověděl otázky zastupitelů; zastupitelé poté pověřili místostarostu 

přípravou návrhu smlouvy o spolupráci. 

Informace radních a zastupitelů: 

- J. Hrdlička (připravované uzavírky v Ďáblicích a nejbližším okolí); 

- R. Rexa (srážky v Ďáblicích). 

19. veřejné zasedání ZMČ Praha-Ďáblice – 15. 9. 2021 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo: 

- zápis z 18. veřejného zasedání ZMČ; 

- rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu MČ na rok 2021; 

- přílohu č. 7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola 

a mateřská škola; 
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- smlouvu o bezúplatném převodu majetku s Českou republikou – 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, organizační složka státu, 

jejímž předmětem je bezúplatný převod speciálního požárního automobilu 

RENAULT MIDLUM 4x4, CAS 20, pro zásahovou činnost JSDH MČ Praha-

Ďáblice. 

Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí: 

- rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu MČ na rok 2021; 

- informaci o výsledku hlasování občanů a pořadí jednotlivých projektů 

v rámci Participativního rozpočtu, o přípravě realizace v pořadí prvních 

sedmi vítězných projektů; 

- informaci o proběhlém osobním jednání s vedením FCC 

Česká republika, s. r. o.,  

s nabídkou smíru ze strany MČ Praha-Ďáblice; zprávu starosty 

o odvolání podaném proti výroku I. rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 

ve věci žaloby FCC; 

- informaci místostarosty o průběhu výstavby BD Akcíz II; 

- informaci místostarosty o průběhu rekonstrukce OD Ke Kinu. 

Informace radních a zastupitelů 

Ing. Růžička informoval o: 

- 120. výročí založení ZŠ a pozval všechny přítomné i veřejnost na oslavu 

dne 6. 10. 2021; 

- zahájení provozu Z-Boxu a Alzaboxu pro vydávání zásilek. 

Ing. Hrdlička informoval o postupu projektů: 

- rozdělení stok U Parkánu (investor PVS, a. s.); 

- přechodu BESIP – U Parkánu (investor TSK Praha, a. s.); 

- přechodu BESIP – Ďáblická–Hřenská (investor TSK Praha, a. s.); 

- přechodu Na Štamberku (investor THMP, a. s.); 

- rekonstrukci ČSOV Chřibská: uzavírka Kostelecká – obousměrné 

zprovoznění provozu směr Čakovice do doby pokračování prací na 

výtlačném kanalizačním řadu; 

- ul. Šenovská: řešení dopravních problémů, plánován nákup dvou 

radarů se zobrazením registrační značky vozidla; 

- ul. Legionářů: první výstupy z měření průjezdů a rychlosti – navržené 

řešení bude zveřejněno; 

- oblast radnice, KC Vlna: příprava studie optimalizace jednosměrného 

provozu v okolí radnice, pošty, KC Vlna; 
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- ul. Kučerové a Květnová: dokončena přeložka vodovodního řadu, nyní 

začne budování přípojek k jednotlivým RD od ulice Kučerové; 

- výsadba zeleně podzim 2021: pracovní skupina obeslána, příprava 

výběrového řízení; 

- povodňový plán – k nahlédnutí na úřadě, později bude zveřejněn na 

webu MČ; 

- o akci Zažít Ďáblice jinak, na kterou všechny přítomné a veřejnost 

pozval. 

20. veřejné zasedání ZMČ Praha-Ďáblice – 15. 12. 2021 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo: 

- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace SK 

Ďáblice, z. s.; 

- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro 

spolek Senioři České republiky, z. s., ZO Praha-Ďáblice (pobočný spolek); 

- dodatek ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku s Hasičským 

záchranným sborem hl. m. Prahy; 

- rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2021; 

- hospodaření MČ Praha-Ďáblice po 1. 1. 2022 v rámci rozpočtového 

provizoria do schválení rozpočtu pro daný rok; 

- zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 poskytnutých 

městské části, které nebyly součástí rozpočtových opatření schválených na 

posledním jednání RMČ a ZMČ v roce 2021, a schvaluje přesuny finančních 

prostředků v rámci rozpočtu běžného roku; 

- poskytnutí odměn členům výborů a komisí. 

Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí: 

- petici ze dne 21. 10. 2021 „Za projednání odhlučnění, odvodnění 

a severního obchvatu Ďáblic na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice“. 

Tento bod byl zařazen do programu. Tím byl také splněn závazek starosty, 

který na předchozích jednáních zastupitelstva oznámil spolu s Rytířským 

řádem Křižovníků, že budou prezentovat průběžné výsledky dohod 

týkajících se této problematiky; 

- že samotná petice „Za odhlučnění, odvodnění a severní obchvat 

Ďáblic“ nebyla zastupitelům předána ani prezentována; 

- zprávu starosty a místostarosty podanou za přítomnosti Rytířského 

řádu Křižovníků s červenou hvězdou a se souhlasem Pražské 
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vodohospodářské společnosti, a. s., o postupu prací týkajících se 

problematiky a cílů: odhlučnění, odvodnění, severní obchvat Ďáblic. 

Zastupitelstvo MČ v této věci pověřilo: 

- starostu pokračovat v dalších jednáních vedoucích k naplnění 

prezentovaných cílů způsobem a směry, které byly představeny. 

Zastupitelstvo MČ vzalo po projednání v dalším jednání také na vědomí: 

- úhradu příspěvku TKO ve výši poplatkové povinnosti na 2. pololetí 

2021; 

- příkaz starosty a plán inventur na rok 2021; 

- rozpočtová opatření č. 9 a 10 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 

2021; 

- radou MČ schválený rozpočet základní školy a mateřské školy; 

- radou MČ schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ; 

- informaci o poskytnutí finančních darů občanům MČ Praha-Ďáblice. 

Zastupitelstvo MČ po projednání stanovilo: 

- celkovou částku kompenzačního příspěvku za provoz skládky 

z rozpočtu v roce 2022 a podmínky pro vyplácení příspěvku. 

Informace radních a zastupitelů: 

J. Hrdlička informoval o: 

- probíhající výstavě bytového domu Akcíz II; 

- rekonstrukci OD Ke Kinu; 

- výsadbě stromů z dotace HMP pro rok 2021; 

- ředitelském volnu v ZŠ. 

21. veřejné zasedání ZMČ Praha-Ďáblice – 20. 12. 2021 

Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo: 

- rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2022; 

- střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2027; 

- rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2022; 

- zprávu o činnosti kontrolního výboru; 

- zprávu o činnosti finančního výboru; 

- znění připomínky MČ Praha-Ďáblice k návrhu změny Z 2898/00 – 

Koňská louka, který je součástí vlny V. celoměstsky významných změn. 

Informace radních a zastupitelů: 

J. Hrdlička informoval o: 

- přechodu pro chodce pod Akcízem a U Parkánu; 



92 

- předběžných výsledcích měření hluku; 

- otevírací době úřadu během vánočních svátků. 

M. Růžička informoval o: 

- schvalování rozpočtu; 

- navýšení provozních nákladů ZŠ a MŠ. 

S. Dvořáková informovala o: 

- balíčcích pro zdravotníky na Bulovce. 
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14. Kalendář akcí – 2021 

25. 1. – 13. 2.  Výroba masopustních masek (online) 

30. 1. – 14. 2.  1. celoďáblická hra 

 

4. 2. – 31. 3.   Z Hollywoodu do kalifornské pouště (výstava fotografií) 

21. 2. – 7. 3.   2. celoďáblická hra 

 

31. 3. – 16. 4.  3. celoďáblická hra 

26. 4. – 20. 6.  České středohoří panoramatické (výstava fotografií) 

30. 4.     Ďáblický čarodějný ohňostroj 

 

15.–30. 5.    Hasičská procházková hra 

28. 5.     Noc kostelů 

 

1. 6.      Buřtování 

11. 6.     Manželství v kostce (divadelní představení) 

17. 6.     Tereza Krippnerová a The Masters (music wave) 

19. 6.     Jedeme dál II. 

20. 6.     Oslavy slunovratu 

23. 6. – 19. 9.  Ďáblice archeologické (výstava fotografií) 

30. 6.     Hurá na prázdniny 

 

9. 7.      Yesterday (letní venkovní kino) 

12.–16. 7.    Kemp pro detektivy I. – příměstský kemp 

19.–23. 7.    Věda nás baví – příměstský tábor 

26.–30. 7.    Věda nás baví – příměstský tábor 

30. 7.     Big Lebowski (letní venkovní kino) 

2.–6. 8.     Sportovní kemp s angličtinou – příměstský kemp 

9.–13. 8.    Divadelní kemp – příměstský kemp 

13. 8.     Bábovky (letní venkovní kino) 

16.–20. 8.    Kemp pro detektivy II. – příměstský kemp 

16.–20. 8.    Stolní tenis – příměstský tábor 

23.–27. 8.    Zoologický kemp II. – příměstský kemp 

23.–27. 8.    Stolní tenis – příměstský tábor 
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30.–31. 8.    Stolní tenis – příměstský tábor 

 

3. 9.      Dolittle (letní venkovní kino) 

18. 9.     Zažít město jinak aneb Prvobytně pospolné Ďáblice 

18. 9.     Dobrovolný úklid Ďáblického háje 

18. 9.     Dny evropského dědictví 2021 

30. 9.     Pub Quiz speciál 

 

6. 10.     120. výročí založení školy 

7. 10.     Los Rumberos (music wave) 

16. 10.     Drakiáda 

16. 10.     Bylo nebylo (divadýlko pro děti) 

16. 10. – 25. 11. Ještě jsme ve válce (komiksová výstava) 

22. 10.     Ivan Mládek a Banjo Band 

23. 10.     Sázení květin 

31. 10.     Halloween 

 

5. 11.     Vladimír Pecháček (zábavné odpoledne) 

6. 11.     O zlaté rybce (divadýlko pro děti) 

12. 11.     Výroba svatomartinské lucerničky 

13. 11.     Svatý Martin a lampionový průvod 

30.–31. 11.   Turnaj ve hře go 

19. 11.     Příběhy obyčejného šílenství (divadelní představení) 

26. 11.     Zábavná talkshow Ivanky Deváté 

28. 11.     Ďáblický advent 

28. 11. – 9. 1.  Když se řekne Vánoce (výrobky dětí ze ZŠ a MŠ) 

30. 11.     Územní plán Prahy a rozvoj Ďáblic (beseda) 

 

5. 12.     Mikulášská nadílka 

11. 12.     Jiřinčina vánočka (divadýlko pro děti) 

18. 12.     Setkání před Betlémem (divadelní představení) 

18. 12.     Vánoční karaoke 
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15. Fotogalerie 

Jedeme dál II. 19. 6. 2021 
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Oslavy slunovratu 20. 6. 2021 
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Zažít město jinak aneb Prvobytně pospolné Ďáblice 18. 9. 2021 

 

 

 



99 
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Ďáblický advent 28. 11. 2021 
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16. Ďáblické zpravodaje 2021 

Leden: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp01_21.pdf 

Únor: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp02_21.pdf 

Březen: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp03_21.pdf 

Duben–květen: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp5_21.pdf 

Červen: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp6_21.pdf 

Červenec–srpen: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp08_21.pdf 

Září: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp09_21.pdf 

Říjen: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp10_21.pdf 

Listopad: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp11_21.pdf 

Prosinec: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp12_21.pdf 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp01_21.pdf
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp02_21.pdf
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp03_21.pdf
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp5_21.pdf
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp6_21.pdf
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp08_21.pdf
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp09_21.pdf
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp10_21.pdf
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp11_21.pdf
https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp12_21.pdf

