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1. Nejdůležitější události ďáblického roku 2019 

Výročí obecní… 

Přestože mnoho spolků, které v Ďáblicích působily před světovými 

válkami, postupem času zaniklo, přece jen některé fungují i nyní. V tomto 

roce oslavily své kulatiny dva z nich: základní organizace chovatelů 

drobného zvířectva byla založena 17. 3. 1929 (historii naleznete v kapitole 

15) a fotbalisté, jejichž oddíl vychovává nové fotbalisty již od roku 1919 

(více v kapitolách 10 a 15). 

 

…i celostátní 

17. listopadu uplynulo 30 let od sametové revoluce. V naší obci jste 

však mohli potkat veksláka, občerstvit se v Automatu Koruna či 

připomenout si mládí prostřednictvím spartakiádních vystoupení již v září 

v rámci akce Sousedská revoluce aneb Sametové Ďáblice. Více v kapitole 

10. 

 

Hvězdy v Ďáblicích 

U nás to prostě žije! I tak by se ve zkratce dal shrnout kulturní život 

v obci. V květnu k nám s divadelním představením přijely Vilma Cibulková a 

Alžbeta Stanková, v červnu jsme s hvězdami ze Semaforu společně oslavili 

šedesátiny této legendární pražské scény. Ještě tentýž měsíc vyvrcholily 

oslavy na fotbalovém hřišti koncertem Richard Krajčo s kapelou Kryštof, 

kterému přihlížel i hokejista Jaromír Jágr. Listopadový koncert souboru 

Hradišťan s Jiřím Pavlicou pak byl velkolepým vyvrcholením „hvězdného“ 

roku. Více se dočtete v kapitolách 10 a 15. 
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2. Ďáblice 2019 – přehled 

Počet obyvatel k 1. 1.:    3 639 

Počet obyvatel k 31. 12.:  3 647 

Narozené děti:      27 

Zesnulí:        31 

Sňatky:         16 

Rozvody:        18 

 

Volební období 2018–2022 

Rada MČ: 

Ing. Miloš Růžička – starosta 

Ing. Jan Hrdlička – místostarosta 

Ing. Tomáš Dvořák – radní 

Mgr. Simona Dvořáková – radní 

Ing. Ludvík Tesař, Ph.D. – radní 

 

Zastupitelstvo MČ: 

Mgr. Ilona Blažková 

Ing. Tomáš Dvořák 

Mgr. Simona Dvořáková 

Ing. Jan Hrdlička 

Michal Klímek 

Mgr. Jiří Kříž 

PhDr. Ing. Marek Pěkný 

Ing. Jindřich Pavel 

David Prokeš, DiS. 

Ing. Radimír Rexa, CSc. 

Ing. Miloš Růžička 

Markéta Stránská 

Ing. Ludvík Tesař, Ph.D. 

Ing. Mgr. Martin Tumpach 

Michael Vlach 
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3. Úřad a samospráva MČ 

Personální změny 

Na Úřadu MČ proběhly personální změny. Po odchodu Ing. Lukavce do 

důchodu nastoupila na jeho místo na Odboru vnitřní správy paní Ing. Ivana 

Krejzová, která je pověřena vedením odboru vnitřní správy a prakticky 

zajišťuje agendu technickohospodářského pracovníka, např. potřebné 

úkony související se správou budov v majetku MČ, připravuje výběrová 

řízení a vyřizuje další záležitosti související s provozem budov a majetku ve 

správě MČ. Rozšířila se i pracovní náplň paní Kateřiny Dohnalové, která po 

vykonání zkoušky odborné způsobilosti na úseku stavebním připravuje také 

plány údržby a revize dětských hřišť, plán údržby zeleně, aktualizaci 

pasportů zeleně, chodníků. Po podané výpovědi paní Moniky Forkové 

nastoupí na její místo v podatelně od 1. 3. 2019 paní Eliška Keméň, která se 

v současné době již postupně ve svém volném čase na novém místě 

zapracovává. Jsem ráda, že se nám na úřadu stabilizoval tým zaměstnanců, 

s nimiž se dobře spolupracuje. Bez nich by úřad nefungoval tak dobře, jak 

funguje, přestože jsou na ně kladeny stále větší nároky, co se týče 

odbornosti, znalosti legislativy apod. 

Věřím, že i nadále budeme v nových prostorách vše zvládat k plné 

spokojenosti ďáblických občanů. 

Renata Henych (ĎZ 02/2019) 
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4. Obecní záležitosti 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 

V pátek 24. a v sobotu 25. května proběhly volby do Evropského 

parlamentu. 

Celkově v České republice zvítězila hlasy necelých 29 % občanů strana 

ANO 2011 následovaná ODS (14,54 %), Českou pirátskou stranou (13,95 %) 

a Koalicí STAN, TOP 09 (11,65 %). 

Pražané tradičně pořadí 4 nejúspěšnějších stran prohodili. U 38 % voličů 

vyhrála Koalice STAN, TOP 09, za ní se umístily Česká pirátská strana 

(19,12 %), ODS (18,88 %), ANO 2011 (13,35 %). 

Volební účast občanů Ďáblic dosáhla 42,62 %! Od říjnových obecních 

voleb se jejich preference nezměnily. Nejúspěšnější tak opět byla Koalice 

STAN, TOP 09 s 24,05 % hlasů, ODS obdržela 20,99 %,17,76% získala Česká 

pirátská strana, ANO 2011 13,22 %. Ďábličtí rozdali své hlasy mezi 28 stran 

ze 40 kandidujících. 

Hana Macháňová (ĎZ 06/2019)
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5. Hospodaření obce 

   

Rozpočet obce pro rok 2019  
 

usnesení č. 20/18/ZMČ   
 

Městská část Praha-Ďáblice  
 

 Schválený Upravený  Skutečnost 
 rozpočet rozpočet 2019 
    

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY    
 

   
DAŇOVÉ    
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 211 900 211 900 224 058 

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0 0 0 

Správní poplatky 30 000 30 000 29 707 

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 241 900 241 900 253 765 
     
Daň z nemovitosti 3 000 000 3 000 000 3 147 706 

Majetkové daně 3 000 000 3 000 000 3 147 706 

     
NEDAŇOVÉ    
Příjmy z poskytování služeb 7 000 75 000 81 029 

Výnosy z finančního majetku 100 000 100 000 101 379 

Příjmy z vlastních činností 107 000 175 000 182 408 
     
Přijaté sankční platby 0 0 1 000 

Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 

Přijaté neinvestiční dary 0 0 10 000 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 101 556 

Ostatní příjmy 200 000 365 000 269 413 

Splacené půjčky od obyvatelstva 0 0 4 400 

Ostatní nedaňové příjmy 307 000 540 000 568 777 
 

   
Finanční vypořádání 0 700 680 

 
   

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

Neinvestiční transfery od SR 110 000 181 700 181 680 

Neinvestiční transfery od HMP 31 869 000 45 339 700 45 220 308 

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 0 0 34 702 

Převody z vlastních rezervních fondů 3 429 000 3 429 000 0 

Převody z rozpočtových účtů 180 000 225 000 192 043 

Neinvestiční přijaté transfery 32 019 000 45 561 400 45 476 690 

Investiční transfery od HMP 0 24 370 000 24 370 000 

Investiční transfery z OPŽP 0 0 0 

Investiční přijaté transfery 0 24 370 000 24 370 000 

     

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 35 567 900 73 714 000 73 817 617 
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE    
 

  
 

BĚŽNÉ VÝDAJE   
 

Kapitola 1 Rozvoj obce    

Zázemí Ďáblického parku 400 000 430 000 24 409 

Multifunkční dům 940 000 1 695 300 281 508 

CELKEM Rozvoj obce 1 340 000 2 125 300 305 917 
 

   
Kapitola 2 Městská infrastruktura    
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 300 000 1 300 000 838 083 

Výsadba stromů – dotace MHMP 0 5 632 000 100 228 

Komise životního prostředí 20 000 20 000 0 

Ostatní péče o životní prostředí 1 536 000 1 556 000 873 258 

Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO) 960 000 960 000 912 126 

CELKEM Městská infrastruktura 3 816 000 9 468 000 2 723 695 
     
Kapitola 3 Doprava    
Silnice 1 112 300 1 045 700 623 757 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 900 000 946 600 491 039 

CELKEM Doprava 2 012 300 1 992 300 1 114 796 
 

   
Kapitola 4 Školství a mládež    
Předškolní zařízení 535 000 535 000 34 761 

Základní škola 4 917 000 10 551 400 9 883 433 

v tom:                                               příspěvek na provoz 4 200 000 4 200 000 4 200 000 

Školská a kulturní komise 200 000 200 000 177 056 

Neinvestiční transfery  60 000 60 000 40 000 

Neinvestiční transfery  SK 400 000 400 000 400 000 

Kompenzační příspěvky 1 900 000 1 900 000 1 715 000 

Dětská hřiště a klub 401 100 401 100 334 409 

CELKEM Školství a mládež 8 413 100 14 047 500 12 584 659 
     
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast    
Sociální komise 190 000 296 000 232 043 

Program OPPPR - Komunitní život v Ďáblicích 0 386 900 30 250 

CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost 190 000 682 900 262 293 
     
Kapitola 6 Kultura, sport a cestovní ruch    
Činnosti knihovnické 346 500 346 500 270 876 

Ostatní záležitosti kultury – kronika 26 500 26 500 24 000 

Ostatní záležitosti kultury – akce MČ 1 625 000 1 795 000 1 079 062 

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

Neinvestiční transfery nezisk. organizacím 155 000 334 100 302 000 

Sportovní komise 50 000 50 000 50 000 

CELKEM Kultura, sport a cestovní ruch 2 203 000 2 552 100 1 725 938 
 

   
     
Kapitola 7 Bezpečnost    
Požární ochrana – dobrovolná část 430 900 825 200 800 399 
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CELKEM Bezpečnost 430 900 825 200 800 399 
     
Kapitola 8 Hospodářství    
Pořízení neinvestičního majetku (byty, nebyty) 200 000 200 000 0 

CELKEM Hospodářství 200 000 200 000 0 
     
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva    
Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 2 780 000 2 780 000 2 616 114 

Nákup materiálu 0 0 0 

Nákup služeb 20 000 20 000 15 581 

Ostatní nákupy 67 000 67 000 50 472 

Dary obyvatelstvu 100 000 90 000 54 500 

Celkem samospráva 2 967 000 2 957 000 2 736 667 
 

   
Volby do EP 2019 0 71 700 70 409 

 
   

Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 4 681 400 5 658 000 5 185 557 

Nákup materiálu 365 000 439 600 358 131 

Nákup vody, paliv a energie 365 000 365 000 156 012 

Nákup služeb 2 790 000 2 810 000 1 825 907 

Ostatní nákupy 250 000 303 400 170 423 

Daně a poplatky SR 10 000 10 000 3 000 

Ostatní neinvestiční transfery 280 000 290 000 276 191 

Celkem vnitřní správa 8 741 400 9 876 000 7 975 222 

CELKEM vnitřní správa a samospráva 11 708 400 12 904 700 10 782 298 

     
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa    
Převod příspěvku do SF 180 000 225 000 223 692 

Převod vlastním rezervním fondům 0 0 0 

Převod rozpočtovému účtu 3 609 000 3 654 000 192 043 
Ostatní neinvestiční výdaje 0 0 0 

Nespecifikované rezervy 1 062 000 3 769 700 0 

Převody mezi stat.městy a jejich MČ - finanční vypoř. 0 149 200 149 187 

CELKEM Všeobecná pokladní správa 1 062 000 3 918 900 149 187 

CELKEM Běžné výdaje 31 375 700 48 716 900 30 449 182 
       

       
 

   

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE    
Kapitola 1 Rozvoj obce    
Nákup zařízení - Betlém, stromová dekorace 0 172 000 112 000 

Centrum II. - Obecní dům ORG 80546 0 1 000 000 995 472 

Centrum II. - Obecní dům ORG 80546 zařízení 500 000 1 328 000 609 352 

Pozemky 0 2 000 2 000 

Celkem kapitola 1 500 000 2 502 000 1 718 823 
 

   
Kapitola 2 Městská infrastruktura    
Kontejnerová stání 380 000 380 000 0 

Celkem kapitola 2 380 000 380 000 0 
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Kapitola 3 Doprava    
Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně - č.  akce 80206 2 200 000 3 771 900 1 690 841 

Celkem kapitola 3 2 200 000 3 771 900 1 690 841 
 

   
Kapitola 4 Školství a mládež    
Stavební a venkovní úpravy ZŠ - ORG 80954 0 18 000 000 648 250 

Rekonstrukce MŠ -nové kotle ORG 80955 330 000 302 300 302 248 

Stavební úpravy a opravy chodníků MŠ ORG 80955 0 2 697 700 575 276 

OPPPR - ZŠ 0 270 000 270 000 

Celkem kapitola 4 330 000 21 270 000 1 795 774 
 

   
Kapitola 5 Sociální oblast    
Rekonstrukce lékárna, ordinace, soc. služby č. akce 80777 2 300 000 11 278 800 1 277 034 

Celkem kapitola 5 2 300 000 11 278 800 1 277 034 
     
Kapitola 6 Kultura a sport    
Přesměrování a modernizace ozvučení hřiště SK Ďáblice 200 000 200 000 0 

Informační sloup 75 000 75 000 50 000 

Odhlučnění SK Ďáblice 0 950 000 0 

Sportovní zařízení 45 100 45 100 45 100 

Celkem kapitola 6 320 100 1 270 100 95 100 
 

   
Kapitola 7 Bezpečnost    
Nákup techniky ORG 81100–81108 0 1 112 100 962 044 

Nákup techniky ORG 80991 0 206 400 206 335 

Rekonstrukce budovy MP ORG 81129 0 1 500 000 0 

Rekonstrukce budovy ORG 80153 0 301 000 300 890 

Rekonstrukce budovy ORG 809100 0 250 000 243 999 

Celkem kapitola 7 0 3 369 500 1 713 268 
 

   
Kapitola 8 Hospodářství    
Obytný dům Akcíz II. 1 300 000 13 269 100 565 312 

Technické zhodnocení Ďáblická 339 0 775 000 773 190 

Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl. 2012) 191 000 191 000 190 124 

Celkem kapitola 8 1 491 000 14 235 100 1 528 626 
 

   
Kapitola 9 Vnitřní správa    
Stroje, přístroje a zařízení 100 100 0 0 

Celkem kapitola 9 100 100 0 0 
 

   

CELKEM Kapitálové výdaje 7 621 200 58 077 400 9 819 467 
 

   
 

   
 

   
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 38 996 900 106 794 300 40 268 650 

Převod sociálnímu fondu 180 000 225 000 223 692 

Převod do FRR 0 0 0 
 

   
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 35 567 900 73 714 000 73 817 617 

Převody z vlastních fondů (SF) 180 000 225 000 192 043 
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FINANCOVÁNÍ z prostředků minulých let 3 429 000 3 429 000 0 
 

   
Převody vlastním rezervním fondům výdaje 3 609 000 3 654 000 13 784 971 

Převody vlastním rezervním fondům příjmy 3 609 000 3 654 000 13 816 620 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM dle výkazů 42 785 900 110 673 300 54 277 313 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM dle výkazů 39 356 900 77 593 000 87 826 280 
 

   
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -3 429 000 -33 080 300 33 548 967 

 

  

  

   

Ze zápisníku starosty 

Minule jsem informoval o získání nové účelové dotace z rozpočtu hl. m. 

Prahy pro investice do naší školy a školky (6 mil. Kč). 

Na posledním jednání zastupitelstva jsme již schválili celkovou úpravu 

našeho rozpočtu, která je složena jak z nové dotace, tak z převodu 

nevyčerpaných prostředků minulého roku – celkem příjem 32 mil. Kč. 

Zajistit na magistrátu obojí vůbec nebylo jednoduché a přiznávám, že se mi 

po převodu peněz na ďáblický účet hodně ulevilo. Úspory v čerpání dotací 

nám navíc umožní přidat do realizace další akci, která se stala prioritou 

i díky připomínkám a žádostem vás sousedů: připravujeme rekonstrukci 

nejstrmější části chodníku v horní části ulice Květnová a věřím, že všichni, 

co se v této části Ďáblic pohybujete pěšky, budete s opravou spokojeni. 

Děkujeme za vaši iniciativu a zájem o věci a prostory, které užíváme 

společně. 

Miloš Růžička (ĎZ 05/2019) 

Nových 22 milionů pro Ďáblice 

Na posledním červnovém jednání zastupitelstva HMP jsem si hned po 

měsíci opět připomněl, jaké to je pracovat a jednat od čtvrtečního rána až 

do rána příštího dne, tedy 24 hodin bez přerušení a přivření oka. Řada 

schválených tisků a dalších 22,3 mil. Kč účelových dotací ale bude mít 

pozitivní dopad na vzhled Ďáblic, na kvalitu výuky a prostředí naší školy, 

školky i na vzhled a vybavení ďáblické policejní služebny či hasičské 

jednotky. 

O jednotlivých takto finančně podpořených projektech vás již 

informujeme nebo budeme postupně informovat tak, jak se bude dařit 
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projekty připravovat k realizaci. Nejdůležitějšími projekty budou budování 

odborných učeben školy a následná obnova venkovního zázemí s hřištěm, 

úpravy školky (zejména její zahrady) a výsadba několika stovek nových 

stromů po celých Ďáblicích. 

Miloš Růžička (ĎZ 07–08/2019) 

Starosta: Myslíme na budoucnost 

Příjmy ze zvýšení daně z nemovitostí zůstanou v Ďáblicích 

Mluvíme bratru o dvou třech tisících ročně na dani z nemovitostí navíc. 

S velkou pravděpodobností to není částka, která by kohokoli měla přimět, 

aby vyměnil domek v Ďáblicích za panelákové 1+1. Ale může to být částka, 

která vyvolá otázky. Zvyšovat jakoukoli daň je totiž politicky rizikové, 

protože se dotýká všech. Proč MČ Ďáblice zvyšuje od roku 2020 daň 

z nemovitostí na dvojnásobek vysvětluje starosta Miloš Růžička. 

Pane starosto, proč? 

Výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí se neměnily od roku 

2002 a v Praze jsou jedny z nejnižších v republice. Od počátku minulého 

volebního období se na úrovni pražského magistrátu a sněmu starostů 

všech pražských městských částí o nutnosti zvýšit tuto daň jedná. Ale až 

současná koalice našla odvahu nejméně deset let zanedbávaný problém 

začít a ve spolupráci s městskými částmi, řešit. Organizace naší společnosti 

i státu je stále dražší. Samosprávy musí plnit stále více úkolů a i občané 

vyžadují rozsáhlejší a kvalitnější servis. 

Prahu navíc čekají významné investice. Jde například o prodloužení trasy 

metra či přípravu a pokračování stavby vnitřního dopravního okruhu. 

Náklady dopadají i na městské části. Nezapomeňme také na inflaci. Mluví se 

sice o „navyšování“ daně, ale v tomto případě jde zčásti pouze o narovnání 

na úroveň roku 2002. Odpověď má i další úhly pohledu. Vždyť vybrané 

peníze se vracejí zpět do věcí veřejného, tedy společného zájmu, do kvality 

občanské vybavenosti v obci. A tato kvalita zpětně zvedá cenu našich 

pozemků a domů. 

Pro Ďáblice byla tato situace zároveň i příležitostí, jak se vymanit ze 

závislosti na příspěvku za skládkování. Smlouva s Prahou o kompenzaci 
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zatím stále trvá, ale je třeba začít rozpočet strukturovat tak, abychom se ze 

závislosti na penězích ze skládky postupně vymanili. Zejména za situace, 

kdy proti znovuotevření již zrekultivovaných částí skládky otevřeně 

vystupujeme a inflace bude v příštích letech stále větší hrozbou. 

Je to definitivní rozhodnutí? 

Pro tuto chvíli ano. Jsme si vědomi, že nejde o opatření populární. Je to 

ale nezbytné pro budoucnost naší městské části. 

Zůstanou vybrané peníze v Ďáblicích, nebo se část pošle na magistrát? 

Příjmy z výběru daně z nemovitostí by se měly vrátit v plné výši do 

jednotlivých městských částí. Rád bych připomenul, že dlouhodobou 

snahou vedení naší městské části v předchozích dvou volebních obdobích 

bylo vyhovět místním obyvatelům a zachovat v Ďáblicích stávající nízkou 

zástavbu s minimem kapacitních bytových domů, bez skladových hal, 

garáží, průmyslu a tak dále. Tyto snahy ale mají přímý dopad právě na nižší 

příjmy z daní z nemovitostí oproti městským částem, jako jsou např. Kbely, 

Čakovice, Praha 9, kde probíhá masivní výstavba bytových domů, 

logistických a obchodních center. V takových městských částech si příjmy 

kompenzují právě výstavbou těchto zařízení a podniků i se všemi 

negativními dopady, které z toho plynou na jejich území, někdy bohužel i na 

sousedních – jako třeba osobní automobilová doprava přes Ďáblice do 

obchodních center v Čakovicích a Letňanech. Sousední malé městské části 

s podobným přístupem a typem zástavby jako u nás, např. Březiněves, 

Dolní Chabry, Troja, přijaly stejné rozhodnutí jako naše městská část. 

Minimální výši vlastních příjmů se snažíme velmi složitě a pracně 

kompenzovat granty, dotacemi z jiných, hlavně celopražských zdrojů. To 

však nebude v takové míře trvat věčně. A jak zajistí Ďáblice své služby 

a základní rozvoj potom? 

O jak velkém příjmu se bavíme? A potřebujeme je v situaci, kdy se daří 

získávat vcelku významné dotace? Pomůže nám to například snížit závislost 

na příjmech ze skládky? 
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Hovoříme-li konkrétně o zvýšených příjmech z daně z nemovitostí, pro 

naši městskou část se odhadem jedná o navýšení příjmů o cca 2,5 mil. Kč 

ročně. Vycházíme z odhadů poskytnutých finančním odborem magistrátu. 

Dotace se v posledních letech dařilo získávat, ale pouze na konkrétní 

projekty – komunitní centrum, obecní dům, současně běžící projekty 

bytového domu Akcíz II, rekonstrukce obecního domu Ke Kinu, sportovní 

hala SK Ďáblice, přístupové cesty ke hvězdárně aj. Část výdajů městské části 

pokrývá „příspěvek za skládku TKO“, ze kterého jsme ale také hradili různé 

nadstandardní benefity pro občany Ďáblic – příspěvek na rekreaci pro děti 

do 15, resp. 18 let, padesátiprocentní příspěvek na popelnice, podpora 

pravidelného přistavování kontejnerů na bioodpad a velkoobjemový odpad 

nad běžný rámec poskytovaný magistrátem, podpora komunitního 

a kulturního života, podpora spolků a zájmových organizací atd. 

Na co peníze radnice využije? 

Jedním z cílů, který jsme si během tvorby rozpočtu na rok 2020 dali, je 

strukturu rozpočtu striktně omezit pouze na příjmy od magistrátu včetně 

příjmů z daně z nemovitostí. A příspěvek na skládku transparentně využít 

na konkrétní investiční projekty, pokračovat s podporou občanů v Ďáblicích 

žijících, podporou sociální pomoci, komunitního a kulturního života. Navíc 

v tomto období přípravy rozpočtu pro příští rok ještě netušíme, do jaké 

míry budeme úspěšní v žádostech o prodloužení dotací na projekty 

v Ďáblicích, které jsou v různých fázích rozpracovanosti. A musíme být 

připraveni i na možnost, že tyto projekty budeme muset financovat sami. 

Zvýšené příjmy městské části využijeme například na: 

– pokračování vyplácení příspěvku na rekreaci pro děti do 18 let; 

– navýšení podpory odvozu popelnic na TKO (zvýšení příspěvku o 30 %) 

a bioodpad (příspěvek 50 % nákladů) pro jednotlivé vlastníky nemovitostí 

v Ďáblicích; 

– investice do zvýšení bezpečnosti – posílení/vylepšení stávajících systémů 

kontroly rychlosti na komunikacích, bezpečnostní kamery; 

– navýšení počtu kontejnerů pro odvoz velkoobjemového odpadu („jarní 

a podzimní úklid“); 
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– navýšení počtu plošných úklidů v Ďáblicích, zlepšení údržby zeleně (vč. 

keřů, stromů, chodníky); 

– vytvoření prostoru pro tzv. participativní rozpočet – tj. části rozpočtu, 

ojehož náplni budou za daných pravidel rozhodovat sami občané; 

– každý rok myslíme i na tvorbu rezervy pro sociální výpomoc, nenadálé 

situace a bezpečnou finanční budoucnost naší městské části a její rozvojové 

projekty. 

Alexandr Kliment, Jiljí Kubec (ĎZ 11/2019) 
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6. 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. 



19 

7. Životní prostředí a doprava 

Ze zápisníku starosty 

Starostové zdůrazňují, že kamiony do Prahy nepatří. Chceme chránit 

zdraví i peněženky občanů a již mnoho let požadujeme komplexní 

posouzení variant Pražského okruhu. Naposledy 12. 3. 2019 při setkání 

s primátorem Prahy v Dolních Chabrech. 

Nechtěl jsem věřit sobě samému, když jsem na jednom jednání 

k dálničnímu, resp. Pražskému okruhu přes Ďáblice říkal, že se starosty, 

odborníky a ekologickými organizacemi spolupracuji na řešení obrany vůči 

tomuto dopravnímu problému již více jak 10 let – čas (alespoň mě) 

neuvěřitelně letí!, snad ještě více než všechny ty tisíce aut a motorek na 

„naší“ dálnici D8/ulice Cínovecká. A i přesto se cítím být mezi některými 

kolegy nováčkem v porovnání s tím, jak dlouho se okruhu věnují oni. 

Naplno se městská část Ďáblice začala zajímat o okruh po volbách 2010. 

Tou dobou probíhal sběr podpisů pod petici „Za rozumný okruh“, besedy 

a další doprovodné akce. 

V roce 2015 vzniká volné sdružení městských částí a středočeských obcí 

v trase okruhu Běchovice–Černý Most–Satalice–Ďáblice–D.Chabry–Suchdol 

s názvem „Starostové pro okruh“. Tedy pro rozumný, ohleduplný, odborně 

trasovaný a tedy i ekonomicky přijatelný okruh. Už ve svém ustavujícím 

prohlášení jako hlavní požadujeme skutečně komplexní a odborné 

posouzení variant trasy okruhu s vyhodnocením všech ekonomických, 

dopravních, ekologických a hygienických parametrů, ale i parametrů 

sociologických a demografických. Opakovaně upozorňujeme na to, že 

v současně prosazovaném řešení Pražského okruhu bude přiváděna 

veškerá kamionová doprava na území hlavního města. 

Kamiony do Prahy nepatří! 

Stejně tak tomu bylo při společném jednání zástupců Starostů pro okruh 

s primátorem Zdeňkem Hřibem, které se uskutečnilo v úterý 12. března 

2019 na chaberské radnici. 

Zatímco my, starostové dotčených městských částí a obcí, jsme opět 

prezentovali požadavek na nezávislé multikriteriální porovnání obou variant 

Pražského okruhu (silničního okruhu „kolem“ Prahy), představitelé vedení 
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Prahy vysvětlovali své důvody, proč považují za jedinou reálnou tzv. jižní 

variantu okruhu a proč porovnání variant nechtějí připustit. 

S tím jsme se nechtěli spokojit. Naznačili jsme některé závažné 

nedostatky nedávného stručného porovnání obou variant od Institutu 

plánování a rozvoje (IPR), které se dle našeho názoru zaměřilo pouze na ty 

body, které se k argumentaci pro tzv. jižní variantu (přes Ďáblice) hodí. 

Nezávislé multikriteriální srovnání by přitom přineslo důležitá data pro další 

argumentaci, projektování a ochranu obyvatel před negativními vlivy 

z dopravy. 

Celá problematika stavby je komplikovaná o to více, že zásadní slovo (jak 

uvedl primátor) nemá Praha ani Středočeský kraj, ale Ministerstvo dopravy 

a vládní instituce. Projekt je akcí s celorepublikovým přesahem a je 

financován státem. 

Přestože jednání nepřineslo změnu postojů žádné ze zúčastněných stran, 

je uskutečněné setkání určitým milníkem, jelikož šlo po mnoha letech 

o první otevřenou diskuzi vedení Prahy nad problémem okruhu „kolem“ 

Prahy se starosty dotčených městských částí a obcí. Starostové pro okruh 

se po tomto jednání sejdou, vyhodnotí setkání a poradí se nad dalšími 

kroky. 

Za Starosty pro okruh jednali Stanislav Němec (Radonice), Alena 

Štrobová (Praha 20), Miloš Růžička (Praha-Ďáblice), Petr Hejl (Praha-

Suchdol) a Barbora Floriánová (Praha-Dolní Chabry). Celého jednání se 

zúčastnili také další členové Starostů pro okruh a spolupracující dopravní 

odborníci. 

Miloš Růžička (ĎZ 03/2019) 

Dálniční okruh kolem Prahy 

(oficiálně nazývaný SOKP = silniční okruh kolem Prahy) 

Koncem února se každý mohl dozvědět z médií vyjádření pražského 

radního pana Ing. Arch. Hlaváčka o tom, že se Praha „dále nehodlá zabývat 

delší (severní) variantou silničního okruhu přes obce Středočeského kraje, 

která je nereálná“. Zároveň s tímto vyjádřením se objevují opakovaná 

prohlášení skupiny starostů městských částí Prahy a některých 

středočeských obcí, kteří se seskupili ve hnutí „Starostové pro okruh“. Ti 

podporují právě severní variantu okruhu a usilují alespoň o řádné 

posouzení této varianty připravenou v plánech Magistrátu. Chtěl stručně 
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připomenout starší články a besedy o tom, jak se obě trasy dotýkají Ďáblic 

a jak je budou ovlivňovat, protože v blízké budoucnosti bude informací 

o okruhu a jeho různých variantách přibývat. 

Trasa vedení dálničního okruhu kolem Prahy byla naplánována již v 60. 

letech minulého století. V devadesátých letech ale byla severní část trasy 

dálničního obchvatu „přisunuta“ blíže Praze v tzv. jižní variantě J, která je 

vedena od Čakovic přes území městské části Praha-Ďáblice cca 0,5 km 

severně od Blat, a dále za tělesem skládky směrem na Dolní Chabry, nad 

Draháň a přes Vltavu do Suchdola a dále ke komunikaci R6. 

Na místě stávajícího dálničního sjezdu na Ďáblice a Březiněves by měla 

vzniknout nová mimoúrovňová křižovatka mezi dálničním okruhem 

a Cínoveckou/D8. Toto je trasa, ke které se i přes náš odpor začíná přiklánět 

i nové vedení Prahy. Vzhledem k faktu, že tato varianta prochází přímo 

Prahou a v blízkosti hustě obydlených oblastí, měla tato trasa od počátku 

jejího vzniku velké množství oponentů a byla jimi požadováno vedení 

dálničního obchvatu dále od obydlených oblastí a nezasahující přírodu 

v chráněném území Draháně. Podobně jako byla trasa na jihu Prahy 

odsunuta od Milíčovského lesa až za Jesenici. 

Nejvýhodnější ze všech alternativních variant se ukázala tzv. varianta Ss, 

nyní uváděn i název „regionální“ varianta. Ta je vedena dále od hranic 

hlavního města na sever a východ. A toto je varianta, kterou dlouhodobě 

prosazuje hnutí „Starostové pro okruh“. Tato varianta předpokládá, že 

stávající křižovatka směrem na Březiněves za skládkou by zůstala 

nezměněna, v budoucnosti by se ale měla snížit doprava na Cínovecké, 

neboť zejména kamióny Prahou jen projíždějící by měly začít jezdit po 

novém dálničním okruhu kolem Prahy – ne po Cínovecké! Křížení 

Cínovecké/D8 s dálničním okruhem je v této variantě plánováno až za 

Zdiby. 

Vedení trasy dálničního obchvatu v jižní variantě J by přiblížilo veškerou 

tranzitní dopravu blíže k Ďáblicím. Část naší městské části by byla chráněna 

před hlukem valem skládky, ostatní části Ďáblic by bylo nutné ochránit 

stavebně, včetně chybějících prvků podél Cínovecké a mimoúrovňové 

křižovatky s Kbelskou. Ale před emisemi z výfukových plynů a prachem, 

které způsobí automobily jedoucí po dálničním okruhu i po Cínovecké, 

nebude možné chránit nikoho. To ale platí samozřejmě všude a je to daň 

našemu automobilismu. 
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Pro MČ Ďáblice je dokončení dálničního obchvatu, který odvede tranzitní 

a zejména kamionovou přepravu z Cínovecké, důležité. Stávající situace, 

kdy kolem Ďáblic projíždí denně cca 100 000 vozidel, kdy se každé ráno 

doprava směrem do centra zastaví, kdy každá drobná nehoda znamená pro 

dopravu totální kolaps s frontou aut jedoucích přes Ďáblice, není 

dlouhodobě akceptovatelná. Ďáblice mají obchvat dopravy v podobě 

Cínovecké ulice a jen je třeba, aby jej auta směřující směrem z/do 

Březiněvsi a dalších obcí na sever od Prahy mohla využívat a nemusela 

jezdit kvůli ucpané Cínovecké a Kbelské přes Ďáblice. 

Ideální varianta pro všechny neexistuje. A právě proto jde „Starostům 

pro okruh“ především o to, aby byly obě varianty posouzeny standardním 

postupem. Několik posudků od konzultačních kanceláří jednoznačně 

preferuje variantu Ss, tedy „regionální“ variantu. Vzhledem k významu 

a výši plánované investice s celoevropským dopadem je tento požadavek na 

standardní postup naprosto legitimní. Navíc se řada vstupních parametrů 

od zrodu projektu za posledních více jak 20 let změnila tak, že již nyní je 

např. dálniční úsek na Černém Mostě na hranici jeho kapacity. Jak má 

splňovat budoucí nároky? 

Budeme i nadále aktivními účastníky dalších jednání a následně budeme 

podávat informace i mimo oficiální tiskové zprávy. 

Jan Hrdlička (ĎZ 03/2019) 

Sázejte stromy s námi! 

Připravujeme se na výsadbu stromů – největší v polistopadové historii 

Ďáblic. Projekt bude realizován v hodnotě 5,6 mil. Kč a odhadujeme 

výsadbu cca 500 stromů v různých částech obce. Akce takového 

charakteru, která se týká úpravy veřejných prostranství (sázet se bude na 

pozemcích Prahy a Ďáblic) a kvality životního prostředí, je podle mého 

názoru „společnou věcí“ nás všech. Proto si přeji co největší spolupráci 

s ďáblickými občany všech věkových skupin. Hlavně při vyhledávání 

vhodných míst a při následné ochraně a péči. 

Jaké jsou možnosti účasti a pomoci veřejnosti? 

– Přímé podání návrhu, kam umístit strom/stromy, nebo návrhu jiné 

pomoci e-mailem na podatelna@dablice.cz, osobně nebo telefonicky na 

úřad MČ; 
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– Prostřednictvím svých dětí v ďáblické škole: ve spolupráci s pedagogy 

připravujeme v rámci vhodných předmětů a kroužků několik způsobů 

zapojení žáků, snad i rodičů a prarodičů; 

– V rámci tradiční sousedské slavnosti Zažít Ďáblice jinak bude k dispozici 

stanoviště, kde je možné diskutovat, objevovat a na připraveném panelu 

zaznamenat své návrhy výsadby (sami, nebo lépe ve spolupráci s vašimi 

dětmi). 

Děkujeme všem, kteří se do vytipování míst již zapojili. Návrhy 

prověřujeme a po konzultacích s projektantem bude sestaven celkový plán 

výsadby. Náměty pro výsadbu a poté i další postup můžete sledovat na 

webových stránkách – sekce Záměry a projekty MČ / Výsadby stromů 

2019–2020 

Ani ostatní nápady se neztratí: Velmi si vážíme toho, že si všímáte svého 

okolí a přemýšlíte o jeho zkrášlení a ozdravení. Některá místa, která vás 

zaujmou pro úpravu, možná nebudou k sázení vhodná, ale jistě budete mít 

jiný nápad, třeba s keři, bylinkami, pásy trvalek, s květinovými truhlíky, 

sochou, lavičkou či jiným druhem mobiliáře veřejného prostoru atp. 

Fantazii se meze nekladou, i takové podněty posílejte. Zařadíme je do 

zásobníku nápadů, ze kterého budete vybírat ty nejlepší pro realizaci v roce 

2020 prostřednictvím tzv. participativní části rozpočtu. To jsou peníze, 

o jejichž využití budete moci rozhodnout přímo vy, občané Ďáblic. 

Miloš Růžička (ĎZ 09/2019) 

Boj o skládku stále nekončí 

aneb o čem bylo jednání o jejím možném prodloužení 

Záměr znovuotevřít těleso 1. etapy skládky a navýšit je předložil majitel 

a provozovatel skládky, společnost FCC Česká republika, s. r. o. (dále 

oznamovatel záměru), již v roce 2018. V rámci tzv. zjišťovacího řízení, 

k němuž předkládala své negativní stanovisko i naše městská část, bylo 

rozhodnuto odborem životního prostředí pražského magistrátu, že pro 

tento záměr bude nutné zpracovat a posoudit podrobnou dokumentaci 

a posoudit vliv znovuotevření skládky na životní prostředí dle zákona 

č. 100/2001 Sb. 

V dubnu 2019 předložil oznamovatel záměru dokumentaci, kde byla 

opětovně sepsána stanoviska všech dotčených orgánů, městských částí 
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i občanů. A po jejich posouzení bylo sezváno tzv. veřejné projednání. 

Nejprve *do zasedací místnosti magistrátu v centru Prahy, po interpelaci 

našeho pana starosty bylo projednání přesunuto do Ďáblic. Tedy tam, kde 

je záměr připravován a kde budou dopady na životní prostředí největší. 

Veřejné projednání svolané v červnu neproběhlo, protože se 

oznamovatel záměru nedostavil z údajné obavy nedodržení procesních lhůt 

oznámení. Druhé projednání svolané na konec července již proběhlo dle 

plánu. I když bylo svoláno uprostřed prázdnin, byli jsme velice potěšeni, 

kolik sousedů z Ďáblic, Březiněvsi, Zdib či Dolních Chaber se do sálu 

Obecního domu Ďáblice dostavilo a vydrželo na jednání od 15 do 21 hodin. 

Děkujeme znovu všem za jejich aktivní podporu! 

Veřejné projednání záměru má zákonem danou strukturu, kterou bylo 

třeba dodržet. Pracovníci magistrátu (svolavatelé) po krátkém úvodu vyzvali 

nejprve oznamovatele – FCC Česká republika, s. r. o., za které postupně 

vystoupili a projekt představili provozní ředitel pan Nikl, autorka jejich 

dokumentace paní Šulcová a projektant pan Sedláček. Celého projednání se 

zúčastnil i jmenovaný autorizovaný zpracovatel vlastního posudku EIA, pan 

Obluk, který má v rámci procesu potvrdit, zda předložená dokumentace 

splňuje či nesplňuje požadavky na životní prostředí. 

Po představení záměru byly dotázány dotčené orgány státní správy – 

odbor životního prostředí, odbor ochrany vod a zástupci hygienické stanice 

– na jejich názor k dříve zaslaným stanoviskům. K našemu politování ani 

jeden z dotčených orgánů neshledal na záměru žádné podstatné negativní 

vady; pracovníci hygienické stanice přes naši výzvu dopředu avizovali, že se 

jednání nezúčastní. 

Stanovisko hlavního města Prahy přednesla paní Plamínková, 

předsedkyně výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní 

prostředí ZHMP, která navázala na dříve vydaná negativní stanoviska 

k předloženému záměru z let 2018 a 2019 a vysvětlila důvody, které vedly 

k jejich zaslání. Její vystoupení sklidilo velmi kladný ohlas mezi všemi 

přítomnými – hlavní město si pokračování skládkování v Ďáblicích nepřeje 

a se záměrem nesouhlasí. 

Poté byly vyzvány k přednesení svých stanovisek dotčené městské části. 

Jednoznačný nesouhlas k plánu navyšování skládky přednesli starosta 

Haramul z Březiněvsi a později starostka Zdib Slavíková. 
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Stanoviska městské části Ďáblice, která uvedl pan starosta Růžička, se 

opírala o odborné argumenty proti jednotlivým částem předložené 

projektové dokumentace, ze které byla, dle našeho názoru, vypuštěna 

zásadní fakta, a naopak některé údaje a výsledky průběžných měření nebyly 

v dokumentaci zmíněny vůbec. A proto musela v této části veřejného 

projednání zaznít odborná stanoviska v plném znění. 

Chápeme oprávněnou netrpělivost všech účastníků v sále, kteří se 

dožadovali prostoru pro své příspěvky dříve, a děkujeme i touto cestou za 

pochopení. Mnohokrát jsme ovšem museli vyslechnout „univerzální“ 

odpovědi zpracovatelky dokumentace či projektanta s tím, že technické 

detaily, způsoby provedení apod. zatím ještě nejsou zpracovány, nemusí 

být posuzovány během projednávání EIA a budou zpracovány později 

během dalších fází procesu povolování záměru, tj. ve fázi územního 

a stavebního řízení! Kdy jindy mají být tyto „detaily“ známy než v této fázi? 

Protože právě „technické detaily“, zejména konstrukce a těsnost izolací 

podloží stávající skládky, provedení vrchních izolací tělesa skládky, 

dodržování „provozní kázně“ ve fázi výstavby i provozu jsou klíčové pro 

dopad na životní prostředí, na kvalitu spodních vod, ochranu ovzduší 

a zdraví obyvatel okolí skládky! Velikost a malá vzdálenost této skládky od 

obydlených území nemá minimálně v republice srovnání! A odpověď 

oznamovatele, který nepřímo přirovnal okolí skládky k odkališti elektrárny 

Tisová, kde podobnou skládku oznamovatel také provozuje, občany Ďáblic 

spíše urazila. 

Během pokračující diskuze a širokého prostoru pro připomínky občanů 

zaznělo mnohokrát, z čeho mají všichni největší obavy – odpadky, zápach, 

prachové částice, znečištění povrchových a podzemních vod, provoz 

nákladních vozidel, znovuotevření již zrekultivovaných částí atd. Mnohokrát 

bylo řečeno zejména staršími spoluobčany, pamětníky původního 

rozhodování o vybudování skládky v Ďáblicích počátkem 90. let minulého 

století, že provoz skládky byl schválen pouze na 5 let, poté na 10 let! A dále 

postupně prodlužován a prodlužován, se všemi negativními dopady na 

životní prostředí v Ďáblicích. 

Jednání bylo ukončeno v pozdních večerních hodinách poté, co již nebyly 

další dotazy ze strany veřejnosti. Trvalo déle než 6 hodin. 
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Na rozhodnutí magistrátu jsme nečekali dlouho. Oznamovateli byla 

předložená dokumentace formálně vrácena a byl vyzván k jejímu 

přepracování zvláště s ohledem na: 

– rozšíření o opatření pro eliminaci zápachu při provozu skládky; 

– musí být vypracován nezávislý oponentní hydrogeologický posudek; 

– musí být zohledněny relevantní připomínky vznesené během veřejného 

projednání. 

Poté, co oznamovatel záměru dokumentaci doplní a přepracuje, může 

celý proces připomínek a projednávání začít nanovo. Budeme připraveni. 

Děkujeme za podporu. 

Další navyšování skládky komunálního odpadu v Ďáblicích nechceme! 

Jan Hrdlička (ĎZ 09/2019) 

Hluk – Ďáblice zaslaly připomínky na magistrát 

Magistrát hl. m. Prahy zveřejnil během července návrh Akčního plánu 

snižování hluku pro aglomeraci Praha, který je zpřístupněn dočasně zde: 

bit.ly/HlukPlan (dále Plán). V rámci naší městské části byl návrh zaslán všem 

zastupitelům, které jsem žádal o jejich připomínky a podněty v rámci 

přípravy společného stanoviska MČ. Vzhledem k faktu, že nám žádný 

z „opozičních“ zastupitelů neposlal ani jeden podnět, byly připomínky 

zkompletovány panem starostou a mnou a v termínu zaslány na příslušný 

odbor magistrátu. 

Připomínky městské části Praha-Ďáblice v plném znění je možné 

zhlédnout na našem webu: bit.ly/HlukDablice. 

Hlavní body našich připomínek a požadavků: 

– zdůvodnění vyřazení lokalit Cínovecká a Ďáblická a zařazení MČ Praha-

Ďáblice do kategorie „minimálně ovlivněných “ lokalit hlukem a doložení 

podkladů, na základě kterých byl Plán zpracován; 

– vyřazení komunikace D0 (Pražský okruh – stavby 518, 519, 520 a 511) ze 

seznamu plánovaných protihlukových opatření. 

Návrh protihlukových opatření pro lokalitu Cínovecká: 

– protihlukové stěny (stabilní, mobilní) v kritických místech podél 

Cínovecké, ve středovém dělícím pásu i na mimoúrovňovém křížení 

Cínovecká–Kbelská.
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Návrh protihlukových opatření pro lokalitu Ďáblická: 

– souvislá rekonstrukce povrchu Ďáblické (etapa 1: Střelničná–Hřenská; 

etapa 2: K Lomu – U Parkánu); 

– zakomponování dopravně-technických prvků, které přispějí ke zklidnění 

dopravy – dva nové přechody pro chodce; 

– prodloužení úsekového měření rychlosti na Ďáblické ulici směrem k ulici 

U Parkánu; 

– instalace „semaforových“ bran; 

– dodržování a kontrola zákazu vjezdu nákladních automobilů. 

Návrh protihlukových opatření pro lokalitu Šenovská: 

– instalace „semaforových“ bran; 

– dodržování a kontrola zákazu vjezdu nákladních automobilů; 

– kontrola omezení rychlosti (stávající povolená rychlost je 30 km/h); 

– v jednání je odstranění „zpomalovacích hrbů“ u kruhového objezdu na 

Šenovské. 

Obecné připomínky k návrhu Plánu – dopravně technická opatření: 

zařazení detailních podkladů a metodiky k použití semaforových světelných 

bran vynucujících průjezdy v denní i noční hodině povolenou rychlostí do 

Plánu. 

Požadujeme doplnění záměru VRT (Vysokorychlostní trať) Praha – 

Drážďany na seznam projektů spolu s protihlukovými opatřeními 

souvisejícími s touto zamýšlenou stavbou. 

Paralelně s výše uvedeným MČ Praha-Ďáblice: 

– podala záměr do projektu SMART PRAGUE 2020 na automatický systém 

snižování hluku na Cínovecké ulici, který na základě on-line naměřených 

hodnot hluku před domy v ulici Chřibská zmírní rychlost projíždějících aut 

po Cínovecké, a tím by došlo ke snížení hluku; 

– objednala u zpracovatele předchozích hlukových studií autorizované 

měření hluku, které bude realizováno koncem září či v říjnu ve čtyřech 

lokalitách podél Cínovecké a díky kterému konečně bude mít městská část 

v rukou potřebná fakta k jednání s Hygienickou stanicí HMP a odbory 

magistrátu. 

Zároveň v našich připomínkách deklarujeme připravenost spolupracovat 

se zpracovatelem Plánu či dalšími organizacemi či soukromými osobami na 
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konkrétních projektech, které povedou ke snížení hlukové zátěže pro 

obyvatele Ďáblic. 

Jan Hrdlička (ĎZ 09/2019) 

Tři témata pro Ďáblice 

Sázíme zeleň  

V návaznosti na podanou žádost o finanční prostředky na výsadbu 

stromů v Ďáblicích jsme díky výzvě otištěné ve Zpravodaji dostali přes 

dvacet různých návrhů od občanů Ďáblic na místa, na která by nové stromy 

mohly být vysazeny. Děkujeme a vážíme si vašich návrhů. 

Každá lokalita byla posouzena z pohledu vlastnictví pozemků a z pohledu 

existence inženýrských sítí. A po tomto kole výběru jsme s autorkou studie 

museli několik návrhů odebrat z důvodů jejich nerealizovatelnosti. Záměry 

však zůstávají v evidenci pro případ, že by v budoucnu došlo k nějaké 

výstavbě v těsném okolí dané lokality a budeme výsadbu požadovat od 

stavebníků. 

V jedné lokalitě jsme narazili na odpor přímých sousedů pozemku, na 

kterém měly být stromy umístěny. Vážím si toho, že se informace a důvody 

dostaly až k nám, a chápeme, že když byla výsadba již v minulých letech 

posouzena jako nevhodná, nebudeme tam sázet ani nyní, přestože šlo 

o dva stromy. 

Vzniklá studie s detaily, druhy stromů i navrženým stářím projde nyní 

připomínkovým řízením v rámci sestavené pracovní skupiny a poté bude 

vypsáno výběrové řízení na tuto první část výsadby. Šlo by přibližně o 280 

stromů a větších keřů. Aktuální situaci s vyznačeným rozsahem umístíme 

po schválení studie na webové stránky. 

Znečištění Mratínského potoka 

Dne 4. 9. zasahoval hasičský sbor na Mratínském potoce po nahlášení 

znečištění ropnými látkami. Hasiči provedli zasypání sorbenty a aplikaci 

mýdlové pěny a po konzultaci s operačním vedením konstatovali ukončení 

zásahu. Ale dne 5. 9. bylo znečištění pozorováno znovu a nahlášeno na 

odbor životního prostředí Prahy 8 a magistrátu. Šetřením na místě bylo 

zjištěno, že ke znečištění pravděpodobně došlo mezi usazovací nádrží pod 

Cínoveckou ulicí a ulicí Řepnou, nicméně k žádnému přítoku znečišťujících 
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látek již nedocházelo. Původ znečištění není doposud jasný; 

pravděpodobně nafta spláchnutá z Cínovecké nebo ze sousedního pole. 

Odbor ŽP magistrátu rozhodl ihned o zřízení tří norných stěn 

a pravidelném sběru sorpčních hadů a sorbentů po dobu postupného 

uvolňování látek a o podmínkách ukončení sanačních prací a odstranění 

závadného stavu. Zároveň byla ke kontrole funkčnosti dešťových 

usazovacích nádrží podél Cínovecké vyzvána i TSK. A celá událost byla 

hlášena námi i na správce vodního toku Povodi Labe, a. s. 

Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat zejména pozorným 

občanům, kteří si znečištění na hladině Mratínského potoka všimli. 

Poučením a příležitostí k zopakování je, že následná komunikace by 

v podobných případech měla probíhat vždy telefonicky na tísňovou linku 

hasičů 150! Pokud by šlo o znečištění většího rozsahu, hasiči již sami 

vyrozumějí odbory životního prostředí v rámci hlášení. 

Proces EIA k dálničnímu okruhu zahájen 

V září byli starostové městských částí a obcí, jejichž územím má 

procházet stavba silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), pozváni na seminář 

Pražský okruh kolem dokola do prostor Senátu ČR. Během prezentací 

ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a dalších byl zřejmý 

jednoznačný záměr všech prezentujících: o tzv. „regionální“ variantě dále 

nejednat a okruh kolem Prahy uzavřít v navržené trase zanesené do 

stávajícího územního plánu Prahy a okolních obcí. To vše za malého 

souhlasu dotčených obcí a městských částí. 

Navíc byl představen i aktuální časový plán s termíny dokončení 

jednotlivých úseků v letech 2027–2029 s tím, že prvním a prioritním 

úsekem pro dokončení je jihovýchodní úsek „SOKP 511 D1 – Běchovice“. 

V souladu s představeným časovým harmonogramem byl v září zahájen 

proces EIA – tzv. zjišťovací řízení – k záměrům „SOKP 518 a 519“. Na každý 

úsek zvlášť. Termín zaslání připomínek k záměru procházejícímu katastrem 

Ďáblic „SOKP 519 – Suchdol–Březiněves“ je 31. 10. 2019. Městská část 

Praha-Ďáblice se ale bude vyjadřovat i k úseku sousednímu „SOKP 518 – 

Ruzyně–Suchdol“, protože tyto dva úseky na sebe navazují a bez jednoho 

nebude ani ten druhý. 
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Podobně jako u záměru „navýšení skládky“ lze očekávat, že bude 

následovat po prostudování všech připomínek s časovým odstupem 

i veřejné projednání. O postupu budeme informovat. 

Jan Hrdlička (ĎZ 10/2019) 

Zbyly jen pařezy… 

Přestože v pátek po Mikuláši svítilo sluníčko, byl to smutný pohled. 

Čtyřiadvacet smrků, oddělujících téměř třicet let areál tenisu od 

fotbalového hřiště, tu najednou nebylo, zbyly po nich jen nizoučké pařezy. 

Odborná firma na doporučení dendrologa všechny stromy pokácela a dřevo 

napadené kůrovcem odvezla. Kácení a likvidace zbytků dřevin proběhly 

rychle zejména proto, aby se zabránilo šíření kůrovce na další ďáblické 

smrky. Od září byly totiž napadeny další stromy! 

„Je to škoda. Omoriky oba areály přirozeně vizuálně oddělovaly, navíc 

v létě vytvářely díky své výšce stín téměř na celém bližším kurtu. Jenomže 

kůrovec je ničitel a bojovat se záplavou jehličí, kterého bylo kvůli 

usychajícím stromům čím dál víc, už se taky nedalo,“ glosoval to správce 

areálu Tomáš Pazdera. 

Na jaře by měla kůrovcem zničené stromy nahradit nová výsadba 

neopadavých tisů, hrazená z dotace na výsadbu zeleně. Kůrovec 

a všudypřítomné jehličí tak konečně zmizí, ale na stín si tenisté budou 

muset pěkných pár let počkat… 

Jiljí Kubec (ĎZ 12/2019) 
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8. Výstavba 

Ďáblická zbrojnice vylepšena! 

Od podzimu probíhaly v ďáblické hasičské zbrojnici stavební úpravy za 

účelem zvýšení užitné hodnoty budovy a celkové funkčnosti tohoto zázemí 

ďáblických dobrovolných hasičů.  

Z důvodů možnosti umístění většího zásahového vozidla do prostřední 

garáže byla snížena úroveň podlahy, proveden nový nájezd a přeloženo 

odvedení výfukových plynů, osazena nová vrata ve zvýšeném a rozšířeném 

vjezdovém otvoru. V západní části pozemku bylo hrbolaté parkoviště 

předlážděno s dokonalejším spádováním, pevnějším podložím a upraven 

okapový chodník podél sousedního objektu, venkovní prostor nově oplocen 

včetně dálkově ovládaných pojezdových vrat. V rámci těchto úprav došlo ke 

zkapacitnění odvodu srážkových vod v případě přílivové vlny při přívalových 

srážkách. Celý snížený prostor prostřední garáže je pojat jako izolovaný 

keramickou dlažbou obložený bazén (pro bezpečnější zajíždění i s bočním 

osvětlením), kterému případná proniknuvší voda z ulice nijak neuškodí 

a voda následně může vytéci do odvodňovacího žlabu před vraty. Stažená 

voda z hlavní ulice U Parkánu znamená nižší průtok přívalu vodních srážek 

před školou. 

V interiéru byly osazeny dvoje nové dveře mezi garážemi, provedeny 

výmalby ve větším rozsahu a opravy vlhkých omítek a zdiva. Po létech se 

ukázala po velmi náročném hledání s využitím indikačních plynů hlavní 

příčina vlhnutí vnitřní stěny – netěsný rozvod vody za keramickými obklady 

ve sprchách. Byly osazeny nové bezpečnostní hlavní vstupní dveře, 

instalován nový kamerový a docházkový systém. V patře vznikla vestavbou 

příčky nová oddělená místnost. 

Celá akce vyšla přibližně na 3 mil. Kč včetně DPH, z toho stavební práce 

na necelých 2,7 mil. Díky dotaci MHMP ve výši 2 710 400 Kč tak byl přímý 

podíl naší městské části na nákladech přibližně 10 %. 

Akce byla podrobena podrobnému zkoumání právě ukončeného 

posledního kontrolního auditu z Magistrátu, kdy byla oceněna kvalita 

a rozsah provedených prací. Za výsledné dílo možno poděkovat zejména 

zhotoviteli – firmě B+B s.r.o., technickému dozoru panu ing. Josefu 

Dytrychovi a dobře spolupracujícím aktivním členům dobrovolných hasičů, 
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kteří se zasloužili v součinnosti s naším panem starostou a firmou PORSIS 

s.r.o. (organizátor výběrového řízení na zhotovitele) o získání dotačních 

prostředků. 

Tomáš Dvořák (ĎZ 03/2019) 

Z gruntu? Ano! 

Při úvahách o způsobu plánované rekonstrukce starého Obecního domu 

v ulici Ke Kinu, která by měla začít v příštím roce, jsme zvažovali dvě 

varianty. A sice zda postupovat z hlediska stavebního konzervativně, 

respektive vše přizpůsobit pokud možno dnešnímu stavu s maximálním 

využitím stávajících konstrukcí, nebo naopak radikálně a vše změnit ve 

prospěch nového kvalitního stavebně-architektonického řešení. 

Jedním ze základních podkladů pro rozhodování byl i stavebně-technický 

průzkum a další informace o vlastnostech stávajících konstrukcí. Zároveň 

lze hodnotit uživatelské prostředí a kvalitu prostor, které se v objektu 

nacházejí. 

Dům se projektoval v roce 1994, postaven byl v první polovině 

devadesátých let minulého století. To samo v sobě skrývá řadu otazníků, 

možná i vykřičníků. Na fasádách na první pohled vidíme, že trhliny asi něco 

znamenají, že odvodnění střechy není zrovna ideální, že řada detailů 

vykazuje různé poruchy, které budou postupně vyžadovat opravy či dílčí 

rekonstrukce. Do jisté míry nevyužívaný otevřený prostor v patře je jistým 

luxusem a přináší provozně toliko negativa. V létě vedro, v zimě zima 

a plísně na stěnách, to je výsledek nedostatečně a ledabyle zateplených 

prostor podkroví a komplikovaných detailů. Navíc dispozičně je podkroví 

plné sloupků, šikmých podhledů a relativně malé kubatury. V suterénu se v 

některých prostorách těžce nadechnete, mrtvá vzduchotechnika snad nikdy 

řádně nefungovala. Ono by to totiž asi nebylo k zaplacení. 

Na druhý pohled je situace ještě nepříjemnější. Stropní konstrukce začaly 

zlobit už v roce 2000, kdy „vystřílela“ dlažba v lékárně a na podhledech 

suterénu se objevily trhlinky. Posudek ukázal, že skutečné provedení stropů 

není zcela v souladu s projektem, nedalo se vyloučit, že se naše stropní 

konstrukce může zařadit mezi ty, které měly zásadní problém s použitými 

deskami hurdis. Takové stropy často nepotřebují moc a může vzniknout 

problém. Třeba jako v chodbě suterénu, kde se kvůli nevhodnému zavěšení 

kanalizace rozpadly některé hurdisky. V jiných částech objektu se sice nic 



33 

závažného nestalo, je však jisté, že stropní konstrukce staticky ne zcela 

vyhovují požadavkům norem. To nelze v rámci jakékoli rekonstrukce 

přehlížet. 

Pokud tedy chceme odstranit řadu výše uvedených stavebních 

problémů, vad a poruch na objektu, nelze to udělat pouze kosmetickými 

úpravami. Když už se do toho pustíme, zlepšíme i kvalitu dispozic, 

vytvoříme hodnotnější prostory s lepšími okny, dveřmi, výlohami, 

zateplením. Ohlídáme kvalitní zhotovení díla a problematické detaily, aby 

užívání zrekonstruovaného objektu nebylo pokud možno náročné na 

provoz a údržbu a umožňovalo ekonomičtější provoz v příjemnějším 

prostředí. Objekt pak v souladu se Stavebním zákonem splní požadavky na 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu 

zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby 

včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a úsporu 

energie. Kvůli tomu všemu je nutné, abychom starý Obecní dům 

zrekonstruovali z gruntu. 

Aktuálně jsme zkompletovali veškeré potřebné dokumenty a podklady 

k podání žádosti o stavební povolení. Poté, co bude stavební povolení 

vydáno (očekáváme v I. čtvrtletí 2020), začneme připravovat detailní 

dokumentaci spolu s návrhem časového postupu realizace rekonstrukce 

tak, abychom co nejméně omezili stávající provoz a již během výběrového 

řízení mohli zohlednit i rychlost provádění rekonstrukce. V ideálním případě 

by mohla být rekonstrukce provedena během příštího roku, nebo bude 

posunuta s ohledem na minimální dobu přestavby. Výše investice je 

odhadována 20-22 milionů korun bez DPH, z části bude hrazená dotací 

Magistrátu HMP. 

Tomáš Dvořák (ĎZ 12/2019) 

Ďáblice mají od roku 2019 novou poštu 

Myslím, že většina z nás, ať už na poštu chodí pěšky, nebo jezdí autem či 

autobusem, se již měla možnost přesvědčit, že jak pracovní prostředí, tak 

prostředí v klientské části pošty nebo venkovní parkovací zázemí 

a dostupnost dalších služeb (lékaři, lékárna, rehabilitace, úřad, komunitní 

centrum, atd.) je nyní ve prospěch všech na mnohem vyšší úrovni než dříve. 

Miloš Růžička (ĎZ 01/2020) 
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9. Zdravotní a sociální péče 

Přehled zdravotních ordinací: 

Praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Romana Benešová 

Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Kateřina Auzká 

Oční ordinace MUDr. Hana Pešková 

Oční optika SRNA 

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 

Podpora seniorů v Ďáblicích 

Sociální komise 

Rozpočet sociální komise byl pro rok 2019 navýšen na 190 000 Kč. 

Díky tomu jsou finančně zajištěny všechny kurzy, které byly v minulém 

roce financovány z grantu OPPPR (rehabilitační cvičení, jóga, zdravá záda, 

trénink paměti, kurz PC, keramika, rukodělná dílna). Dále jsou v rozpočtu 

naplánovány dva výlety pro seniory, čtyři posezení s hudbou pro seniory (tři 

menší a jedno větší – vánoční), vítání občánků a třikrát do roka slavnostní 

gratulace jubilantům. I v letošním roce lze získat příspěvek na plavání či 

v případě nemohoucích seniorek/seniorů příspěvek na taxi pro návštěvu 

lékaře nebo úřadu. (Přesné informace o tom, kdo může o příspěvek 

zažádat, poskytuje úřad MČ). Rozpočet pamatuje menší částkou i na naše 

spoluobčany bez střechy nad hlavou. 

Projekt dotovaných obědů, který ve zkušebním provozu probíhal od října 

do prosince minulého roku, byl pozastaven a Rada MČ nyní vyhodnocuje, 

zda bude tento projekt v letošním roce pokračovat. 
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Klub seniorů 

Ve středu 6. února schválila Rada MČ žádost Klubu seniorů Ďáblice 

o neinvestiční dotaci ve výši 49 000 Kč. Učinila tak i přesto, že v rozpočtu 

MČ na rok 2019 byla pro tyto účely vyčleněna pouze částka ve výši 

30 000 Kč. Rada však chtěla aktivity Klubu seniorů, jehož členská základna 

se neustále rozrůstá a jehož aktivity jsou čím dál tím pestřejší 

a navštěvovanější, podpořit maximální možnou částkou. Seniorky a senioři 

se díky této neinvestiční dotaci mohou těšit například na kurzy vaření, 

pletení, háčkování, na přednášky, tematické vycházky, setkání se 

zajímavými osobnostmi, na soutěže, na příspěvek na návštěvu divadla a na 

další zajímavé akce. K těm patří například posezení s hudbou, která se 

budou konat čtyřikrát do roka (první již 8. 3. k příležitosti oslav MDŽ). Tato 

posezení budou společně pořádat Klub seniorů a sociální komise MČ. 

Rada MČ Klub seniorů podpořila ještě i tím, že mu na rozdíl od jiných 

neziskových sdružení poskytla prostory klubovny v OD Ke Kinu zdarma. 

Při plánovaném využití prostor 24 hodin měsíčně by celková výše ročního 

nájemného činila 28 800 Kč. 

Fungování Klubu seniorů je tedy pro tento rok finančně zajištěno 

a nezbývá než popřát jeho členkám a členům Klubu seniorů, aby se jim 

v jejich prospěšné činnosti i nadále dařilo. Těšíme se na další spolupráci 

s nimi. 

Simona Dvořáková (ĎZ 02/2019) 

Pečovatelská služba Ďáblice  

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze poskytuje pomoc 

a podporu lidem, kteří se ocitají v krizových situacích, ohroženým a sociálně 

slabým rodinám, seniorům a lidem se zdravotním postižením. 

Chceme, aby naši klienti mohli žít ve svém domácím prostředí, které znají 

a jsou tam spokojeni, což je hlavním cílem u většiny služeb poskytovaných 

SKP. Tento cíl se nám u většiny klientů daří realizovat. Pečovatel/ka se stává 

očima, ušima, rukama či nohama klienta a pomáhá mu dle jeho potřeb 

a přání. Naši pracovníci se řídí zásadou zachování maximální možné míry 

samostatnosti klienta, respektem a podporou jeho práva volby včetně 

návaznosti na další poskytované služby. 
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Velice nám záleží na zpětné vazbě od klienta, se kterým jsme neustále 

v kontaktu, ať již telefonicky nebo při osobním setkání. Rádi bychom 

pokračovali ve stávajících službách při pomoci klientům dle jejich 

individuálních potřeb, především aby klienti mohli důstojně žít ve svém 

domácím prostředí. 

Poskytované úkony: 

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití; pomoc při oblékání a svlékání 

včetně spec. pomůcek; pomoc při prostorové orientaci, samostatném 

pohybu ve vnitřním prostoru; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

- pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti; pomoc při základní péči 

o vlasy a nehty; pomoc při použití WC. 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

- zajištění stravy, odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování; dovoz nebo donáška jídla; pomoc při přípravě jídla 

a pití; příprava a podání jídla a pití. 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

- běžné nákupy a pochůzky (potraviny, drogerie a zdravotnické potřeby); 

velký nákup (ostatní nákupy, např. ošacení, nezbytného vybavení 

domácnosti; praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy pouze 

v domácnosti klienta; běžný úklid a údržba domácnosti. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

- doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující 

veřejné služby a doprovázení zpět. 

Fakultativní činnosti (nadstandardní služby) při poskytování pečovatelské 

služby: 

- půjčování kompenzačních pomůcek (polohovací postel, invalidní vozík…); 

podpora při dodržování léčebného režimu (úkon je poskytován pouze 

s jinými základními činnostmi). 

Specifika našich služeb: 

- flexibilita; rychlé jednání; rychlá realizace služby; jsme neustále v kontaktu 

s klientem; výborná zpětná vazba od klientů. 

Adéla Grolbertová (ĎZ 07–08/2019) 
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Sociální komise ďáblickým seniorkám a seniorům 

V říjnu každého roku se připravuje rozpočet obce na rok následující. 

Nejen sociální komise proto musí vyhodnotit, jak se svým rozpočtem 

v daném roce hospodařila, a naplánovat čerpání na další rok. Rozpočet 

sociální komise na rok 2019 byl z dřívějších 120 000 Kč navýšen na 190 000 

Kč, a proto mohla a může tato komise letos financovat více aktivit a akcí 

v obci, než tomu bylo v minulých letech. Chtěli bychom zde informovat 

o tom, na co všechno jsou tyto peníze vynakládány. 

Kurzy pro seniory (PC, jóga, rehabilitační cvičení, trénink paměti) 

V minulém roce byly tyto kurzy hrazeny ze speciálního grantu, který obec 

získala, proto byly zdarma. Bohužel pro letošní rok se tento grant získat 

nepodařilo, a tak musejí senioři platit kurzovné. Ale i když platí 20 až 40 Kč 

za jednu lekci, příjmy z kurzovného zdaleka nepokryjí náklady na lektory 

a prostory. Sociální komise proto tyto kurzy musí dotovat. Odhadované 

náklady na celý rok činí 50 000 Kč. 

Dotované obědy 

Seniorkám a seniorům, kteří si nechávají dovážet oběd domů 

prostřednictvím Diakonie Ďáblice, přispívá sociální komise 10 Kč na každý 

oběd. Příspěvek členky sociální komise roznášejí zpětně jednou za čtvrt 

roku. Celkové roční náklady na tento příspěvek odhadujeme na 30 000 Kč. 

Zájemci o tuto službu musejí vyplnit žádost, kterou jim rády poskytnou 

pracovnice Diakonie. 

Příspěvek na plavenky 

Maximální výše příspěvku činí 500 Kč na osobu/rok. Stačí zkontaktovat 

sociální komisi a předložit účtenku za zakoupenou permanentku do 

jakéhokoliv bazénu v Praze a okolí. 

Jarní a podzimní výlet 

V rozpočtu je na jarní a podzimní výlet dohromady naplánováno 

40 000 Kč. Protože jsme na jarním výletě něco ušetřili, můžeme se na 

podzim „rozšoupnout“ a jet na Karlovarsko, kde navštívíme Bečov nad 

Teplou a Mariánské Lázně. Tento výlet vyjde na 25 000 Kč (doprava 

autobusem, vstupné do hradu Bečov a do parku Boheminium). 
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MDŽ a další akce... 

Tyto akce jsou pořádány ve spolupráci s Klubem seniorů a sociální 

komise na ně má v rozpočtu vyhrazeno celkem 35 000 Kč. 

Gratulace jubilantům 

V červnu se tohoto slavnostního setkání s panem starostou zúčastnilo 

prvních osm jubilantek. Pokud se na naši výzvu ve Zpravodaji přihlásí další, 

jsme připraveni uspořádat ke konci roku ještě jednu takovouto akci. 

V rozpočtu na to máme vyhrazeno 12 000 Kč. 

Pokud se jubilant nemůže dostavit na úřad, členky sociální komise ho 

rády navštíví u něj doma a předají mu malý dárek. Stejně jako v případě 

slavnostního setkání se starostou je však i zde nutné přihlásit se 

prostřednictvím údajů níže, nebo je zatelefonovat na úřad MČ! 

Občanům Ďáblic, kteří se na podzim a v zimě letošního roku dožívají 75, 

80, 85, 90 a více let, nově poblahopřejeme a malý dárek předáme za 

přítomnosti pana starosty na úřadě MČ. Slavnostní gratulace jubilantům se 

bude konat koncem listopadu, termín upřesníme v příštím čísle Zpravodaje. 

Zváni jsou i manželé či manželky jubilantů. 

Co ještě zajištujeme 

Kromě těchto aktivit pro seniory organizuje sociální komise Vítání 

občánků, vyjadřuje se k přidělování obecních bytů a pomáhá občanům 

v nouzi, například zajišťováním potravin z potravinové banky. 

Práce sociální komise je různorodá a někdy časově náročná a členky 

komise se snaží ji vykonávat, jak nejlépe umějí. I tak se ale někdy třeba něco 

nepovede tak, jak bychom si představovaly. Pokud máte nějaké připomínky, 

nápady, podněty týkající se sociální oblasti v obci, budeme rády, když se 

o ně s námi podělíte. 

Simona Dvořáková (ĎZ 10/2019) 
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10. Veřejný a kulturní život  

10.1  Kulturní a společenské akce 

Ďáblický MASOPUST – tradice, která žije 

První březnovou sobotu jsme slavili Masopust. Ten se v Ďáblicích stal 

tradicí, která každým rokem roste do krásy. Je skvělé, kolik sousedů všech 

generací se této akce každoročně účastní a s jak nápaditými kostýmy 

a doplňky. 

Každoročně se kulturní komise snaží rozšířit průvod o několik nových 

postav, a tak se letos podařilo ve spolupráci s kroužkem Šikovné ruce 

a týmem KC Vlna zhotovit Bábu s nůší, Žida a Turka a v masopustní 

rukodělné dílně se zrodilo i několik barevných klobouků. Díky rodině 

Sládkových jsme získali červeného koníka a po čas Masopustu i originální 

atrakci pro dětské návštěvníky – pouťovou střelnici. Obrovskou radostí bylo 

zapojení mnoha nadšenců, a to nejen z Ďáblic, ale i přespolních. 

Všem, kdo se do průvodu v maskách a samotné organizace zapojili, patří 

ohromný dík za spolupráci! 

Do příštího roku jistě uzrají zase nějaké nové nápady a další masopustní 

podněty a zlepšováky. A také doufám, že přijde zase ten okřídlený pes, 

protože ten byl zkrátka jednička! 

Míša Ničová (ĎZ 03/2019) 

Poslední Ples, další bude až za 100 let! 

Děkujeme moc za podporu! 

Letos byl ples ve znamení 10/100, desátý ročník/sto let SK Ďáblice. 

V pozvánkách bylo uvedeno, že jde o poslední ples, další že bude až za sto 

let a že si ples musíme užít. A užili jsme si ho! Pravděpodobně už nikdy, ani 

za 100 let, nebude v sále a navazující restauraci více návštěvníků! 

Děkujeme moc za projevenou důvěru, moc si jí vážíme. V rámci možností 

jsme pro návštěvníky udělali maximum. Vše, co bylo v našich silách! 

Na plese hrála kvalitní profi plesová hudba Horváth Band, což je základ 

dobrého plesu!Na p lese byla tombola se stovkami cen včetně automobilu 

Volkswagen na víkend od Louda Auto, vstupenky na fotbalový zápas Česko 

x Brazílie od cestovní kanceláře Czech Sport Travel. 
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Další ceny nám poskytla společnosti FCC (dříve A.S.A.), šperky Zlatnictví 

Němeček, desítky dárků ďáblická firma Floop, poukaz na dort Cukrárna 

Buchalovi, Parfumerie-Drogerie Janka z Ládví a mnoho dalších cen od 

dárců, kterým moc děkujeme. 

Na plese vystoupil hudební host – Vlasta Horváth, který představil 

písničky z nového CD „Stále nevěřím“, které složil pro svého bratra Martina. 

Speciálním bonusem byl duet se synovcem Lukášem, trenérem ročníku 

2010, šéftrenérem přípravek a hráčem SK Ďáblice, který převzal v našem 

oddíle sportovní aktivity právě po Martinovi. 

Při rekapitulaci desátého ročníku mohu se vší skromností konstatovat, že 

se za deset let stal z plesu fotbalistů „fenomén“. Toto nás samozřejmě těší, 

ale na druhé straně si myslíme, že akce přesáhla naše možnosti. Jen 

příprava stovek cen do tomboly zabere měsíce práce. Sál bychom například 

bez pomoci ďáblické firmy Start Production nebyli vůbec schopni přeměnit 

z pingpongárny na sál pro ples, který z fotek vypadá jako z propagačních 

materiálů. Ale realita je úplně jiná. 

Poděkování patří přípravnému týmu pod vedením Lenky Mihálikové, 

který od ranních sobotních hodin sál připravoval a pak zase v neděli uklízel. 

A také všem, kteří ples navštívili. Moc vám děkujeme. 

Michal Mošnička (ĎZ 03/2019) 

Pálení čarodějnic 2019 

I letos jsme v Ďáblicích oslavili filipojakubskou noc na louce v ulici 

Kučerové. Naši dobrovolní hasiči postavili velikou vatru a mladí hasiči 

z kroužku Mladý hasič nám předvedli hašení hořícího objektu. 

Po celé odpoledne a večer hrála kapela Ups&Downs, pro děti byla 

připravena Dětská show Gábiny a Katky, nechyběly ani kolotoče. Večer 

jsme zakončili působivým ohňostrojem. 

Stejně jako v minulých letech děkujeme všem, kteří na přípravách této 

akce podíleli. 

Simona Dvořáková (ĎZ 05/2019) 

Mrazivé divadelní představení 

Jak málo můžeme znát své děti, nám v pátek 17. 5. v ďáblickém 

kulturním sálu předvedly dvě hvězdy českého divadla, Vilma Cibulková 

a Alžbeta Stanková. Příběh o dobrovolném odchodu ze světa teprve 
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dvanáctiletého chlapce jedné z nich byl plný silných emocí, které se ve 

velké míře přenesly i na diváky a nejednoho z nás donutil k zamyšlení nad 

složitostí dětských vztahů v dnešním světě, tak odlišném od toho z našeho 

mládí. Skvělý výkon obou hereček byl odměněn dlouhým potleskem a my 

se můžeme těšit na další zajímavé pořady, které nám zajistí Míša a Lucka 

z Vlny. 

Jana Ouředníčková (ĎZ 06/2019) 

Sousedská revoluce aneb Sametové Ďáblice 

Pátý ročník akce Zažít město jinak! nás v sobotu 21. září na pár hodin 

vrátil do doby reálného socialismu. Málokdo zřejmě vzpomíná se slzou 

v oku, ale připomenout si, jak to tenkrát bylo a (ne)fungovalo, určitě není 

na škodu. Zvlášť, když jsme se u toho mohli pobavit. Myslím, že se to 

i popáté v řadě podařilo. 

Obecní dům Ďáblice byl přejmenován na Automat Koruna. „Chtěla bych 

moc poděkovat manželům Sládkovým za jejich výtvarné řešení 

socialistického bufetu Koruna i oběma úžasným ženám za pultem, které do 

posledního detailu dotvořily dobovou atmosféru. Ďáblická Koruna byla 

takovým automatem vzpomínek, nostalgickým místem, pro každého 

osobním způsobem svá. A tak jsme si to přáli,“ říká jedna z organizátorek 

akce Míša Ničová. Dvě usměvavé ženy za pultem prodávaly retro 

občerstvení: vlašský salát s rohlíkem, párky s chlebem a hořčicí, chlebíčky, 

sójový suk, jovo, limo i turka. Neplatilo se běžnými bankovkami, nýbrž bylo 

nezbytné sehnat veksláka, který prodával bony. Na ďáblické pěší zóně si 

přítomní mohli prohlédnout domácí zvířata členů spolku chovatelů či ta 

cizokrajná z Ekocentra, zakoupit si výrobky kroužku Šikovných rukou 

a Otevřeného ateliéru. Své dovednosti předvedli ďábličtí hasiči. Na pódiu se 

střídaly tance s hudbou, Ďábličtí Ochotníci s Maxipsem Fíkem. Došlo i na 

dvě spartakiádní vystoupení. Kapela Broky Františka Kanečka zakončila 

pestrý program hity z let osmdesátých. 

Na závěr ještě poděkování všem sponzorům a těm kdo nabídli svou 

dobrovolnou pomoc při organizaci celého odpoledne, ďáblickým hasičům 

zejména. Stejně jako v minulých letech byla tato akce financována z grantu, 

který městská část získala od společnosti Kolektory Praha, a. s. 

Hana Macháňová (ĎZ 10/2019) 
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...a špendlíky docházely 

Letošní Zažít město jinak mělo opravdu významné téma – 30 let od 

sametové revoluce v listopadu 1989. Se spolkem jsme vzali toto téma 

„doslova zasvé“ a připravili aktivity, které se této události přímo týkaly. Děti 

si u nás mohly vyrobit trikolory nebo klíče z drátků v našich národních 

barvách. Náročnější aktivity byly tentokrát připraveny pro dospělé, třeba 

odpovědět na zábavný kvíz, kde lidé volili ze tří variant a, b, c. A někteří 

znalci či odvážnější jedinci skládali časovou osu událostí sametové revoluce 

(vyzkoušejte si na další straně), a sice od 17. 11. do 29. 12. 1989. Opravdu 

to trvalo necelý měsíc a půl! 

Bylo pro nás poučné sledovat pamětníky, jak si nad posloupností událostí 

lámou hlavu, ale zejména bylo nesmírně obohacující poslouchat historky, 

které nám k tomu povyprávěli. Dozvěděli jsme se něco o tom, jak studenti 

vnímali situaci ve stávkových výborech, jak lidé prožívali demonstrace na 

Letné, a především, jak probíhala sametová revoluce přímo u nás 

v Ďáblicích! Děkujeme za to! 

Hlavní aktivita spočívala v odpovědích na dvě otázky: „Kam jste cestovali 

před sametovou revolucí?“ a „Kam jste cestovali po sametové revoluci?“. 

Lidé vyznačovali špendlíky, kam se dostali nejdále, na třech mapách – České 

republiky, Evropy a světa. Trochu jsme bojovali s množstvím špendlíků, ale 

i tak byl výsledek docela výstižný. Jak situace dopadla, můžete zjistit na 

mapě, která je zatím uschována na našem úřadě. Pro nás byl tento ročník 

skutečně obohacující a věříme, že jste si jej také společně užili. Děkujeme 

za vaši aktivitu a za sdílení vašich zážitků. 

Olga Kocúrková (ĎZ 10/2019) 

Strom nestrom už svítí! 

Obecní dům se proměnil v tržiště s rukodělnými dárky, vůkol voněl 

svařák, vyráběly se adventní věnce... První prosincovou neděli bylo v centru 

obce po nějaké době zase hodně živo a veselo. Jakmile se setmělo, už se 

člověk na některá místa jen těžko protlačil. 

Přesně v ten čas se totiž spousta Ďábličáků přišla podívat na rozsvícení 

vánočního stromu. Nutno dodat, že velmi originálního; jeho autor Jan 

Sládek mu říká „totem“. 
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„S myšlenkou vánočního stromu a Ďáblického adventu, který tu zatím 

společně moc neprožíváme, přišla provozovatelka Vlny Míša Ničová. Jenže 

v okolí Vlny a Obecního domu, kde by bylo možné pořádat sešlost, jarmark 

či vánoční koncert, žádný vhodný není. A sázet tam nekoncepčně živý strom 

nepřipadá v úvahu vzhledem k plánům na budoucí náměstí. Proto jsme si 

řekli, že bychom si představovali jakýsi strom nestrom, aby nebylo potřeba 

kácet živý. Tak jsem na kousek papíru nakreslil obecní ,totem‘,“ usmívá se 

s odstupem Jan Sládek. 

Jde o multifunkční sloup, který lze o adventu nazdobit jako strom, na jaře 

ho proměnit v májku atp. Zkrátka tak, aby byla příležitost k sousedským 

setkáváním i při událostech, které zatím společně neslavíme. 

„Základem myšlenky byl telegrafní sloup, ekologicky impregnovaný, 

s životností 15 až 25 let, který je běžně dostupný v délkách do 12 metrů. 

Ten by byl opatřen kovovou hlavicí s upínacími oky, na kterých by na 

ocelových lanech visely tři obruče, tak, aby konstrukce vytvořila kužel jako 

základ pro strom, nebo při použití nejmenší obruče bylo možné vytvořit 

například májku,“ popisuje autor. 

Zajímavá myšlenka pak sice na dva měsíce usnula, ale v září se naštěstí 

probudila. „Mám velikou radost, že se strom podařilo zrealizovat. Zvolili 

jsme prosté bílé šály, které mají evokovat zasněžený strom. Bílá je navíc 

barvou světla, čistoty, nevinnosti a naděje. Místním řemeslníkům to trvalo 

asi tři týdny. Sloup vztyčil pan Vrtiška, konstrukci vyrobil pan Jech a látku 

ušila paní Kotrčová. Rád bych jim tímto ještě jednou poděkoval.“ 

Za světla je na „totem“ trochu neobvyklý pohled, ale jakmile se setmí 

a strom se rozsvítí, je nádherný. „V době, kdy se kvůli kůrovci kácí jeden 

strom za druhým, je radostné, že máme v Ďáblicích tak krásný zasněžený 

strom, a přitom nemusel být žádný zdravý pokácen,“ usmála se po prvním 

rozsvícení paní Veronika. 

Novou tradici adventu v obci ocenila po rozsvícení stromu také paní 

farářka Dana Mojžíšová: „Znám mnoho obcí, kde se adventní setkání koná. 

Potkávají se na něm sousedé, ale i ti, kteří se třeba dlouho neviděli. Lidé se 

na sebe usmívají a sdílejí vánoční atmosféru.“ 

Právě proto náš originální strom vznikl. Nebýt dobrého nápadu 

a zajímavé a včasné realizace, spousta příjemných adventních setkání by se 

letos neuskutečnila. 

Hana Macháňová (ĎZ 12/2019) 
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10.2 Aktivity a akce pro děti 

Pro velký úspěch dvakrát 

Loňský ďáblický Mikuláš dával tušit, že i letos o něj a jeho druhy anděla 

a čerta bude velký zájem. Díky vysoké poptávce vznikl dokonce pořadník, 

do kterého se bylo možné zapsat ve Vlně. I proto se s dětmi ve čtvrtek 

5. prosince setkal Mikuláš v Obecním domě dvakrát – v pět odpoledne 

a v půl sedmé večer. 

V programu chybělo divadélko, které však nahradily tvůrčí dílny 

a kreativně rozptýlily čekání na Mikuláše, anděla a dva čerty. Děti lepily 

a zdobily anděla a čerta. Za básničku, říkadlo nebo písničku (mimochodem 

hodně populární byla překvapivě Pec nám spadla) dostali malí návštěvnici 

sladký balíček, tentokrát i s papírovým vystřihovacím betlémem. 

Tak zase za rok! 

Michaela Ničová (ĎZ 12/2019) 

10.3 Aktivity a akce pro seniory 

Jak se slavil v Ďáblicích Mezinárodní den žen v roce 2019 

Dá se říci, že celá oslava probíhala pod taktovkou děvčat z Klubu seniorů 

a za podpory vedení naší městské části. Nejenže na bedrech děvčat z klubu 

ležela příprava (vyjma sálu) celého odpoledne, od pohoštění až po tombolu, 

jejíž náplň byla opět dílem jejich rukou a vyhrával každý, kdo se dopředu 

přihlásil a přišel v ten den do sálu Obecního domu. Mezi ženy přišlo i pár 

odvážných mužů, jedna z dam trefně poznamenala, že tolik vdov snad 

přece v sále být nemůže. Přišli také a dlouho pobyli starosta 

s místostarostou a myslím si, že zůstali proto, že se dobře bavili a nevnímali 

svůj pobyt mezi seniorkami jen jako svoji povinnost. Všechny ženy od nich 

dostaly karafiát. 

Uvědomila jsem si, že generace současných seniorů v nejlepších letech, 

kam jsem se také již zařadila, měla to štěstí, že své mládí prožívala ve 

„zlatých šedesátých“. Ostatně někteří vnímaví mladí lidé nám to občas 

říkávají a snad i trochu závidí. A tak když pozvaní hudebníci – kapela Koty – 

hráli seniorům valčíky a polky, tedy dechovku, vyprázdnil se parket 

a zpěvačka sama byla překvapená, co tedy má zpívat pro ty dědečky 
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a babičky. A tak koloval lístek, kde si účastníci sami napsali, co chtějí slyšet. 

Populární hudba, a nejen ze 60. let, zaplnila parket, v závěru při písničce 

Mám boky jak skříň a Lady karneval už skoro nikdo neseděl. Někdo si 

zatancoval holanďana a připomněl si dobu mládí. Bylo to lepší než na 

nějaké diskotéce. Zato patří dík hudebníkům i zpěvačce. Také dražba láhve 

vína, diáře pro letošní rok přinesla hodně veselí, výhry z tomboly – 

praktické ušité nebo uháčkované tašky – přinesly radost. Nepotřebujeme 

žádné moderátory, baviče, umíme se bavit, a to, že jsme stále více pospolu, 

svědčí o tom, že senioři v Ďáblicích mají dobře našlápnuto. Děkuji všem těm 

bezva ženským, které postupně více poznávám a které se na tom všem tak 

rády podílejí. Nemohu je všechny jmenovat, protože bych určitě na 

některou zapomněla, a to by mne velmi mrzelo. Tož děvčata, a odvážní 

hoši, ať nám to vydrží co nejdéle. 

Táňa Dohnalová (ĎZ 03/2019) 

Aktivní senioři v Ďáblicích 

V posledních dvou letech, zpočátku hlavně díky grantu, který městská 

část získala od Magistrátu, se rozšířily aktivity seniorů v naší obci. Některé 

probíhaly i dříve, ale za podstatně menšího zapojení nás dříve narozených. 

O jedné aktivitě, která už není jen záležitostí docházky na cvičení, ale stala 

se součástí života větší skupiny seniorek, bych chtěla dnes napsat. Scházíme 

se na cvičení jógy v původním obecním domě Ke Kinu nejen kvůli cvičení, 

ale i proto, že nám je spolu dobře, i když rozdíl mezi nejmladší a nejstarší 

cvičenkou je více než dvacet let. Letos poprvé si některá děvčata našla čas 

(všechny jsme v důchodu maximálně vytížené) i odvahu, a pokud to 

dovolilo zdraví, opustily jsme sál OD. Odjely jsme vlakem nebo auty na 

víkend s jógou do Žďáru nad Sázavou. Tam totiž žije Ida Kršková – skvělá 

cvičitelka jógy, od níž jsem se mnohé naučila i já sama. Je lektorkou 

v organizaci IQ pohyb v Praze, v Akademii vyučuje lektory jógy. Některé 

z nás ji již znaly ze Senior campu nebo ze seminářů na Malvazinkách. 

Spojily jsme cvičení ve studiu IDA i s návštěvou památek ve městě, 

především Zelené hory. Celá akce vznikla spontánně, veškeré náklady jsme 

si uhradily samy a podle ohlasů, které jsem zaznamenala, by chtěla děvčata 

jet za rok znovu, neboť se vše nedalo za jeden víkend stihnout. Chyběly 

výlety do okolí Pilské nádrže, takže bychom příště rády zařadily do 

programu i nordic walking. Možná inspirujeme i další vrstevníky, aby se 
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k nám přidali. Píši úmyslně vrstevníky, protože s námi nejel jediný muž, a to 

cvičení nebylo přitom podmínkou účasti. 

Táňa Dohnalová (ĎZ 06/2019) 

Zpráva z výletu seniorů 

V sobotu 25. května se v časných ranních hodinách u Battistovy cihelny 

sešlo 48 výletníků, aby se za krásného počasí autobusem vydali na jarní 

výlet seniorů. Tentokrát se jelo na Orlicko – do Muzea krajky ve Vamberku 

a na nedaleký zámek Častolovice. 

V Muzeu krajky jsme se seznámili s vývojem české krajky od 18. století až 

do současnosti. Obdivovat jsme mohli jak staré lidové krajky, tak také 

tvorbu českého moderního krajkářství, které reprezentovalo tehdejší 

Československo na světových výstavách EXPO Brusel 1958 a EXPO Montreal 

1967. 

Soukromý zámek Častolovice je obklopený krásnou zahradou a oborou 

s bílými jeleny a daňky. Zde si výletníci mohli odpočinout po chutném 

obědě a počkat na prohlídku interiéru zámku. Čekání se vyplatilo, neboť 

interiéry zámku stojí skutečně zato! V zámku lze totiž zhlédnout cenná 

umělecká díla z období renesance, baroka, empíru a biedermaieru. Líbil se 

i výklad průvodců, od kterých jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí. Pro ty 

odvážnější z nás bylo i zážitkem nazout si „zámecké“ papuče a klouzat se po 

původní barevné glazované dlažbě ve 300 m2 velkém Rytířském sále. 

Po prohlídce jsme se ještě posilnili výbornou zmrzlinou a pak už jsme se 

vydali k autobusu, který nás unavené a plné dojmů dovezl zpět do Ďáblic. 

Doufám, že se výlet líbil. Děkuji všem, kteří s námi jeli, a dále pak všem, 

kteří se podíleli na jeho přípravě. 

Těším se na další výlet na podzim a jsem moc zvědavá, kam se pojede. 

Simona Dvořáková (ĎZ 06/2019) 

Setkání ďáblických jubilantů 

Je středa, červnové odpoledne. V prosluněné a příjemné zasedací 

místnosti nového úřadu se sešly jubilantky, které v uplynulém půl roce 

dovršily 75, 80 a 85 let. Nejstarší, čtyřiadevadesátiletá jubilantka, která se 

na setkání také přihlásila, nakonec nemohla přijít. Nedovolila jí to 

momentální zdravotní nepohoda. 
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Setkání připravují členky sociální komise, a vždy je na něm přítomen 

i starosta Miloš Růžička. Tak tomu bylo i tentokrát. Přátelské vyprávění 

a vzpomínání rodaček i „náplav“ na dobu minulou bylo příjemné 

a doplňovalo mozaiku toho, co o životě v Ďáblicích víme, co jsme třeba 

sami zažili, nebo kam už naše paměť nesahá. Spokojenost s prožitými léty, 

někdy i hodně drsnými, byla zřejmá. Bylo cítit, že v proměňujících se 

Ďáblicích máme své domovy a žijeme tu rádi. Na setkání jubilantů se 

starostou a členkami sociální komise uveřejňujeme ve Zpravodaji vždy 

výzvu, a je na rodině či samotném jubilantovi, aby se přihlásil a setkání se 

zúčastnil. Věřte, stojí to zato. 

Lydie Veselá (ĎZ 07–08/2019) 

Klub seniorů na výletě v Poděbradech 

V Klubu seniorů se opravdu nenudíme. Nejen že se scházíme pravidelně 

každý týden v naší klubovně při cvičení paměti či práci šikovných rukou, 

slavíme významné dny a účastníme se všech kulturních a společenských 

akcí naší městské části Ďáblice. 

Tentokrát jsme 14. 6. 2019 udělali změnu a podnikli společný výlet do 

lázeňského města Poděbrady. Byl slunečný a horký letní den, ale my jsme 

ho užili v upravených lázeňských parcích s vodotrysky, ve stínu kvetoucích 

a vonících lipových alejí. Po prohlídce historické části lázeňského města 

a malém zastavení na zmrzlinovém poháru či obědě, jsme se vydali výletní 

lodí Krále Jiřího po řece Labi do Nymburka. V Ďáblicích jsme byli již 

v 15 hodin a při dobré kávě v naší klubovně jsme nejen zhodnotili vydařený 

výlet, ale dohodli jsme se podpořit názor vedení naší městské části proti 

pokračování či obnově veřejné skládky odpadu v Ďáblicích. 

Blanka Šťastná (ĎZ 07–08/2019) 

Koty-Swing-Band v Ďáblicích: Sladké mámení! 

O mámení se postaraly na tanečním odpoledni, které se konalo v pátek 

7. 6. 2019 v kulturním sále nové radnice, písně všech možných žánrů, které 

nám několik hodin hrála kapela Koty-Swing-Band. A již úvodní píseň 

„Dneska to rozjedem na plný pecky“ přesně vystihla budoucí atmosféru na 

parketu. Přišly i „střípky zázraků“, kdy jsme téměř všichni zapomněli na 

datum narození a na parketu řádili jako v dobách našeho mládí. 

K pohodové atmosféře jistě přispělo i domácí občerstvení, které zajistily 
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dámy z klubu seniorů, stejně tak i květinová výzdoba z našich zahrádek. 

Barvy radnice obhájil na výbornou místostarosta Jan Hrdlička, který nás 

mile překvapil nejen svým tanečním uměním, ale i společenským šarmem. 

Bolavé nohy byly jen nepatrnou daní za úžasně strávené odpoledne mezi 

ďáblickými sousedy. Děkuji všem dámám, které se zasloužily o hladký 

průběh celé akce. 

Jana Ouředníčková (ĎZ 07–08/2019) 

Oceněné pletařky 

Zatímco dveře ďáblické školy se s příchodem prázdnin za žáky a učiteli 

uzavřely, klub seniorů vítal každý pátek své věrné členy po celé léto. A že to 

bylo léto hodně bohaté… 

Pod vedením Helenky Šmídové jsme si namáhali hlavy šifrováním textů 

v morseovce, skládáním obrázků a dalšími aktivitami na trénování paměti. 

Díky dárcům z řad členů jsme ochutnali škálu dobrot z darů našich zahrádek 

od meruňkových koláčů a jablečných štrúdlů až po osvěžení ze sladkých 

a voňavých broskví. Nezapomenutelná zůstane i klubová oslava 

devadesátin Kamily Červinkové. 

Dámy z kroužku Šikovné ruce neúnavně pletly metry a metry červených 

volánků na oblečení sochy Carmen před Národním divadlem při příležitosti 

podzimního zahájení divadelní sezony. Všechny pletařky byly osobně 

pozvány výtvarnicí Evou Blahovou na slavnostní odhalení sochy a od vedení 

ND převzaly milé upomínkové dárky. S létem jsme se rozloučili společným 

opékáním buřtů před KC Vlna. Pravou táborákovou atmosféru nám udělal 

Karel Dvořák hrou na kytaru. 

Koncem září odletěla část našeho klubu na dlouho očekávanou 

společnou dovolenou do Turecka. Slunce, nádherný mořský vzduch, 

průzračná voda, dobré jídlo, společný výlet lodí, večerní zábava 

u společenských her, dojemná oslava osmdesátých narozenin jedné 

z účastnic zájezdu a koupání v moři jsou jen některé střípky z našich zážitků. 

Všichni jsme si domů přivezli kufr plný krásných vzpomínek. 

Po dovolené jsme naskočili do rozjetého vlaku a s finančním přispěním 

naší městské části připravili důstojnou oslavu Mezinárodního dne seniorů. 

Kdo přišel 4. října do kulturního sálu v Obecním domě Ďáblice, určitě 

neprohloupil. Na úvod promluvil a popřál všem seniorům k jejich svátku 

starosta Ďáblic Miloš Růžička. Již tradiční hudební doprovod skupiny Koty 
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Swing Band vybízel k tanci a doplnil slavnostní atmosféru pátečního 

odpoledne. Zpestřením bylo taneční vystoupení ďáblické rodačky Anety 

Hanouskové a jejího partnera Honzy, kteří nám předvedli ukázkové číslo ve 

stylu hip hop. Jednodušší variantu si pak odvážlivci mohli sami vyzkoušet. 

Energii vydanou na parketu pomohlo doplnit sladké i slané pohoštění, které 

připravily členky seniorského klubu. 

Milé bylo i večerní posezení s předsedkyní sociální komise a radní 

Simonou Dvořákovou. Máme jeden společný cíl – spoluvytvářet pestrý 

společenský život pro ďáblické obyvatele. 

Jana Ouředníčková (ĎZ 11/2019) 

Úspěšné pátrání v Bečově 

V sobotu 12. října nám počasí skutečně přálo. Od samého rána příjemně 

svítilo sluníčko a teplo bylo skoro jako v létě. A tak jsme sedli do autobusu 

a těšili se na výlet, tentokrát do Bečova nad Teplou a do Mariánských Lázní. 

Pravda, cesta byla trochu delší, ale zato ke konci vedla nádhernými lesy 

plnými hub, takže jsme se mohli náležitě kochat. Nakonec jsme i přes 

objížďku včas dorazili do Bečova, kde nás na hradě i zámku čekalo velmi 

napínavé kriminalistické pátrání. V rámci speciální expozice jsme se mohli 

stát téměř očitými svědky toho, jak pražští kriminalisté v osmdesátých 

letech minulého století na hradě hledali „neznámý předmět vysoké 

hodnoty“. A stejně jako oni, našli jsme ho i my, v posledním sále, relikviář 

svatého Maura – naprosto jedinečnou zlatnickou památku, jejíž hodnota je 

srovnatelná s českými korunovačními klenoty. 

Po obědě byl nejvyšší čas přesunout se dál do Mariánských Lázní. 

V parku miniatur Boheminium jsme měli možnost navštívit během jediné 

hodiny všechny významné pamětihodnosti naší republiky – hrady, zámky, 

selská stavení, rozhledny, vodní díla – a třeba se tak inspirovat pro náš další 

výlet na jaře… 

Odpoledne jsme zakončili na kolonádě. Stihli jsme ještě koupit lázeňské 

oplatky, a pak už byl nejvyšší čas přesunout se ke zpívající fontáně, která 

každou lichou hodinu hraje nějakou známou hudební skladbu. V 17 hodin 

to byl Sbor zotročených židů „Va, pensiero“ z opery Nabucco. A protože se 

ten den v Praze v katedrále svatého Víta konala zádušní mše za Karla Gotta, 

byly k programu přidány ještě skladby „Být stále mlád“ a „Srdce nehasnou“. 
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A tak jsme mohli i my v duchu zavzpomínat na zesnulého umělce a rozloučit 

se s ním. 

Do Prahy jsme se vrátili až za tmy, unavení a hladoví, ale plni silných 

dojmů. Děkuji všem, kteří s námi jeli, a všem, kteří při přípravě a realizaci 

výletu pomáhali. 

Simona Dvořáková (ĎZ 11/2019) 

Gratulace jubilantům 

Ve středu 27. listopadu jsme s panem starostou opět strávili příjemné 

odpolední hodiny ve společnosti dvou milých dam a jednoho pána. Paní 

Eliška a pan Karel slavili pětaosmdesátiny, Jaroslava osmdesátiny. Společně 

jsme zavzpomínali na časy dávné i nedávné a popovídali si o tom, co nás 

trápí i těší. Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně 

spokojenosti a dobré zdraví! 

Simona Dvořáková (ĎZ 12/2019) 

Klub seniorů slavil 

Oslava dvouletého výročí založení ďáblického seniorského klubu se 

povedla; v pátek 15. listopadu na ni do vyzdobené klubové místnosti v OD 

Ke Kinu přišlo víc než třicet členů. Nechyběli ani hosté z radnice: starosta 

Miloš Růžička, radní Simona Dvořáková a místostarosta Jan Hrdlička. Ten si 

pro nás připravil osobní dárek – privátní přednášku o exotickém Ománu, do 

kterého se zamiloval během ročního pracovního pobytu. Poutavé vyprávění 

a promítání fotek doplnil praktickou ukázkou vazby beduínského šátku a na 

památku jsme si odnesli také hrudky voňavého kadidla. V uvolněné 

atmosféře jsme pak strávili ještě dlouhou dobu povídáním a zpěvem, který 

doprovodila bravurní hrou na harmoniku Jarmilka Myslivcová. 

Přeji našemu seniorskému klubu a hlavně jeho návštěvníkům mnoho 

šťastných let. 

Jana Ouředníčková (ĎZ 12/2019) 

Úsměvy jako odměna 

Vánoční hvězdu, nádherný květinový symbol vánočních svátků, si 

odneslo několik desítek ďáblických dam z tradičního vánočního odpoledne 
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pořádaného sociální komisí MČ Praha-Ďáblice a klubem seniorů v pátek 13. 

prosince 2019. 

Po zdravicích radní Simony Dvořákové a místostarosty Jana Hrdličky jsme 

všichni s potěšením zhlédli promítání o pestrém kulturním a společenském 

životě našich seniorů mapující nejen vznik a činnost klubu, ale i společné 

zážitky z výletů, masopustu, sousedských slavností aj. paní Blance Šťastné, 

autorce této oživlé kroniky podbarvené hudebním doprovodem, patří velký 

dík. Snad každého potěšila naše „šťastná tombola“, ve které vyhrával každý 

lístek hned dvě ceny. Jednu z dílny Klubu šikovných rukou, druhou od 

sponzorů naší vánoční akce. 

Úderem 17. hodiny nastoupil na pódium umělecký soubor Osminka. Když 

se pak malí i velcí umělci v tradičních lidových krojích pustili do zpěvu 

vánočních písní, všichni v sále jsme se ocitli jako v pohádce Josefa Lady. 

Závěrečná Tichá noc v setmělém sále za svitu svící dojala úplně všechny 

a následující bouřlivý potlesk byl zcela zasloužený. Krásný hudební zážitek 

nám přineslo i vystoupení nadané Alice Jandové, bývalé žačky ďáblické 

školy. S vánočním a novoročním přáním na nás nezapomněl ani nachlazený 

starosta Miloš Růžička. 

A pak již přišla na řadu kapela Koty Swing Band a my se pustili do zpěvu 

i tance. Sváteční a přátelská sousedská atmosféra v sále vydržela až do 

večerních hodin. A největší odměnou pro všechny, kteří pomáhali 

s přípravou a organizací této akce, byly úsměvy na tváři odcházejících. 

Jana Ouředníčková (ĎZ 01/2020) 

10.4 Jiné akce 

Soutěž O pohár starosty Ďáblic 

Druhou dubnovou sobotu se na louce u autobusové zastávky Květnová 

konal 2. ročník soutěže Požární útok trochu jinak. Tento rok bylo přihlášeno 

6 soutěžních družstev. Cílem útoku bylo zdolání všech překážek v co 

nejlepším čase. Letos měli strojníci (řidiči) ještě samostatnou soutěž, kdy 

měli za úkol s automobilem zastavit co nejblíže překážky a zároveň ji 

nesměli shodit. Nutno podotknout, že vítězný pokus 8,5 cm od překážky je 

úctyhodný a dokazuje, že někteří řidiči mají svá vozidla opravdu v paži. 
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Trať se skládala z několika překážek. Nejprve musel hasič pomocí sekery 

vybourat dveře, následně přenést velkou pneumatiku přes kládu stromu, 

natáhnout hadice k rozdělovači a odtud rozvinout útočné proudy. 

Proudaři museli s hadicemi prolézt úzkým průlezem, přeskočit překážku, 

vyběhnout kopec a shodit lahve v terči. Každé družstvo mělo dva pokusy 

a započítával se lepší čas. 

Pro děti byl připraven doprovodný program. Ukázku zde měla Policie 

České republiky a Městská policie hl. m. Prahy. Svou návštěvou nás poctil 

starosta Městského sdružení hasičů hlavního města Prahy pan Martin 

Wagner, který předal poháry. Nejlepší čas mělo družstvo ze Satalic, druzí 

skončili sousedé z Březiněvsi a na třetím místě místní Ďáblice. 

Po skončení akce byl pro všechny zúčastněné sbory připraven táborák 

a posezení u ohně. 

Tomáš Kubíček (ĎZ 04/2019) 

Báječný víkend (nikoli pod psa) 

Hvězdná ďáblická „stovka“ fotbalistů: s Kryštofem a Jágrem Tradiční 

zápas mrňousů z fotbalové školičky červení vs. modří, desítka stanovišť se 

soutěžemi, malování na obličej, všeobjímající pěna – oblíbený dárek hasičů 

dětem, stánky s občerstvením… Krom nedělního bonbónku, Open Air 

koncertu Kryštofa, vše zdánlivě stejné jako vždy, ale přece trošku jiné. 

Stoleté jubileum fotbalistů SK Ďáblice proměnilo tradiční Den dětí 

k nepoznání – aspoň pokud jde o atmosféru. 

Pozvánka na předposlední červnový víkend neslibovala krom Kryštofa nic 

extra. Pohoda a veskrze příjemná atmosféra ale vykouzlily báječnou sobotu 

a neděli; snad ani nejbližším sousedům areálu nic moc nevadilo, ač bylo 

v přilehlých ulicích hodně těsno a decibelů víc než obvykle. 

Oslavy 100 let SK Ďáblice připravili sami fotbalisté v čele s neúnavným 

Michalem Mošničkou. „Musím poděkovat Aleši Sládkovi s Jardou Vodákem, 

kteří mi pomohli nejvíc, za ochotu a nasazení při zajištění stánků 

s občerstvením taky Kateřině Muškové. A samozřejmě Richardu Krajčovi, 

protože jeho koncert posunul oslavy o patro výš,“ glosoval dva dny 

ďáblického fotbalu jeho předseda a dodal: „Šlo o jednu z našich největších 

a snad i nejzajímavějších a nejpovedenějších akcí. Potěšilo mě, že přišlo 

tolik Ďábličáků, a nejen v sobotu s dětmi; na Kryštofa se u nás prodaly 

téměř dva tisíce lístků, které byly za polovinu než ve standardním 
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předprodeji. Vážím si i toho, že dorazilo tolik bývalých hráčů. Bylo příjemné 

vidět, že se někteří potkali po letech a měli nač vzpomínat…“ 

Michal Mošnička šel tradičně na hranici možného, možná spíš za ni. 

Třeba s koncertem Kryštofa, jakkoli Richard Krajčo s hřištěm přímo sousedí 

a jeho syn Ríša válí v přípravce. „Richard nám ohromně vyšel vstříc; nejenže 

zahrál bez nároku na honorář (a díky tomu šly peníze z prodeje lístků 

v Ďáblicích do fotbalové mládeže), ale pomohl zajistit i stage, což bylo 

v období festivalů dost složité,“ vysvětlil Mošnička a pousmál se: „Možná si 

někteří všimli: Richard pozval na koncert Jaromíra Jágra, který přijel 

inkognito, ale po koncertě si s kluky z přípravky zahrál fotbal a vyfotil se 

s nimi. Takže to nakonec byly vcelku hvězdné oslavy…“ 

Krom dětí, fanoušků ďáblického fotbalu a vůbec všech přítomných 

Ďábličáků si je užily i místní fotbalové legendy, počínaje příjemným 

setkáním (mnohdy po letech) plným vzpomínek a konče společnou fotkou. 

Petr Jirousek, polovina kdysi nepostradatelné stoperské dvojice Klíma – 

Jirousek, prý přijede příště znovu, i když to má ze severočeských 

Mikulášovic do Prahy přes dvě hodiny. 

Bylo zkrátka fajn strávit sobotu na hřišti s dětmi, kamarády, bývalými 

spoluhráči, přátelským klábosením a s pivkem v ruce. A nedělní koncert 

s Kryštofem? To byla brilantní tečka, ať už někdo Richarda Krajča poslouchá 

či nikoli. 

A propos: „soused“ je nejen velký profík, ale vypadá to, že už opravdu 

i Ďábličák. Po celý koncert to dával najevo, a nejen „paní Kamilce 

(Červinkové), Helence (Kučerové) a Marušce (Heřmanové)“ – přítomní už 

vědí… 

Jediná špatná zpráva na konec: příští koncert Kryštofa bude v Ďáblicích 

až za deset let – při 110. výročí SK. Leda by Michal Mošnička „ukecal“ 

Richarda Krajča o nějaký ten rok dřív. 

Jiljí Kubec (ĎZ 07–08/2019) 

Pupík napsal tečku 

Program druhého ročníku rodinného festivalu zdraví zařídila „Vlněná 

děvčata“ na jedničku. Nepovedlo se jim jediné – neporučily počasí. I díky 

odpolednímu dešti, jehož předpověď se bohužel vyplnila, bylo účastníků 

méně, než organizátorky čekaly. Mezi pódiem, kde probíhala představení 

Divadla z pytlíčku, hARanTů na prknech Fidlovačky včetně závěrečného 
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koncertu, a stánky nabízejícími zdravé potraviny, nutriční poradenství či 

výrobu mandal, bylo návštěvníků poskrovnu. Škoda, protože atmosféra byla 

veskrze příjemná. 

„Jménem organizátora, komunitního centra Vlna za finančního přispění 

Městské části Praha-Ďáblice, bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli 

na organizaci celého festivalového dne, který nám přinesl nemilé 

překvapení v podobě náhlého deště. Děkujeme také divákům, kteří s námi 

vydrželi až do konce a podpořili svou přítomností koncert Grippeds – 

skvělého orchestru mladých talentů z Rakovníka – které jsme v Ďáblicích, 

doufám, neslyšeli naposled.“ komentuje akci Míša Ničová z Vlny. 

Hana Macháňová (ĎZ 09/2019) 
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11. Škola 

Projekt EDISON na naší škole měl velký úspěch 

V neděli 3. února večer rodiče žáků naší školy už netrpělivě čekali na osm 

studentů z různých koutů světa, aby je přivítali a odvezli si je domů. Patří 

jim velké poděkování za to, jak se jich ujali a jak se o ně starali. 

V pondělí ráno pak přijeli do školy Joao z Brazílie, Aigul z Ruska, Kamila 

z Ukrajiny, Cole z Číny, Faisal z Indonésie, Chloe z Taiwanu, Magda z Gruzie 

a Maria z Chile a s pomocí starších žáků, kteří ovládají angličtinu na úrovni 

bezvadně, se celý týden představovali v různých třídách v různých 

hodinách. 

Dozvěděli jsme se toho opravdu hodně. 

Už víme bezpečně, že se v Brazílii mluví portugalsky a někteří z nás mají 

recept na kakaové kuličky, které jsme mohli i ochutnat. Joao se činil. Krásná 

Aigul nás učila azbuku i různé hry a ukázala nám mnoho zajímavých věcí 

z jejich velké země. Kamila nám vysvětlila, že modrá barva na jejich vlajce 

znamená nebe a žlutá lány polí a my už to nikdy nespleteme, protože nebe 

je přece nahoře. Naučila nás také anglickou písničku. 

O Číně už také víme o něco víc a umíme zahnat zlého čínského draka – 

podle legendy totiž stačí petardy. Faisal z Indonésie nás naučil kromě jiného 

i pár jazykolamů – indonéský: kaki kakek kakak ku kaku kaku a anglický: she 

sells seashells by the seashore, ale tak rychle jako on to nikdo říct neumí. 

A pamatujete si, co to znamená? Chloe nám vyprávěla o Taiwanu, a když 

mluvila o počasí, tak říkala, že mají jen dvě roční období – horko a míň 

horko. Byla ráda, že mohla poprvé na vlastní oči vidět sníh. Magda nás 

přiměla, abychom víc mluvili o sobě a o Česku a křehká kráska z Chile měla 

tak hezké prezentace, že někteří z nás se už pomalu chystají tuto zemi 

navštívit. 

Při loučení to vypadalo, že se i tento 2. ročník vydařil. I na slzy došlo. 

Starší žáci získali další motivaci pro studium nejen anglického jazyka a ti 

mladší viděli, kolik úsilí ještě musí vynaložit, aby dosáhli na úroveň 

bezvadně. Záleží jen na nás, jestli budeme chtít a uspořádáme i 3. ročník. 

Zdeňka Rumlová (ĎZ 02/2019) 
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Den učitelů ve znamení smyslů 

Dne 28. 3. se konala oslava Dne učitelů v ďáblické škole. Tuto akci 

organizoval Spolek Parkán společně se Žákovskou radou a i letošní rok 

můžeme pokládat za vydařený. Minulý rok se spolu utkali učitelé a žáci 

v různých stolních minihrách, jako jsou například kostky, karty, double, 

záchod a další. 

Žáci se do letošního poděkování svým učitelům pustili s obdivuhodným 

elánem a vynalézavostí, tentokrát si připravili ochutnávku pro různé smysly, 

které museli učitelé při jednotlivých disciplínách zapojit. Všechny aktivity se 

odehrávaly poslepu a učitelé (a samozřejmě i žáci) museli např. skládat 

puzzle, navlékat korálky, poznávat různé předměty a písmena, ochutnávat 

všelijaké dobroty, určit podle čichu různá koření nebo poslouchat a poznat 

hudební skladby. Nechyběla ani dráha, kterou učitelé museli poslepu za 

pomoci slepecké hole projít. Jejich odvaze musím vzdát hold, bylo 

obdivuhodné je po očku sledovat, jak se dráhou proplétali. Obzvláště 

dobrodružnou byla aktivita, při které měli učitelé „napíchnout oslovi ocas 

na správné místo“. 

Samozřejmě nechybělo ani občerstvení, které žáci a jejich rodiče, pro 

tento den připravili. Slyšeli jsme množství pochval, zejména na čokoládový 

dort s jahodami a šneky (z listového těsta). Učitelé i žáci odcházeli do tříd 

dobře naladěni. 

Věříme, že tento den se celý nesl v příjemném svátečním duchu. 

Děkujeme všem, kdo k této sváteční atmosféře přispěli. 

Olga Kocúrková (ĎZ 04/2019) 

Žáci obhajovali oborové práce 2019 

Červen je měsícem vytouženého očekávání blížících se letních prázdnin. 

Ještě je ale nutné splnit mnoho povinností, mezi které patří i obhajoba 

ročníkových oborových prací žáků 9. ročníku a vybraných osmáků.  

Společné celoroční snažení žáků a jejich učitelů tak bylo 6. června 

korunováno veřejnými prezentacemi před komisemi složenými z pedagogů 

a posílenými o členy místního Spolku Parkán. Zájem blízkých, příbuzných, 

kamarádů a spolužáků, kteří přišli deváťáky a osmáky podpořit, nás velmi 

potěšil. 
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Celý koncept oborových dnů si klade za cíl připravit naše žáky nejen ke 

studiu na středních školách, ale do života vůbec. Věříme, že žáci získali 

nejen znalosti v daném vybraném boru, ale i dovednosti důležité pro život 

v 21. století – schopnost vyrovnat se s určitou mírou stresu, schopnost 

dokázat se správně, kultivovaně a smysluplně vyjadřovat a prezentovat 

zadané téma, schopnost dlouhodobě pracovat na zadaném tématu práce. 

Jsme proto rádi, že k obhajobám deváťáci a vybraní osmáci přistoupili 

z velké většiny velmi zodpovědně. 

Všem úspěšným žákům gratulujeme a pedagogům děkujeme za to, že se 

žákům po celý rok intenzivně věnovali. 

Tomáš Novotný (ĎZ 07–08/2019) 

Co pro vás dělá Spolek Parkán 

Ráda bych vás seznámila s chodem ďáblické školy a rovněž přiblížila 

smysl existence a činnosti Spolku Parkán. 

Žáci naší školy a jejich rodiče jsou si vědomi bohatého programu, který 

škola pro žáky organizuje, pro ty ostatní zmiňuji, že je radost navštívit 

stránky školy, kde jedna informace o akci střídá druhou. Škola výukou nejen 

naplňuje školní vzdělávací plán, ale žáky rozvíjí v mnoha směrech, na něž 

osnovy nepamatují, dětem rozšiřuje obzory, vede je k samostatnosti (např. 

zpracování a obhajoby oborových prací) i schopnosti spolupracovat (školní 

žákovská rada, propojování ročníků na různých akcích, skupinové práce), 

k toleranci odlišností a rozšiřování vědomí o světových kulturách (projekt 

Edison), k vlastenectví a úctě (shromáždění u lípy při státních svátcích), 

lásce k hudbě, poezii a umění (Ďáblický slavíček a Ďáblické vajíčko, Jarní 

petrklíč, Klub mladého diváka), lásce k pohybu (atletické závody, divácká 

účast na MS ve florbale), solidaritě (květinový den), klade důraz na četbu 

(opakované čtení ve školní knihovně), vtahuje do dění ve škole i veřejnost 

(prostřednictvím Vánočního jarmarku, Adventního a Velikonočního tvoření, 

Vánočního zpívání), vede děti k ekologii, lásce k přírodě a tvořivosti (Eco 

fashion show, výpravy do přírody a do zoo), zařazuje moderní prvky do 

výuky (výuka dvou pedagogů v jedné třídě zároveň), koná exkurze do míst 

souvisejících s probíranou látkou a mnoho dalšího. 

Ve škole vládne vlídná přátelská atmosféra, která je cítit při každé 

návštěvě školy, počínaje paní recepční, přes vedoucí školní jídelny, 

vychovatele, pedagogy až po vedení školy. Takováto vstřícná atmosféra je 
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nezbytným prvkem komunitní školy, tedy školy otevřené komunitě žáků, 

jejich rodičů a dalších přátel školy, kdy strany vzájemně spolupracují 

a podporují se. 

Na těchto základech staví i Spolek Parkán. K jeho tradičním aktivitám 

patří spoluorganizace Dne učitelů, dále spolek organizuje Den Země, který 

kromě propagace ekologických myšlenek směřuje tradičně ke zvelebení 

areálu ďáblické mateřské školy. Spolek podporuje i četbu, výrazně pomohl 

ke znovuotevření školní knihovny, finančně podporuje i rozšíření 

knihovního fondu. Rovněž se účastní akce Zažít město jinak, v neposlední 

řadě podporuje sociálně slabší žáky. 

Škola pozitivně motivuje žáky, mj. hmotnými odměnami a drobnými 

dárky. Z legislativních důvodů nemohou být tyto financovány z rozpočtu 

školy. Spolek tedy pomáhá škole i v tomto směru a dané odměny a dárky 

financuje. Jedná se např. o slunečnice pro žáky prvních a devátých tříd, 

květiny pro učitele, placky pro žáky při pasování na čtenáře, medaile při 

atletických závodech, trička při sportovních aktivitách a další věcné dary, 

které si žáci odnášejí s sebou domů. 

Spolek sdružuje jak rodiče žáků ďáblické základní a mateřské školy, tak 

pedagogy této školy a její příznivce. Své aktivity se snaží stavět mj. na 

osobní účasti svých členů a příznivců. Je velmi radostné a povzbudivé, kolik 

lidí je ochotno věnovat škole či školce hmotný dar či svou osobní účast. 

Např. truhlář dodal dřevo a vyrobil vyvýšené záhony ve školce a ukazatele 

pro orientaci, kde je která třída, zahradník dodal zeminu do školkových 

záhonů a rostliny, firma pracující se stavebními materiály dodala písek do 

pískovišť naší mateřské školy, mnoho maminek navařilo a napeklo, aby 

ostatním zpříjemnilo společnou práci, jiní pomohli osobní aktivitou. 

Takových příkladů je více. Jiní pomohli finančně účelově vázanými dary či 

bez vázanosti účelem. Prostředky poskytnuté spolku jsou vždy využívány ve 

prospěch žáků. Budeme rádi, rozšíříte-li naše řady. Když každý přispěje 

trošku, ať již myšlenkou či jinak, společně dokážeme mnoho. 

Na závěr ještě přání dětem, aby se do naší ďáblické školy vracely vždy 

rády, ať už je to návrat po prázdninách do vyššího ročníku nebo po 

ukončení studia jen na návštěvu za pedagogem, který je výrazně a pozitivně 

ovlivnil. 

Karolína Šťastná (ĎZ 07–08/2019) 
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Naši žáci objevují, zkoumají, přemýšlejí 

Škola má připravit na život. Nejen teorií. Nebiflovat, ale naučit děti 

používat získané vědomosti v každodenní praxi. Argumentovat, kriticky 

přemýšlet, vyslechnout názor. Nejenom o tom mluví v rozhovoru ředitel 

základní a mateřské školy Ďáblice JOSEF BUCHAL. 

Do školy jste přišel v létě 2016. Jaká je nyní, po třech letech?  

„Začátky nebyly jednoduché, ve škole probíhala generální rekonstrukce 

a přístavba nového bloku. Potřebovali jsme stabilizovat personální situaci, 

sehnat nové učitele i další profese. A nastavit novou koncepci, která stojí na 

třech pilířích – kvalitním výchovně vzdělávacím programu, tradicích 

a pospolitosti, a to nejen ve škole, ale i s ďáblickými obecně.“ 

Povedlo se to? 

„Pedagogický sbor je stabilizovaný, schopný spolupráce. Sborovna je 

vyvážená, máme tu mladé kantory i seniory, třetinu učitelského sboru tvoří 

muži. Naslouchají si, čerpají od sebe zkušenosti a inspiraci. A z výpovědí 

žáků, rodičů i zaměstnanců z roku 2018 vyplynulo, že atmosféra ve škole 

i její program vnímají pozitivně. Anketu budeme opakovat každé tři roky.“ 

Jak byste atmosféru školy charakterizoval? 

„Dbáme na proaktivní princip výuky – žáci objevují, zkoumají, přemýšlejí, 

analyzují. Zároveň pracujeme společně; češtinář ví, co dělá výtvarník, ten 

zase navazuje na matematikáře atd. Je zde přesah mezi jednotlivými 

předměty. Hodně dbáme i na měkké dovednosti. Aby děti uměly 

argumentovat, komunikovat, tolerovat ostatní, vyslechnout odlišné 

názory.“ 

Na webu píšete o zážitkové pedagogice, v čem spočívá? 

„Žáci si potřebují vytvořit reálné představy. Například v matematice se 

po nich chce, aby pracovali s jednotkami obsahu a uměli je převádět. 

K tomu potřebují i mnemotechnické pomůcky a především zkušenost. 

Vyrazíme tedy s dětmi na louku a vyměřujeme a modelujeme ary a hektary. 

Nevěřili byste, jaké objevy to pro žáky jsou. Rádi bychom vybudovali 

i novou učebnu fyziky a chemie, na kterou se podařilo škole a ďáblické 

městské části sehnat grant. Snažíme se také u dětí vytvořit zdravý vztah 

k zemi a vlastenectví. Zveme pamětníky historických událostí, s dětmi přišel 
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diskutovat například Jiří Pitín, lidické dítě. V žácích takové zkušenosti 

vyvolávají emoce.“ 

V čem spočívají oborové dny? 

„Jsou určeny pro žáky šestých až devátých tříd. Je to ukázkový případ 

zážitkové pedagogiky. Na začátku školního roku si děti mohou vybrat 

z deseti oborů, které navštěvují po celý školní rok, z toho čtyřikrát vyrazí do 

terénu. Jde o zdravý životní styl, adrenalinové sporty, přírodu v Praze 

a další. V historických oborech například navštívili Benešovu vilu, Terezín či 

Maroldovo panorama Bitvy u Lipan. Sepisují pak práci, kterou žáci 

9. ročníku obhajují veřejně před komisí.“ 

Stejně tak mě zaujalo, že podporujete vytváření postojů. Jak na to žáci 

reagují a jak se vám to daří? 

„Například chceme, aby nepřebírali první informaci, kterou uslyší ve 

zprávách. Aby kriticky přemýšleli. Zároveň jim zdůrazňujeme, že 

spravedlnost je vymahatelná. Když je ve škole nějaký problém, 

nezametáme ho pod koberec. Velmi mě těší, že se hodně angažuje Školní 

žákovská rada.“ 

V čem spočívá předmět Podnikavost? 

„Chceme naučit děti hospodařit, probudit v nich finanční gramotnost. 

Dát jim základy podnikatelské slušnosti a poctivosti, sociálního smýšlení.“ 

Jaká je na škole nabídka výuky jazyků? 

„Od třetí třídy vyučujeme angličtinu, tři hodiny týdně. A od 7. třídy děti 

přibírají němčinu. Spolupracujeme i se školou Lingua Nova, díky které se 

mohou cizí jazyky učit předškoláci i děti první a druhé třídy. Rád bych zmínil 

i projekt Edison; jednou za rok zde máme týdenní návštěvu vysokoškoláků 

napříč planetou. Letos přijedou na přelomu listopadu a prosince. Představí 

svou zemi a školu. Pro žáky je to ohromně obohacující, poznají jinou kulturu 

a zvyky. A zdokonalí se v angličtině.“ 

Jak podporujete digitální a mediální gramotnost? 

„Zejména v předmětu Informační a komunikační technologie. Mluvíme 

o fake news i kyberšikaně. Tu máme velmi přísně ošetřenou ve školním 

řádu. V hodinách mají děti vypnuté mobily v taškách. Ale není to dogma – 

s vědomím učitele lze techniku použít, například při zeměpisu či dějepisu.“ 
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Co říkáte na Hejného metodu v matematice? 

„Matematiku vyučujeme klasicky, tedy ne podle pana profesora. Ale 

obecně konstruktivistický přístup podporujeme – tedy že děti objevují, 

vyvozují, přicházejí na nové věci.“ 

Jaký prostor věnujete tělocviku? 

„Máme klasicky dvě hodiny týdně. Navíc nabízíme řadu pohybových 

kroužků, například florbal, karate, atletiku, gymnastiku, parkour a další. 

Krom toho máme i oborové dny, které jsou zaměřené na sport. Hodně 

našich žáků je také členy fotbalového SK Ďáblice.“ 

Jak funguje školní družina a vůbec trávení času mimo výuku? 

„Působil jsem na řadě škol – a tým ďáblických vychovatelů je mimořádně 

semknutý a inspirativní. Často vyráží s dětmi mimo školu za poznáním, do 

Ďáblického háje, solné jeskyně, do ZOO, do divadla... Děti mají také 

k dispozici Školní klub, kde mohou posedět a věnovat se například 

rukodělným činnostem, stolnímu tenisu či deskovým hrám.“ 

O kroužcích jsme už mluvili, jak jsou finančně náročné? 

„Kroužkovné není vysoké, většinou v rozmezí 300–400 korun za měsíc. 

Podle náročnosti vstupního materiálu, například keramika je logicky dražší. 

Pokud máme kapacitu, přihlásit se mohou i děti, které k nám do školy 

nedocházejí.“ 

Co lyžáky nebo voda? 

„Na lyže vyrážejí sedmáci. Na konci června vyjíždějí třídy na výlety, 

některé i na vodu.“ 

Častým steskem na základních školách bývá úroveň stravování. Jak je to 

v Ďáblicích? 

„Nabízíme dvě jídla, jedno je většinou lehčí. Už několik let provozuje 

školní stravování sama škola. Myslím, že dětem i kolegům chutná. Ostatně 

o tom vypovídá i spousta zápisů v naší Knize poděkování a přání. Děláme 

i týdny národních kuchyní. Například v projektu Edison zařazovaly paní 

kuchařky jídlo ze zemí, odkud pocházeli zahraniční studenti. Dovedeme 

pracovat i se stravovacími omezeními, tedy umíme vyjít vstříc například 

vegetariánům či alergikům.“ 
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Jak funguje spolupráce s mateřskou školou? 

„Školka má svou autonomii, vede ji moje zástupkyně Věra Dusová. 

Společně se snažíme mateřinku i základku programově provázat. Například 

osmáci tráví jedno červnové dopoledne v mateřské školce. Nebo si děti 

navzájem čtou, nejprve v průběhu roku druhostupňoví žáci prvňáčkům. 

A na konci školního roku je to naopak. Obecně si vyměňujeme zkušenosti, 

pravidelně se potkáváme. Děti se pak snáze připravují na přestup do 

základní školy. Pořádáme také kavárny pro rodiče. K dispozici je i školní 

psycholog, pro obě instituce.“ 

Co možná nevíte... 

– založena 6. 10. 1901; 

– 500 žáků ZŠ, 19 tříd, průměrně 26 dětí ve třídě; 

– 160 dětí v MŠ, 7 tříd; 

– 46 prvňáků v ZŠ v roce 2019; 

– spádová oblast: Ďáblice, Březiněves; 

– 20 kroužků, například jóga, florbal, angličtina, keramika, mladí farmáři 

atd.; 

– školní psycholog v ZŠ i MŠ. 

Alexandr Kliment (ĎZ 09/2019) 
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12. Školka 

Den Země v MŠ 

V sobotu 27. 4. 2019 organizoval Spolek Parkán již potřetí a nebojím se 

říci, tedy již tradičně, Den Země v areálu ďáblické mateřské školy. 

Navzdory meteorologům, kteří již týden předem vytrvale strašili deštěm, 

se v zahradě školky sešel opět slušný počet obětavých rodičů. Často 

přicházeli vybaveni hráběmi, košťaty, lopatami, kolečky a podobným 

náčiním. 

Zlepšit životní, a pro mnohé i pracovní, prostředí přišli zejména žáčci 

mateřské školy se svými rodiči, žáci základní školy, členové Spolku Parkán 

a některé paní učitelky mateřské školy. Takto jsme společnými silami 

shrabali spadané listí a suchou trávu, vyčistili chodníčky, kačírek vrátili na 

místa kolem prolézaček, zastřihli keře, vyčistili skalky a záhonky a opět 

natřeli další část plotu. 

O ekologický, vzdělávací a zároveň zábavný program pro děti se naprosto 

skvěle postaral pan učitel Jiří Zeman se členy své rodiny a některými žáky 

z obou 7. tříd a 6. A. Děti si na osmi stanovištích řízených právě žáky ze ZŠ 

prověřili své vědomosti a rozšířili znalosti v oblasti ekologie, procvičili 

pozornost a protáhli si svá těla. Divadlo Koloběžka pak poutavě zaměstnalo 

nejmenší, aby jejich rodiče ještě stihli dokončit mnohé práce v zahradě MŠ. 

Ze školky se neustále ozýval smích dětí, představení se jim určitě moc líbilo. 

Pozitivní atmosféru z dobře konané práce jsme si zpříjemnili domácími 

dobrotami, které připravili jak obětaví rodiče, tak paní učitelky mateřské 

školky se svými žáčky. Že jsou v Ďáblicích báječné kuchařky, jasně dokládaly 

pochvalné výroky u jídelních stolečků i výměny receptů. 

Některé tváře jsme s nadšením viděli dokonce potřetí a řady rodičů 

ochotných pomoci se stále rozrůstají, což nám dělá velkou radost.  

Všem moc děkujeme za účast. 

Akci finančně podpořila i Městská část Praha-Ďáblice. 

Karolína Šťastná (ĎZ 05/2019) 

Slavnostní odpoledne ve školce 

V závěru školního roku proběhlo tradiční rozloučení s našimi 

předškoláky. V pondělí 24. 6. děti a jejich rodiče prožili v areálu mateřské 
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školy slavnostní odpoledne. Pro všechny zúčastněné byl připravený 

program plný písniček a soutěží, nechybělo ani malé občerstvení. 

Celým programem provázela hudební dvojice Gábina a Katka. Ráda bych 

jim touto cestou chtěla ještě jednou poděkovat za moderování celé akce, 

svým vystoupením rozzářily tváře dětí i dospělých. Vrcholem odpoledního 

programu bylo pasování dětí na školáky a jejich dekorování. Vzpomínkou na 

léta strávená ve školce jim bude kniha a tričko se jmény všech spolužáků. 

Závěrem bych chtěla všem dětem popřát krásné prázdniny plné 

zajímavých zážitků a budoucím prvňáčkům hodně školních úspěchů, ať se 

jim ve škole nejen daří, ale také líbí. 

Všem rodičům děkuji za celoroční spolupráci a přeji jim hodně trpělivosti, 

pochopení a lásky pro své děti. 

Věra Dusová (ĎZ 07–08/2019) 
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13. Církve 

Farářka Církve československé husitské v Ďáblicích 

Sestra farářka paní Mgr. Jiřina Mojžíšová nastoupila do naší náboženské 

obce v srpnu roku 1967 a působila zde 31 let. V době jejího působení byl 

zakoupen dům v Ďáblické ulici č.80/75, v němž je modlitebna. Sestra 

farářka se věnovala hodně dětem, mnohé ďáblické děti prošly její výukou 

náboženství a dodnes rády vzpomínají. Kromě své činnosti farářky 

zajišťovala provoz, úklid i opravy v modlitebně. Dveře modlitebny byly vždy 

otevřené těm, kteří za ní přicházeli s žádostí o pomoc, duchovní podporu, 

i v letech, kdy státní moc nebyla církvím nakloněna. Za jejího působení 

došlo k oživení v náboženské obci. 

V roce 1998 sice odešla do důchodu, ale zůstává stále v částečném 

pracovním poměru a vypomáhá, když je potřeba. Od roku 1992 do roku 

2002 působila také na biblické katedře Husitské teologické fakulty (výuka 

řečtiny). 

Tato velmi vzdělaná a moudrá žena se smyslem pro humor žije dlouhá 

léta mezi námi v Ďáblicích. Mnozí z nás ji znají, ale ne všichni vědí, že 

27. května se dožívá požehnaného věku 80 let. Tak bych jí chtěla za všechny 

její spřízněné duše popřát především zdraví, a mnoho dalších pěkných 

chvilek při setkávání se svými přáteli a známými. 

Táňa Dohnalová (ĎZ 06/2019) 
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14. Sport a volnočasové aktivity 

Jarní sezóna 2019 již začala pro všechny týmy 

Muži „A“ stále na třetí pozici v tabulce. I nejmenší hráči ze školičky 

a přípravek skončili zimní přípravu v tělocvičnách po Praze 8 a již naplno 

trénují na našem hřišti a hrají mistrovská utkání. Zimní příprava skončila 

i naší předpřípravce, ročník 2012. V sobotu 6. 4. již kluci měli první jarní 

turnaj Mini Cup. Na základě podzimních výsledků jsme byli zařazeni do 

skupiny dvanácti nejlepších týmů a kluci i na jaře patří k nejlepším na 

turnaji. Turnaje se účastní čtyřicet týmů. Gratulujeme! 

Michal Mošnička (ĎZ 04/2019) 

Pět kempů, dvě stě dětí! 

V prázdninových měsících v areálu SK Ďáblice proběhlo pět kempů, dva 

sportovní pod názvem Veselé sportovky a tři fotbalové. Celkem jsme 

zprostředkovali sportovní zážitky pro více než 200 dětí! 

Jsem rád, že se podařilo navázat na osmiletou tradici příměstských 

„Veselých míčů“ a že kemp pokračuje dál. Trenéři a asistenti zůstali vesměs 

původní s letitými zkušenostmi z těchto táborů. Někteří se již stali ve svém 

profesním životě pedagogy ve školách, jiní začínají studovat vysoké školy 

zaměřené na trenérství a sport. Po oba týdny jsem se snažil kemp sledovat 

a mohu konstatovat, že se mi moc líbil. Děkuji Lukáši Horváthovi a celému 

týmu asistentů Veselých sportovek a za rok se opět těšíme. 

Michal Mošnička (ĎZ 09/2019) 

V cíli čekaly rohlíčky 

Podle slov loňských vítězů byla letošní trať ďáblického orientačního běhu 

náročnější než ta loňská. Trasa a pořadí kontrol bylo volitelné, zato jich bylo 

více – dvacet! Závod proběhl během pátečního odpoledne v polovině října 

za krásného podzimního počasí. 

Celkem se orienťáku zúčastnilo třicetdva „běžců“, nejpočetněji byly 

zastoupeny ďáblické maminky s dětmi i bez dětí. A i když většina účastnic 

vyrazila do lesa pouze na procházku zpestřenou hledáním kontrol, do cíle 

přicházely všechny zdravě unaveny po cca čtyřech kilometrech. Příjemně 
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překvapilo, že na start dorazila i jedna „seniorka“; když ovšem zjistila, že 

nedorazily její kolegyně, vydala se raději zpět do „klubu“… 

Vítězem závodu se stal pan Ctirad v čase 44 minut a obhájce z loňska, 

studentku Valerii s tatínkem, porazil o šest minut. Další skončili s větším 

časovým odstupem, ale… do cíle se vrátili všichni dřív, než padla tma! Hned 

další den ráno vyrazila na trať družstva ďáblických mladých hasičů 

a hasiček. Všechny kontroly našla drtivá většina a někteří si odnesli z lesa 

i čerstvé houby. Z „Ďábličáku“! 

Závěrem chci moc poděkovat Markétě Stránské za pomoc s administrací 

a přípravou map a také paní Janě Ouředníčkové za její odvahu vydat se 

s „jinak barevnou“ mapou do lesa a za její napečené tvarohové rohlíčky pro 

všechny, kteří se v pořádku vrátili z lesa do cíle. Byly výborné! 

Jan Hrdlička (ĎZ 11/2019) 

Zima na postupové příčce 

Kéž by něco takového mohl říct trenér Sparty Jílek! „Jsem velmi 

spokojen, kluky jsem za podzim pochválil,“ komentoval první polovinu 

sezony 2019/20 trenér ďáblického „áčka“ JIŘÍ ČERNÝ. Aby nechválil, když se 

jeho mužstvo dokázalo vklínit mezi největší dva adepty na postup do 

Pražského přeboru – vedoucí Spoje Praha a třetí Tempo – a přezimovat 

v A třídě na druhé postupové příčce! 

Byl jste na startu sezony takový optimista? 

„Věřil jsem, že budeme hrát v horní polovině tabulky, ale druhé místo, ze 

kterého se postupuje do přeboru, je pro mě příjemným překvapením. Na 

druhou stranu víme, že jaro bude hodně těžké. Třetí Tempo, na které 

máme náskok čtyř bodů, je plné mladých hráčů z dorosteneckých lig 

a znovu posílilo, nadupané jsou i vedoucí Spoje. O postup se chceme 

poprat, ale i třetí místo by bylo úspěchem.“ 

Co za výbornými výsledky stojí? 

„Hlavně parta, kterou máme. Po loňském sestupu z přeboru se jádro 

týmu, ti nejlepší hráči, rozprchli do přeborů a divizí. Vsadili jsme na kluky, 

kteří zůstali. Na ty, kteří dosud střídali, na mladé hráče, na Ďábličáky. 

A podařilo se nám tým doplnit dvěma výbornými hráči – Michalem 

Kropíkem a Michalem Poláčkem. Mančaft zatím funguje výborně; kluci drží 
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spolu, fotbal je baví, máme výborné tréninky, chodí i patnáct kluků. Fotbal 

zkrátka dělá parta.“ 

Taky jste hráli dobrý fotbal. 

„Prvních deset kol jsme hráli opravdu dobře. Tím víc mě mrzí, že jsme si 

to na konci maličko pokazili. Klukům trošku narostl hřebínek a zbytečně 

jsme ztratili remízou s Xaverovem a kvůli podcenění prohráli s Trojou. 

Mohli jsme mít na Tempo větší náskok.“ 

Který zápas se vám povedl nejvíc? 

„Doma jsme porazili 3:2 Spoje, které jsou první. Z toho jsem měl asi 

největší radost. Ale právě po tomhle zápase začali mít kluci nos nahoru 

a přišel trest.“ 

Sháníte na jaro posily? 

„Ne. S (šéfem klubu) Michalem Mošničkou jsme se shodli, že chceme 

hrát s našimi kluky. Vychovávat mladé a dávat jim šanci, to je naše vize. 

Krom toho – místní kluci většinou za Ďáblice bojují víc než některé posily 

odjinud.“ 

Jak moc myslíte na postup? 

„Nijak zvlášť. Ten tlak, kdy o tom všichni mluví, už jsem zažil. Dobře víme, 

že Spoje i Tempo mají výborné mančafty. Ale určitě se o to pokusíme.“ 

Jiljí Kubec (ĎZ 12/2019) 

Pestrý rok s mičudou 

Ďáblický fotbal za sebou má mimořádně pestrých dvanáct měsíců. 

A nejen proto, že jsme v roce 2019 slavili sto let trvání SK. Prožili jsme 

různorodou směsici sportovních i společenských akcí, menší i větší úspěchy, 

ale hlavně jsme se fotbalem (a nejen jím) po celý uplynulý rok báječně 

bavili. 

Na začátek rekapitulace uplynulého roku trocha statistiky. V roce 2019 

jsme v Ďáblicích odehráli 152 oficiálních mistrovských utkání a hřiště 

umožnilo kolem 180 tréninků; vždyť každý tým má v hlavní sezoně 

minimálně dva týdně. Fotbalový oddíl SK Ďáblice měl k 31. 12. 2019 celkem 

343 členů, z toho 329 registrovaných ve FAČR a 288 s platnou hráčskou 

registrací. Zajímá-li vás věkové složení, pak 205 je žáků a juniorů do 18 let 

a dospělých 138. 
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V sokolovně restaurace Na Růžku jsme loni v březnu uspořádali už 

10. fotbalový ples. Opětovně jsme tančili za doprovodu hudební skupiny 

Horváth band s hostem Vlastou Horváthem. Absolutní vyprodání vstupenek 

snad dostatečně svědčí o jeho úrovni. 

Další tradiční akcí byl Memoriál Martina Horvátha, kterým jsme jako 

každý rok uctili památku našeho hráče a trenéra, jenž tragicky zahynul. 

Uskutečnil se 8. května. 

Oslavy 100. výročí založení klubu vyvrcholily předposlední červnový 

týden, a to sobotním společenským odpolednem a večerní taneční zábavou 

opět se skupinou Horváth band a nedělním koncertem skupiny Kryštof 

s Richardem Krajčem. Bylo plno! 

Nejen při výše uvedených akcích se projevily výhody nového ozvučení 

areálu. Do toho MČ Praha-Ďáblice zainvestovala nejen pro lepší 

informovanost návštěvníků areálu, ale i pro klid sousedících. Ač je zatím 

v provozu jen polovina plánovaných úprav, změny jsou patrné – hlášení je 

velmi dobře rozumět a sousedé nejsou tolik rušeni. 

ZŠ v Ďáblicích věnovala SK ke 100. výročí klubu lípu, kterou jsme zasadili 

před hlavní vchod do areálu v Kokořínské ulici. 

V létě jsme uspořádali čtyři příměstské kempy, dva zaměřené na fotbal 

a dva na všeobecné sportovní vyžití, a sice pod názvem „Veselé sportovky“. 

Potkaly nás bohužel i smutné chvíle. 19. září 2019 zemřel po dlouhé 

nemoci Jiří Kučera, který se více než čtyřicet let staral o hřiště. 

Sportovní úspěchy se hodnotí velmi radostně. První tým mužů skončil 

v sezoně 2018/19 na třetím místě v soutěži Pražského fotbalového svazu – 

1. A třídě a aktuálně přezimuje na druhé (postupové) příčce! Na prvním 

místě ve své kategorii skončil tým mladších žáků trenéra Martina Vlčka, 

hrající ve 2. třídě, a tým mladší přípravky, kterou vede trenérské duo 

Novák–Hamerník. V soutěžích PFS bylo zapojeno celkem 14 ďáblických 

týmů. 

Slavnostní posezení trenérů, vedoucích a příznivců klubu proběhlo 

v závěru roku v sále Obecního domu. Mimo oficiální část ho navštívil pan 

Antonín Barák, jeden z nejvýznamnějších fotbalových trenérů mládeže 

v České republice, který přinesl informace o nových trendech v trénování 

i ve školní výuce tělesné výchovy. 

Protože žijeme nejen fotbalem v Ďáblicích, jeli jsme se v prosinci 

hromadně podívat (cca 50 členů) na zápas Borussia Dortmund – Slavia 
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Praha. Krásný sportovní zážitek spojený s prohlídkou města nám 

zorganizovala cestovní kancelář Czech Sport Travel pana Václava Šťastného. 

A co se nepodařilo? Asi jediná věc – dotáhnout ke zdárnému konci 

žádost o vydání stavebního povolení na víceúčelovou sportovní halu. Dílčí 

úspěch jsme ale zaznamenali; v létě stavební úřad Prahy 8 zahájil stavební 

řízení, což zjednodušeně znamená, že jsme odevzdali veškerou projektovou 

dokumentaci, souhlasná stanoviska, vyjádření a závazná stanoviska, která 

jsou požadována. Dále je vše v rukách stavebního úřadu a krocích proti 

výstavbě ze strany některých sousedů stavby. 

Michal Mošnička, Aleš Sládek a Jaroslav Vodák (ĎZ 01/2020) 
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15. Různé 

Z ďáblických kronik: 90 let základní organizace chovatelů 

V březnu 1929 sešla se hrstka chovatelů králíků z podnětu předsedy 

Littery v hotelu Veselý, aby založili spolek chovatelů čistokrevných králíků. 

Od tohoto data nastala práce pro funkcionáře, neboť spolek se měl čile 

k životu. Zúčastňoval se výstav a navázal písemný styk i se spřátelenými 

spolky. 

Spolek opatřuje členům zelenou píci, později s pomocí zemědělské 

komise a jinak se stará o své členy. Po revoluci zůstalo 54 členů. 

17. března 1929 se v hotelu „U Veselých“ konala ustavující valná 

hromada spolku pěstitelů králíků. Předsedou byl zvolen Josef Littera, který 

promluvil o účelu a výhodách ze spolku vyplývajících. Jako základ každý člen 

složil 5 Kč, usneseno bylo platit příspěvky 2 Kč měsíčně. Dále byla podána 

žádost o státní podporu a přihláška k českému odboru rady zemědělské 

v Praze. 

Na výborové schůzi spolku dne 6. dubna 1929 usneseno pěstovati 

výhradně činčily. V době pozdější bude pro spolek koupen párek 

castoresců. 

29. 6. 1929 schváleno zúčastnit se výstavy králíků na Žižkově. 

Na výstavu půjdou s hudbou ze spolku „Bratrstvo“. 

14. 9. 1929 schváleno pořádat králičí hody. Všichni přítomní se zavázali, 

že k tomuto účelu darují každý králíka. Kolega Palata daruje 2 kg vepřového 

masa. Do cen darují kolegové Chottous a Pokorný po jednom živém králíku 

hermelínu, Přáda 1 kus holubů, Liška kohouta. Kromě toho každý 

návštěvník obdrží 1 kus mýdla Hellada a jeden balíček pracího prášku Šotek. 

10. 10. 1931 spolek pěstitelů králíků v Ďáblicích se přestěhoval ze 

spolkové místnosti v hotelu U Veselých (příliš velká režie, příliš rušná) do 

restaurace U Jelínků. 

30. 10. 1932 mimořádná valná hromada. Předsedou zvolen František 

Novotný. 

4. 4. 1934 jednáno o plemenné stanici. Usneseno pořádati jarní trh 

mláďat. 

21. 4. 1934 jednáno o zemědělské radě. 

23. 6. 1934 spolek v nové místnosti u Semeckých. 
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5. 10. 1935 Hamral doporučuje spolupráci se spolkem přátel zahrady. 

29. 12. 1935 valná hromada u Srchů. 

4. 7. 1936 po krupobití bude spolek žádat úhradu za škodu u komise 

vyšetřující škodu. 

5. 6. 1937 zřízen zvláštní nevyčerpatelný fond nazvaný „fond přítele 

Novotného“. Fond má mít význam čistě chovatelský. 

4. 9. 1937 k 20. výročí SSSR zapíše se spolek do pamětní knihy a daruje 

10 Kč. 

30. – 31. 10. 1937 se koná ustavující schůze okrsku pod Ládvím 

v restauraci u Srchů. 

6. 3. 1938 okrsek pod Ládvím spojuje spolky Ďáblice, Čakovice, Kbely, 

Kobylisy. 

3. 9. 1939 slavnostní valná hromada u Srchů. Zástupci spolků: Sportovní 

klub Ďáblice, spolek Svornost, společnost přátel zahrady v Ďáblicích, 

hasičský sbor Ďáblice, Obec baráčníků Ďáblice, okrsek Podládevský, 

Národní souručenství Ďáblice. 

2. 3. 1940 se ruší fond přítele Novotného. 

29. 12. 1940 změna spolkové místnosti u Srchů do nové do hostince 

„u Vernerů“. 

22. 2. 1941 předseda Liška dostal přípis, že místní spolek králíkářů musí 

přijmout chovatele holubů. 

14. 11. 1942 u Vernera. Bude reorganizace spolku. Na základě nařízení 

min. zemědělství a lesnictví smí býti v místě jeden spolek, který bude 

sdružovati králíkáře, kožaře a drůbežnictví. Směrnice nejsou dosud 

vypracovány. 

2. 6. 1945 na návrh předsedy Lázničky odhlasováno vepsat do pamětní 

knihy článek jako upomínku na padlé členy: Brejcha Karel, Holeček Rudolf 

a Wick Arnošt, kteří padli za svobodu v revolučních dnech 5. – 9. května 

1945. 

3. 11. 1945 členská schůze v restauraci u Koubů. Řídící učitel Čermák jako 

stavební referent obce. 

26. 12. 1946 pokladní hotovost 1. 1. 1946 byla na základě uložení všech 

starých platidel na vázaný vklad žádná. 

11. 4. 1947 zpráva hospodáře: spolek má 56 členů. Ve spolku je 

139 chovných kusů, z toho 109 ramlic a 30 ramlíků od 46 členů. 
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17. 5. 1947 spolek obdržel diplom od Svazu přátel SSR jako kolektivní 

člen. 

24.-25. 9. 1947 jubilejní výstava ve spolkové místnosti u Kukalů, záštitu 

nad výstavou převzal MNV a AV NF. 

10. 12. 1949 byl zakoupen tkalcovský stav. 

4. 2. 1950 oznámeno, že holubářský spolek vstupuje do našeho spolku. 

7. 1. 1951 výroční schůze u Kukalů. Průša oznámil, že odbor holubářský 

čítá 73 členů. 

22. – 23. 9. 1951 výstava u Srchů spojená s vystavením výrobků 

z angorské vlny a kožešin. 

2. 2. 1952 usneseno přihlásit nově se ustavující komisi chovatelů slepic 

do ústředí. 

8. 3. 1953 tkalcovský stav prodán Josefu Liškovi ml. za 5000 Kčs. 

1. 9. 1962 stav členů v Ďáblicích: 31 králíkářů, 29 slepičářů, 16 pošt. 

holubářů, 35 užitk. holubářů 

Rok 2018 patřil k nejlepším v dosavadní historii ZO. Ďábličtí drůbežáři 

získali několik čestných cen na místních výstavách. Chovatelé králíků přivezli 

navíc 2x čestnou cenu z celopražské výstavy. Holubáři získali 2x čestnou 

cenu na středočeské krajské výstavě na rejdiče. Za moravské pštrosy 2x 

čestnou cenu na celostátní speciální výstavě v Křenovicích i v Lysé nad 

Labem. Dále máme tři uznané plemenné chovy na moravské pštrosy. Na 

evropské výstavě v Dánsku jsme získali tituly Evropský šampion a Mistr 

Evropy na čtyřčlennou kolekci moravských pštrosů modrých černopruhých. 

V současné době je v ZO Ďáblice registrováno 15 chovatelů. 

6. – 8. 9. 2019 ZO bude pořádat tradiční výstavu králíků, holubů 

a drůbeže, kde předvede nové naděje našeho chovu. 

Hana Macháňová (ĎZ 04/2019) 

Pošta ďáblická 

Ďábličtí radní chtěli mít v obci vlastní poštu. V roce 1921 dosáhli povolení 

zřídit v obci poštovní úřad, ale zůstalo pouze u povolení, protože nevybrali 

vhodný prostor pro její umístění. Nutno říci, že se o to moc nestarali, a tak 

ani v roce 1927 nebylo místo vybráno. Až v roce 1928 bylo znovu žádáno 

o zřízení poštovního a telegrafního úřadu v Ďáblicích a 1. července 1929 byl 

konečně zřízen. 
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Do té doby poštovní zásilky doručoval čakovický poštovní úřad, ale 

s potížemi, protože obyvatel v Ďáblicích přibývalo. První poštovní úřad byl 

umístěn v domě čp. 46 v Ďáblické ulici, který patřil řádu Křižovníků. V letech 

okupace byl přemístěn do domu čp. 143, opět v Ďáblické ulici, jehož 

majitelkou byla paní Věra Novotná. 

V květnu 1955 byl přestěhován do domu čp. 118, jehož majitelem byl 

pan Jaroslav Pokorný. V roce 1982 byl z důvodu adaptace přemístěn do 

budovy čp. 66, kde dříve sídlil místní národní výbor. Po jejím dokončení se 

opět vrátil do budovy čp. 118. 

V současné době sídlí ďáblická pošta v domě čp. 339. Z toho je patrné, že 

se pošta stěhovala poměrně často, ale stále zůstávala v Ďáblické ulici. 

To se však zanedlouho změní. Konkrétně 13. května 2019, kdy bude 

otevřena její pobočka 88 v Obecním domě Ďáblice. Po 90 letech tak bude 

mít Česká pošta adresu Osinalická 1104/13, Praha 8-Ďáblice. Otevírací doba 

zůstává stejná: pondělí–pátek 8–18 hod. 

Hana Macháňová (ĎZ 05/2019) 

Pamětníci odcházejí... 

Jen náhodou jsme se dozvěděli o odchodu našeho souseda z tohoto 

světa, od mládí Ďábličáka, kterého znala naše rodina od 60. let. Tak 

šikovného člověka, který uměl rukama udělat, ale i hlavou vymyslet, byste 

dnes těžko hledali. Jeho hlavním oborem byla strojařina, pracoval dlouhá 

léta jako konstruktér v Technickém a zkušebním ústavu na Proseku. Takže 

když bylo potřeba, vyrobil i míchačku na beton, postavil si loď, jakákoliv 

oprava nebyla pro něho problém. Montoval vázání na lyže nám i našim 

dětem, připevňoval brusle, opravoval nám domácí spotřebiče. 

Již v 60. letech se jeho garáž otvírala na fotobuňku. Prováděl generální 

opravy aut svých i svých příbuzných. Podílel se na přípravě výstavby prvního 

panelového domu společně s panem Miloslavem Wimmerem, byl držitelem 

několika patentů, ve své dílně vyráběl po listopadu 1989 pamětní kulatá 

těžítka z ušlechtilé oceli pro prezidentskou kancelář... 

Ani nelze vše vyjmenovat. Ve svém zaměstnání byl vysoce ceněný a ještě 

ve vysokém věku chodil do ústavu 3x týdně jako důchodce, protože ho stále 

potřebovali. Byl nesmírně skromný, prožil rodinnou tragédii, když mu 

tragicky zahynul v 29 letech jeho syn, brzy nato mu zemřela manželka. 
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Tak jsme ho znali, v posledních letech ho potkávali na jeho procházkách 

s hrubosrstým jezevčíkem Filipem III. Byl to již opravdu třetí hrubosrstý 

jezevčík stejného jména. 6x denně s ním chodil, za každého počasí. A pak 

jsme si asi před měsícem uvědomili, že jsme ho již dlouho nepotkali, když se 

najednou na procházce objevil jezevčík Filip s jiným páníčkem. 

20. března zemřel v nedožitých 90 letech.  Odešel tiše, tak, jak v poslední 

době i žil. Skoro nikdo si toho nevšiml. Aspoň touto vzpomínkou bychom ho 

chtěli s manželem připomenout. Bydlel v rodinném domku naproti 

paneláku v ulici U Prefy a jmenoval se Karel Víšek. 

Jindřich a Táňa Dohnalovi (ĎZ 05/2019) 

Kučerovi v Ďáblicích 

Náš fotbal (a vlastně celý ďáblický sport) slaví 100 let. Toto výročí už jsme 

si trochu připomněli, a to na našem fotbalovém plese v březnu letošního 

roku. Hlavní oslavy máme v plánu až v červnu, ale pojďme nyní trochu 

zavzpomínat na ďáblickou fotbalovou historii a s kým jiným než s kapitánem 

týmu slávy ďáblického fotbalu panem Jirkou Kučerou, který – i když není 

ďáblický rodák – tak našemu fotbalu zasvětil více než polovinu svého života, 

a to doslova: nejen, že byl po celá ta léta správcem areálu v Kokořínské 

ulici, několik let i aktivní hráč, člen výboru oddílu, ale také na hřišti bydlel, 

takže logicky toho bude vědět dost. A proto jsme si jedno odpoledne spolu 

sedli a o fotbalové historii si spolu povídali. 

Na pana Kučeru máme všichni, co jsme v okolí hřiště bydleli, určitě řadu 

hezkých vzpomínek, ale v tomhle rozhovoru se s vámi podělíme o jeho 

postřehy. Nejen, že se věnoval fotbalu, ale nezapomínal ani na ostatní děti. 

Sám mám jednu krásnou vzpomínku na „bojovku“, kterou nám zorganizoval 

v okolí hřiště a formou zpráv, jako např. „tam kam góla dáte, další zprávu 

máte“ nebo „až vejdete za vrátka, najdete tam cukrátka“ (ta byla opravdu 

zavěšena na sloupku vrátek), nás trochu prohnal po okolí hřiště a zpříjemnil 

nám sobotní odpoledne. 

Jak jste se vlastně dostal do Ďáblic? 

„S manželkou a dvěma malými dětmi jsme bydleli původně na Žižkově 

v bytě 1+1 spolu s mojí matkou a sestrou, která již také měla dítě. Já jsem 

pracoval v Avii spolu s Vlastou Šerákem, který byl členem hokejového 

oddílu, ve kterém jsem i já v sezóně 1960–61 hrál a díky tomu jsem znal 
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i Ďáblice, tenkrát vesnici na Praze východ. Když ze hřiště odešel správce pan 

Mlčkovský, tak jsem se do výběrového řízení na nového správce přihlásil. 

V prvním kole jsem nevyhrál, ale vítězka si na funkci nakonec netroufala 

a tak se uskutečnilo druhé kolo, ze kterého jsem vyšel vítězně. Na jaře roku 

1962 jsem se nastěhoval do nouzové stavby na hřišti (tenkrát pod ev. 

číslem Nouz E-42). V té době jsme měli již dvě děti: Helenu (1,5 roku) 

a Jirku (půl roku). Třetí dcera Jaruška se narodila v roce 1964 přímo zde na 

hřišti – bylo to v zimě a sanitka s řidičem panem Šrámkem a porodní 

asistentkou paní Křehlíkovou se díky sněhu nemohla do Ďáblic dostat 

a přijela, až když byla Jarka na světě.“ 

Jaké tedy byly Vaše dojmy po příchodu na hřiště a do nového bydliště? 

„I když jsme se stěhovali do provizorní stavby, kde byly dvě místnosti 

a malý kumbál, ze kterého jsme si po létech udělali kuchyňku, byl jsem za to 

rád, protože jsem si tím – i když provizorně – vyřešil svoje bydlení. Kdyby mi 

to nevyšlo v Ďáblicích, tak bych v té době odešel do Podlipanských strojární 

Detva, kde mi v té době nabízeli byt 3+1 s krásným výhledem na les. 

Manželka tam samozřejmě nechtěla a i já byl nakonec rád za tohle, i když 

se dalo říci, že jsme se stěhovali do pastoušky. V bytě nebyla zavedena 

voda, WC na dvorku...“ 

Jak vypadal v šedesátých letech fotbalový zápas? 

„Hlavně byl větší zájem ze strany ďáblických diváků a fanoušků – tribuna 

byla plná. Často došlo i na drobné bitky mezi diváky, ale vždy to skončilo 

s úsměvem. Vyhrocená utkání byla pravidelně s Chabrama. Když jsme hráli 

u nich, pravidelně kolem 80–100 fanoušků od nás šlo na zápas pěšky přes 

pole. Později jsme několikrát jeli v přívěsu za traktorem (tím, co používaly 

babky na poli při polních pracích). Bylo to trochu sparťanské, ale bylo to 

lidské, nikdy u toho nechyběla sranda. 

Zázemí fotbalu v té době tvořila velká kabina domácích, dvě pro hosty, 

malá kabina pro rozhodčího, společná koupelna pro hráče se studenou 

vodou, jedno suché WC na dvorku, na ‚malou‘ se chodilo na písek za 

kabiny. V kabinách se mohlo být jenom v létě, byly dřevěné, hýbaly s nimi 

myši a kdybychom tam v něčem zatopili, vzplály by celé.“ 
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Když vzpomínáme na Vaše začátky, kdo ještě ve fotbalovém oddílu 

pracoval? 

„V době mého nástupu byl předsedou pan Svoboda (bydlel na hlavní, tzv. 

u pumpy), pan Lichnovský (nejdřív dělal pro fotbal, potom chvilku předsedu 

TJ), Josef Sládek (pokladní oddílu a později účetní TJ), pan Janatka (vedoucí 

mužstva), pan Němec (člen výboru a velký bouřlivák), Zdeněk Šedivý st. 

(sekretář), Antonín Průša (trenér, který vedl snad všechny týmy, svazový 

rozhodčí, neúnavný pracant při vykopávání drnů na hřišti), Václav Kulič 

(neúnavný pracovník) s manželkou, která každou zimu vybírala vstupné na 

bruslení, Josef Kubů (trenér), Jaroslav Bek (člen výboru), Zdeněk Klouda 

(hráč, později známý pod přezdívkou Karbanátek jako provozovatel 

kantýny). Později potom přišel Josef Karásek (sekretář, předseda fotbalu) 

a Ladislav Novák (předseda oddílu a později TJ) – oba posledně jmenovaní 

přišli do Ďáblic v době, kdy začaly svoji činnost Spoje. Dalším neúnavným 

trenérem (a později i členem výboru) byl Jarda Mezera – vychoval jedno 

mužstvo od mrňousů po žáčky až do dorostu – a dneska už můžu říct, že se 

mu celé mužstvo vešlo do jeho škodovky, když jeli na zápas. 

Samozřejmě nesmím zapomenout na Láďu Červinku – šéfkuchaře 

z Letova, který si několikrát vzal v práci týden dovolenou a jel našim hráčům 

vařit na soustředění na Rohuli (rekreační zařízení podniku Kovofiniš Ledeč 

nad Sázavou).“ 

Na co se nejvíce vzpomíná? 

„Celá doba mého působení byla hezká, bylo to ale trochu o něčem jiném 

než dnes. Když jsem začínal, tak v týmu chlapů‘ byli všichni hráči Ďábličáci, 

jen jeden k nám dojížděl – když jsem končil, tak to bylo skoro obráceně. 

Všichni pro fotbal dělali něco navíc, občerstvení po zápase jsme si 

zajišťovali sami. Pamatuji si, když manželka s Kamilou Červinkovou dělaly 

skoro kýbl těsta na bramboráky apod. 

Ta doba byla kamarádštější, nikdo si proti nám nic nevymýšlel, nikdo 

proti nám nebojoval. A to se za dobu mého působení na hřišti vedle mě 

vystřídaly pomalu tři generace – takže stovky lidí. 

Krásné je, když mě někdo potká s otázkou, jestli ho poznávám a pamatuji 

si na něj – ale v tom množství si opravdu na všechny pamatovat nemohu. 

A to jsem krom správcování byl také řadu let hráčem Ďáblic. 
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I hřiště bylo jiné – okolo hlavní plochy byly valy, které celý areál dělily na 

několik zón a bylo to takové domáčtější, uzavřené. Ty valy zmizely neznámo 

kam za doby působení pánů Černého a Kalaše ve výboru TJ.“ 

A obráceně – co vás naštvalo? 

„Samozřejmě, občas někdo a něco, ale nikdy ne natolik, abych chtěl ze 

hřiště odejít. Práci správce jsem po 41 letech ukončil po dohodě (a taky 

trochu kvůli věku).“ 

Jaká byla odměna za správcování? 

„První odměna byla 200 Kč. Náplní práce byla krom péče o hrací plochu 

(zalévání, sekání, lajnování) i starost o výstroj – praní, žehlení a úklid.“ 

V čem tedy spočívala vlastní práce správce? 

„Dneska už správcové nevědí, co to je oprava kopaček – po každém 

použití jsem zatloukal špunty. Jeden hráč už v té době měl kopačky se 

šroubovacími špunty, ale ty jsem opravit neuměl, tak mě vzal ‚do učení‘ 

správce Pragovky – ten mě naučil hodně věcí a tvrdil, že správce hřiště 

nikdy nemůže říct, že má hotovo (a měl pravdu). Míče byly šněrovací – když 

dal někdo hlavičku a trefil se do šněrování, tak to byla pěkná rána do hlavy. 

Lajnovalo se vápnem z mechanické lajnovačky, takže jsem před každým 

zápasem měl zajištěnou hezkou procházku. 

Zimní turnaje se hrály na Pragovce dlouhá léta, v té době nikde nebylo 

hřiště s umělým povrchem, tak se hrálo na škváře. Dresy hezky prachem ze 

škváry nasákly, že se taška někdy ani nedala unést, pak se musely dvakrát 

namočit, aby se z toho ta špína dostala,“ [pozn.: pan Kučera místo slova 

špína použil jiné], „teprve potom se mohlo prát. 

A když už jsme měli bubnovou pračku, nejdříve se praly ručníky, pak 

trika, trenky a nakonec ponožky.“ 

Jakou techniku měl správce pro svoji práci? 

„Hlavní náplní práce správce je péče o hrací plochu. Začínal jsem s kosou, 

ale problém byl v tom, že jsem s ní neuměl. Navíc jsme ji na hřišti ani 

neměli, a tak museli pomoci ostatní funkcionáři. Jednou mi kosu půjčil 

Vlasta Hliňák, měl ji krásně vybroušenou, doslova vymazlenou – chudák 

zaplakal, když jsem mu ji vracel zlomenou. Na sekání jsme pak dostali 

‚cepák‘ – sekačku za traktor, takže jsme byli závislí na pomoci někoho ze 

statku. Když se v Ďáblicích založila jednotka Policie, tak nám se sekáním 

pomáhali oni se svojí sekačkou, tady byl nájem basa piva a lahev rumu (je 
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to promlčeno, dneska to už můžeme napsat). Časem jsme si koupili lištovou 

sekačku VARI, spolu s ní ale nastoupila jednotka žen z okolí hřiště a trávu 

shrabaly, nasušily a odvezly. 

První traktůrek přijel na hřiště až v době působení pana Lapky ve vedení 

fotbalu. Trávu bylo potřeba i zválcovat, na to jsme používali multikáru 

a později vyřazené auto Pepíka Karáska. 

Hřiště se zalévalo hadicí, tu jsem tahal po hřišti, občas nám to zalili hasiči 

v rámci cvičení. Jednou jsme získali díky ďáblickému statku travní semeno, 

tak jsme ho poctivě zaseli, dalo to tolik práce a za tři hodiny přišla průtrž 

mračen a byli jsme tam, kde na začátku – všechno semeno spláchnuté. Co 

se týká praní, tak zpočátku byla technika v podobě necek a valchy, první 

pračku nám koupila moje tchyně a pralo se v ní pro fotbal. Bubnovka přišla 

až po několika letech.“ 

Bydlel jste na hřišti. Kolikrát vám někdo rozbil okno? 

„Okno za celou dobu ani jednou, a to jsme v žádném okně neměli mříže. 

Jen jednou rozbili sklo ve dveřích. Kluci se holt uměli trefovat, věděli, kde je 

branka.“ 

Co Vás na hřišti rozesmálo? 

„O zábavu nebyla na hřišti nikdy nouze. Rád ale vzpomínám na den, kdy 

jeden kamarád (funkcionář, trenér) přišel na hřiště se svým malým synkem, 

který byl oblečen do námořnického oblečku, celý nažehlený, jenom zářil. 

Tatínek se začal zajímat o trénování, synka ale zajímala sekačka – ten velký 

cepák – a to doslova do posledních detailů. Navíc jsem synkovi ukázal, kde 

jsou maznice a jak se s nimi dá točit. Po chvilce se nažehlený chlapeček 

změnil ve špinavého a zamaštěného dělníka z ČKD, ze kterého jeho tatínek, 

když ho spatřil, dostal šok a bál se ho vrátit domů k mamince. Jak to doma 

dopadlo, nevím. 

Po zápasech jsme si zpravidla chvilku poseděli a při té příležitosti o smích 

nouze nebyla, hodně srandy se užilo i třeba v případech, kdy jsme jeli ve 

vlečňáku traktoru na zápas.“ 

Mimo rozhovor bych zde chtěl uvést jednu příhodu pana Kučery 

s rozhodčím, který něco odpískal asi jinak, než měl. Pan Kučera – na zápase 

byl v pozici diváka – mu to slovně vysvětlil, ale rozhodčí to pojal jinak 

a vykázal pana Kučeru ze hřiště slovy: „Dokud ten divák nepůjde domů, ve 

hře nebudeme pokračovat.“ Pan Kučera poslechl, odešel domů, otevřel si 
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okno v obýváku, které bylo přímo na hrací plochu, a mohl pokračovat ve 

svých komentářích. 

Jak vnímáte změny na hřišti? 

„Jo, tak to je ‚nebe a dudy‘. Kdyby hřiště dneska viděli někteří mí 

fotbaloví kamarádi, kteří už nejsou mezi námi (Klouda, Karásek, Sládek, 

Novák, Kubů a mnozí další), vypadly by jim oči z důlků. Jaké jsou kabiny, po 

škváře ani památky, to se nedá srovnávat. Dříve bylo hřiště celý den 

otevřené, v podstatě tam nebylo co zničit, to dneska možné není.“ 

Součástí sportovního areálu byl i „hokeják“ – v místech, kde jsou dnes 

tenisové kurty, bylo sezónní hřiště na hokej – jak na tohle vzpomínáte? 

„Když začalo mrznout, dělali jsme led. Znamenalo to, že skupinka šesti 

dobrovolníků trávila noc na hřišti (u karet a grogu) a vždy dva polévali 

plochu, ostatní byli u kamen a postupně se střídali. Za dvě noci se tak 

udělala vrstva ledu, která se před den trochu rozjezdila a pak znovu polila, 

aby byla pevná a mohlo se hrát. Bouda, která byla u hřiště, pak jednou lehla 

popelem, za kabiny sloužily vyřazené vlečňáky od tramvají. 

Hokej se hrál každou zimu, když to počasí dovolilo. Přes den se hřiště 

otevřelo pro bruslení, večer se trénovalo a hrály zápasy. Měli jsme tady 

osvětlení – nejdřív byly přes hřiště na drátech natažené černé lampy, které 

pan Kubů sponzorsky zajistil v Avii, později byly okolo hřiště výbojky. Hokej 

zde vedla dvojice Seidl–Stolina, jako rozhodčí jim pomáhal pan Višic (měl 

licenci a zdarma pískal naše zápasy). Soupeřem pro nás byly okolní týmy – 

Letňany, Čakovice, Mratín, Bohnice. Díky tomu, že jsme byli odkázáni na 

přírodní led, jsme hráli jen nejnižší soutěže, ale to nám nevadilo. Jinak krom 

fotbalu a hokeje se občas hrál i nohejbal nebo volejbal, ale to pouze na 

rekreační úrovni.“ 

Po celou dobu našeho rozhovoru s námi byla i manželka pana Kučery 

Helena. Jak já tvrdím, je to žena, která vyprala nejvíce dresů v Ďáblicích. 

A tak jsem se jí zeptal: Jak jste se na hřišti cítila jako jediná žena mezi tolika 

chlapama? 

„Já mezi chlapy nechodila, své práce jsem na hřišti měla dost v době, kdy 

tam ostatní nebyli. Praní prádla, občasné žehlení, úklid kabin, v zimě 

shrnování sněhu, práce se vždycky nějaká našla. Hlavně v začátcích, kdy na 

praní byla k dispozici jenom valcha a necky. Byla to těžká práce, ale 

vzpomínám s úsměvem.“ 
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Jak se Vám tam bydlelo? 

„Nebylo to jednoduché, hlavně v začátcích: byt bez vody, bez WC – 

museli jsme chodit pro vodu do sprch, koupelna také nebyla – používali 

jsme tu pro hráče. Jediné, čeho bylo dost, bylo místo na sušení prádla. Ale 

i tak to byla hezká doba, s manželkami hráčů a funkcionářů jsme se 

scházely po zápasech, při zahájení nebo ukončení sezóny a o zábavu nebyla 

nouze. Na tohle ráda vzpomínám.“ 

To, že má paní Kučerová na svůj život mezi fotbalem hezké vzpomínky, 

dokazuje i tím, že nechybí na žádném zápasu mužů, který se na ďáblickém 

hřišti odehraje. Jirka i Helena Kučerovi byli za svoji práci pro ďáblický fotbal 

při příležitosti 95. výročí v roce 2014 uvedeni do Týmu slávy ďáblického 

fotbalu. 

Tolik k našemu vzpomínání na doby minulé z pohledu Jirky Kučery. Je to 

taková naše předzvěst k blížícím se oslavám krásného fotbalového výročí. 

Aleš Sládek (ĎZ 05/2019) 

100 let SK Ďáblice 

V loňském roce oslavila krásné sté výročí naše republika, v letošním roce 

toto výročí máme v Ďáblicích, 100 let od svého vzniku slaví náš sportovní 

oddíl. Nemáme již mezi námi žádného pamětníka, nicméně řada pramenů 

nám připomene, jaké to bylo, když se několik nadšenců sešlo a založilo 

fotbalový oddíl. Sto let je pro fotbal krásný věk, a fotbalový oddíl má tu 

výhodu, že s věkem nestárne, ale vlastně mládne a vzkvétá. Hřiště, které je 

dnes v Kokořínské ulici, zažívá poslední léta velký rozkvět a mění se nám 

téměř před očima. Na této adrese je hřiště od roku 1929, a když si 

představíme, v jakém stavu bylo v době, kdy si i my pamatujeme z dob 

svého mládí, tak škvára z hrací plochy je nenávratně pryč, dřevěné 

fotbalové zázemí (kabiny) už jsou také dávnou historií, travnatý plácek 

s rozházenými betonovými panely se přeměnil na hřiště s umělým 

povrchem, a tak by se dalo pokračovat dál a dál. 

Od roku 1968 jsou Ďáblice součástí hlavního města Praha a od té doby 

také hrajeme soutěže, které jsou řízeny Pražským fotbalovým svazem. 

Podíváme-li se dnes na rozlosování, je to až trochu neuvěřitelné, ale máme 

v soutěži přihlášeno 13 týmů, a to je zde ještě několik týmů, které do 

organizovaných soutěží zařazeny nejsou (jedná se o fotbalisty – 
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předškoláky). Celkem máme ve fotbalové asociaci registrováno kolem 

300 členů, většina z nich jsou aktivní hráči. Pro informaci: každý hráč je 

členem Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a potažmo registrován 

jako člen ČUS (České unie sportu). 

V současné době se náš sportovní klub trochu „smrskl“ v počtu 

sportovních oddílů – máme pouze fotbal a tenis (a ten jen na rekreační 

úrovni). Pamětníci jistě vzpomenou na oddíly ZRTV (základní a rekreační 

tělesná výchova), oddíl jezdectví, stolní tenis, a samozřejmě lední hokej – 

ten se hrál v místech, kde jsou dnes tenisové kurty. 

Nicméně pod náš klub spadá i hřiště s umělým povrchem za KC Vlna, 

které je využíváno pro rekreační sportování, aby se ulehčilo hlavnímu hřišti. 

Věříme, že se za několik měsíců za hřištěm postaví víceúčelová sportovní 

hala, která jistě poskytne možnosti k dalšímu sportovnímu vyžití našich 

spoluobčanů. 

Jménem fotbalového oddílu chceme tímto poděkovat všem našim 

spoluobčanům, kteří nám v našem úsilí pomáhají a mají spolu s námi radost 

ze všech úspěchů. Naše práce pro fotbal je dobrovolná, s výjimkou 

trenérských dotací od fotbalových orgánů nikdo na hřišti není za svou práci 

placen, děláme to zdarma a rádi. Hřiště se stalo v posledních letech 

místem, kde se setkávají hlavně mladí sportovci a jejich rodiče, mnoho z vás 

hřiště bere jako místo odpočinku. 

Historie 

Psal se rok 1919, kdy myšlenka několika jednotlivců měla nám budoucím 

přinést mnoho radostí, a někdy také starostí. To také měli v začátcích ti 

funkcionáři, kteří s myšlenkou na založení sportovního klubu přišli. 

Bylo by dobré si připomenout, jak si oddíl v začátcích připravoval svůj 

sportovní stánek. Začalo to roku 1919, kdy měl oddíl klubovnu uprostřed 

obce v restauraci „U Srbů“. Tenkrát se takhle sešli v čele s kamarádem 

Literou, bez finančních prostředků, ale s chutí k fotbalu Václav Červený, 

Antonín Vobora, Václav Šolta, Rudolf Bašta, František Vlasák, Václav Vítek, 

Antonín Holec, Karel Ryšlavý, Václav Šimáček, František Anděra, Josef 

Pazreda a možná i někteří další. Založením klubu nastaly i starosti 

vybudovat hřiště, zakoupit dresy a vše, co je ke hraní fotbalu potřebné. 

První hřiště měl oddíl na místě, kde později stála provizorní škola 

(v Ďáblicích zvaná „dřevěnka“ v ul. Na Terase). Hřiště zde nemělo dlouhé 

trvání. Druhé hřiště, nově vybudované ve směru k Čakovicím za tehdejší 
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kovárnou a chaloupkami, bylo dlouhou dobu útočištěm fotbalistů, a to 

včetně klubové místnosti v restauraci U Srbů – až do 10. výročí založení 

klubu v roce 1929. 

Další éra ďáblického fotbalu nastala s nově vybudovaným hřištěm na 

dnešním místě. Toto třetí hřiště měnilo svůj ráz několikrát. Původně bylo 

postaveno ve směru západ-východ, bylo neohrazené a klubová místnost se 

nacházela v nově postaveném „Hotelu Veselý“ (dnes hospoda „Na Růžku“), 

kde se mužstva i oblékala, dokud na hřišti nebyly vybudovány kabiny. 

Takto se hrálo po celou druhou světovou válku. Ihned po válce došlo 

k rozšíření pozemku směrem ku Praze na pozemky pana Filingera. Tím 

došlo i ke změně položení hřiště – dnešnímu směru sever-jih. Byly 

zakoupeny kabiny z objektu bývalého PKOJF (Park kultury a oddechu Julia 

Fučíka – dnešní Výstaviště Praha) a dosavadní kabiny byly využity jako 

kantýna. Dále zde byl postaven domek pro správce. 

Ale zpátky k aktivnímu fotbalu 

V roce 1922 byl klub SK Ďáblice zabezpečen natolik, že mohl nastoupit 

do organizované soutěže – tenkrát to bylo mistrovství III. třídy na Praze-

východ. Po střídavých úspěších a neúspěších se v roce 1928 mužstvo 

probojovalo do I.B třídy, nicméně pak následoval rychlý sestup a občas to 

vypadalo i na zánik klubu, nicméně vše se v dobré obrátilo a v roce 1935 byl 

klub opět v l.B třídě. 

V té době se zde objevují i týmy žáků a dorostu. Fotbalový klub se 

rozrůstá, získává si respekt i u sousedních velkých soupeřů. A v této době 

vlastně začíná „zlatá éra“ ďáblického fotbalu. Mužstvo se svým úsilím 

a s vlastními odchovanci umísťuje v Mistrovství SFŽ (středočeská fotbalová 

župa) na prvním místě v I.B třídě a postupuje do I.A třídy. Píše se rok 1940. 

Tímto postupem se Ďáblice stávají pátým nejlepším týmem v seznamu 

nejlepších amatérských oddílů. Vedení oddílu bylo v dobrých rukou. 

Osvědčení pracovníci v čele s předsedou Šimáčkem, přítelem F. Starým, 

V. Kubíčkem, pokladníkem Pazourem, sektorářem Rudlou Starým 

a ostatními – Srbou, Skalickým, Novákem, Paurem, Římalem, Měchurou, 

Sládkem, Kuličem a neúnavným správcem Literou. 

Až do konce 2. světové války jsme se jako oddíl drželi dobře, ale v nové 

osvobozené Československé republice jsme neudrželi ani I.B třídu. Po válce 

nadšení ďáblických fotbalistů polevilo, řada hráčů i činovníků odchází do 
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pohraničí, výkonnost klesá. Také četné reorganizace soutěží mnoho 

funkcionářů odradilo od další práce. 

Fotbalový život ale jde dál a v padesátých letech dostává klub název 

„Dynamo Ďáblice“, pod tímto názvem opět vybojujeme v roce 1958–59 

postup do l.A třídy. 

V roce 1959 byli do čela klubu zvoleni pan Kubec J. st., Pešek, Papírník, 

Čemus, Janatka, Šedivý, Sládek, Zachariáš, Měchura, Kubů, Kratochvíl, 

Thím, Zahrádka, Svoboda, Vávra, Tichý, Kocík, Višic, Rulík, Voceský, Kocík, 

Vobora a Krbec. Ve výčtu fotbalových úspěchů nesmíme zapomenout na 

dorostenecké mužstvo, které si v roce 1953 vybojovalo titul přeborníka 

okresu Praha-sever a udrželo si ho po dvě léta. Dorost vedl pan Němec, 

později pan Stolina st., při vzpomínce na hráče té doby se objevují jména 

Josef Kubů, Milan Dostál, Jiří Šnajdr, Mirek a Adolf Bednářovi, Josef Pros, 

Josef Dvořák, Ilja Smetana, Václav Vosecký, Jiří Hrdlička, Jaroslav Holec, 

Miroslav Červený, Jiljí Kubec, Václav Lechnýř, Karel Albrecht, Josef Růžička, 

Karel Koubek. Nejdále to dotáhl Milan Dostál, který se dostal fotbalově až 

do I. mužstva pražské Sparty. Po ukončení činnosti pana Stoliny je přebírá 

Jaroslav Kratochvíl. 

Rok 1969 – padesát let ďáblického fotbalu. Z této doby víme, že fotbalu 

velel předseda oddílu pan František Svoboda, ve výboru byli Janatka, 

Šedivý, Zachariáš, Sládek, Srba, Vobora, Cuc. Mužstvo, které v roce 1969 

obhajovalo I.B třídu, hrálo ve složení Svítek, Svoboda, Hrdlička, Brožák, 

Dostál, Holec, Kubec, Houdek, Cifra, Brejcha, Vostřák, Brejcha M. Tato 

jména jsou v Ďáblicích známá a mnozí z hráčů zde dodnes bydlí. Fotbalový 

oddíl SK Ďáblice vystupoval pod názvy Dynamo Ďáblice, Tělovýchovná 

jednota Dynamo Ďáblice, Dynamo Agrostav Ďáblice, aby se nakonec v roce 

2016 vrátil ke svému původnímu názvu SK Ďáblice. V rámci fotbalových 

soutěží vystupoval fotbalový oddíl pod názvy FC Vela Ďáblice (v roce 1994, 

kdy do ďáblického fotbalu vstoupil Richard Lapka) a kdy jsme poprvé 

v historii postoupili do l.A třídy a následně i do Pražského přeboru. V té 

době se opět rozvíjí i mládežnický fotbal – nejprve bylo založeno žákovské 

mužstvo. Po odchodu pana Lapky jsme krátký čas hráli pod názvem FC ASA 

Ďáblice, dnes jsme ve fotbalovém světě jen a jen SK Ďáblice. Za poslední 

léta jsme se ještě dvakrát probojovali do Pražského přeboru, ale tuto 

soutěž se nám nepodařilo udržet, v sezóně 2018/19 hrajeme l.A třídu 
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v rámci Prahy, týmy staršího dorostu, mladšího dorostu a starších žáků hrají 

Pražský přebor. 

Osobnosti ďáblického fotbalu 

Pokud se podíváme do historie, najdeme zde mnoho jmen ať již hráčů 

nebo činovníků, kteří se zasloužili o dnešní dobré jméno ďáblického sportu 

a hlavně fotbalu. Samozřejmě si každý jako prvního vybaví člověka, který 

více jak polovinu svého života spojil nejen s ďáblickým fotbalem, ale 

i s hřištěm: 

• Pan Jiří Kučera, správce našeho fotbalového areálu, který zde i po celou 

dobu bydlel. Spolu s ním nesmíme zapomenout na jeho ženu paní Helenu 

Kučerovou, která se po celou dobu poctivě starala o dresy a asi už nikdo 

nespočítá, kolik tisícovek dresů za svůj život vyprala. Jejich vzpomínání vyšlo 

v květnovém Ďáblickém zpravodaji.  

• V roce 1972 přichází do Ďáblic pracovník tehdy MPSP (tzv. Spoje) pan 

Josef Karásek a za několik let se stává funkcionářem fotbalu. Prošel řadou 

funkcí, zasloužil se o rozvoj mládežnických týmů po roce 1989 a za svou 

činnost mu byla Pražským fotbalovým svazem udělena medaile Václava Jíry.  

• Krátce po sametové revoluci přišel do ďáblického fotbalu Richard 

Lapka, který jej uvedl do trochu jiné dimenze a pod jeho vedením jsme 

poprvé v historii hráli nejvyšší pražskou soutěž – Pražský přebor.  

• Hvězdička zasvítila, ale bohužel zhasla – Martin Horváth přišel do 

Ďáblic jako hráč a po několika měsících začal trénovat – došlo to až 

k založení IFS – Individuální fotbalové školy, která se velice dobře rozjela. 

Bohužel ale nepozornost jednoho řidiče ukončila Martinův život v zatáčce 

u Olbramovic 21. června 2016.  

Ze současných osobností našeho fotbalu zmiňujeme: 

• Fotbalista, který zasvětil téměř celý život ďáblickým barvám, je Jirka 

Černý, který si své první fotbalové zápasy odehrál ještě na ďáblické škváře, 

se nakonec stal hlavním trenérem klubu a v současné době vede tým 

„A“ mužů, který je v horní části tabulky. 

• V současné době je fotbalovým tátou Michal Mošnička – opravdový 

nezmar, který bojuje za fotbal doslova na všech frontách, bohužel dost 

často na úkor svých vlastních zájmů. Za jeho téměř desetiletou kariéru na 

postu předsedy ďáblického sportu se fotbalový areál změnil k nepoznání 

a věříme, že i všechny plány se nám podaří dotáhnout do zdárného konce. 
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• Samozřejmě bychom mohli jmenovat další významné funkcionáře – 

pana Svobodu (pro pamětníky – pana Svobodu, co bydlel u pumpy), Zdeňka 

Lichnovského, Zdeňka Šedivého st., Josefa Sládka, Evu Hadravovou, 

Ladislava Nováka, Jardu Šmída a mnohé další. Ze současných pracovníků 

pak Jardu Vodáka, Ladislava Červinku, Pavla Mihálika, Lenku Mihálikovou, 

Martina Vlčka... 

• V této kapitole nesmíme zapomínat ani na významné hráče. Některé 

stále potkáváme mezi námi a ani si neuvědomíme, kolik svých sil pro 

ďáblický fotbal vynaložili – pan Jiljí Kubec, Milan Houdek, Jiří Hrdlička, 

Jaroslav Brejcha, Jaroslav Krbec, Jan Lomoz, Josef Pína Valeš a samozřejmě 

všechny generace Jirků Kučerů. Jedinou dívkou, která vynikala ve 

fotbalovém umění, byla „Mirča“ – Mirka Kloudová, která už bohužel není 

mezi námi. 

4. Sport v Ďáblicích byl nejen fotbal V roce 1919 byl založen oddíl SK 

Ďáblice – fotbalový oddíl. Postupem času měnil jak náplň svojí činnosti, tak 

i název. Po celou dobu je hlavní náplní fotbal, postupně se k němu přidaly 

i další sporty – základní a rekreační tělesná výchova (pod známou zkratkou 

ZRTV), stolní tenis (ten se hrával v Sokolovně nad pódiem), jezdectví – 

jízdárna byla dlouhá léta na Štamberku ve statku, který původně patřil 

Čemusovým (proto se mu říkalo „Čemusovna“), a později ve statku vedle 

hasičárny. Název oddílu se nejprve změnil na Dynamo Ďáblice, postupně – 

podle tehdy patronátního podniku na Dynamo Agrostav Ďáblice. Podle 

legislativy byl název doplněn o slova Tělovýchovná jednota. Fotbalový oddíl 

postupně hrál své soutěže pod názvy svého hlavního sponzora – FC Vela 

Ďáblice, FC Ďáblice, FC ASA Ďáblice, aby se nakonec vše vrátilo 

k původnímu názvu SK Ďáblice. 

Budujeme, budujeme 

Pokud se podíváme trochu pozorněji na fotky, vidíme pana Kučeru před 

dřevěnými kabinami, které jsou od sedmdesátých let v Ďáblicích minulostí. 

V té době nahradily čtyři dřevěné kabiny, kterými doslova hýbaly myši, 

zděné kabiny pro čtyři týmy a rozhodčího. K těmto kabinám potom přibyly 

další, určené hlavně pro mládež – kabiny moderního typu, kdy má každá 

svůj sklad pro výstroj a své sociální zařízení. 

V poslední době na hřišti přibyla umělka – tak se říká hřišti s umělým 

povrchem, která se budovala několik let díky průtahům s výkupem 
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pozemku. Nakonec máme hřiště o rozměrech 94 x 51 metrů, které svými 

parametry odpovídá požadavkům na hru ve všech kategoriích, které 

organizuje Pražský fotbalový svaz. 

Pro informaci – hřiště s travnatým povrchem má rozměry100 x 65 metrů. 

Branky mají standartní rozměr dle předpisů – 244 x 732 cm. Hrací plochy 

schvaluje každých pět let sportovně-technická komise Pražského 

fotbalového svazu, hřiště s umělým povrchem navíc podléhá i pravidelné 

atestaci přímo od FAČR. 

Díky fotbalového grantu vzniklo v Ďáblicích i menší hřiště v areálu u Vlny. 

Toto hřiště je určeno hlavně k rekreačnímu sportu a je využíváno širokou 

ďáblickou veřejností a pro organizovanou fotbalovou soutěž není 

atestováno. 

Co je ale hřiště bez tribuny – takže postupem času u hřiště vyrostla sice 

menší – ale zato hezká krytá tribuna pro třicítku diváků. Protože se na 

umělce hraje hlavně v zimě, je krytá tribuna příjemným místem pro diváky. 

Nezapomínáme ani na naše nejmenší – u vchodu jsme za finanční pomoci 

Městské části Praha-Ďáblice vybudovali menší dětské hřiště, na kterém 

krom správného pískoviště nechybí klouzačka a houpačky. O tom, že to byla 

správná investice, svědčí skutečnost, že hřiště je každý den zaplněno dětmi. 

Pokud budujeme, nesmíme zapomínat ani na zhodnocování areálu, takže za 

poslední roky dostala hlavní budova na hřišti nový, zateplený plášť a novou 

střechu, takže už nám do kabin nezatéká. 

Úřad je úřad, i my máme po sportovní stránce své nadřízené 

Fotbalový oddíl SK Ďáblice je podle platné legislativy spolek. Náplní naší 

činnosti je logicky sportovní činnost. Metodicky a organizačně jsme řízeni 

Pražským fotbalovým svazem – vznik Pražského fotbalového svazu (PFS) se 

datuje do sedmdesátých let minulého století a navazuje na dřívější existenci 

vlivné Středočeské župy fotbalové, založené již roku 1918. PFS, který řídí 

fotbalové soutěže v metropoli naší republiky ve všech věkových kategoriích 

od mužů až po přípravky, je organizační složkou Fotbalové asociace ČR 

s vlastní právní subjektivitou a se zvláštním statutem. Na rozdíl od jiných 

oblastí je totiž jedinou složkou, která řídí krajské i okresní soutěže 

dohromady. V ostatních oblastech najdeme vždy krajskou i okresní řídící 

složku. PFS je zároveň největším regionálním fotbalovým svazem v ČR. 

Kromě zabezpečení komplexního rozvoje fotbalu v Praze po materiální, 

personální i finanční stránce a organizace a řízení pražských soutěží je 
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hlavním posláním PFS zprostředkování sportovní náplně pro děti a mládež 

(2/3 členské základny je mladších 18 let) a jejím prostřednictvím výchova 

k aktivnímu životnímu stylu, týmové spolupráci a smyslu pro fair play. 

Fotbalová asociace České republiky je členský svaz organizací FIFA a UEFA 

a orgán, který organizuje fotbal v Česku. Je dalším z pokračovatelů Českého 

svazu fotbalového, založeného v roce 1901. Do června 2011 se označoval 

názvem Českomoravský fotbalový svaz. Organizuje nižší fotbalové soutěže 

(nejvyšší profesionální soutěže od roku 2016 spravuje Ligová fotbalová 

asociace), do jeho kompetence spadá i česká fotbalová reprezentace nebo 

futsal. V asociaci je zaregistrováno 3 500 klubů a přes 330 000 hráčů. 

Český svaz footballový (ČSF) byl založen 19. října 1901. První podnět 

k jeho založení dalo představenstvo klubu S.K. Slavia v roce 1900. Jeho 

prvním předsedou byl zvolen dr. Freja z klubu ČAFC. V roce 1906 byl svaz 

přijat do mezinárodní fotbalové federace FIFA, ale po protestech 

Rakouského svazu pouze coby provizorní člen. V roce 1918 se ČSF stal 

řídícím orgánem v Československu a v roce 1921 změnil svůj název na 

Československý svaz fotbalový (ČSSF), který se stal v roce 1922 zakládajícím 

členem a součástí Československé fotbalové asociace, původním názvem 

„Československá asociace fotbalová“ (dále ČSAF), sdružující kromě něj 

i fotbalové svazy národnostních menšin (maďarský, židovský, německý 

a polský). V roce 1923 byla ČSAF přijata definitivně za člena FIFA na 

kongresu v Ženevě. V době německé okupace působil v protektorátu ČSF, 

po osvobození v roce 1945 vytvořil nejprve jednotné ústředí se Slovenským 

futbalovým zväzem, v krátké době však byla obnovena opět ČSAF. V době 

po komunistickém převratu (od roku 1957) měl Československý fotbalový 

svaz (ČSFS) statut součásti Československého svazu tělesné výchovy 

a sportu a jeho existence byla spíše formální. Národní fotbalový svaz se jako 

samosprávná organizace obnovil po listopadu 1989, tehdy ještě v rámci 

ČSFS, ale brzy změnil název na „Českomoravský“, aby se po rozdělení 

Československa v roce 1993 ujal svrchovaného vedení v Česku. Od roku 

2011 užívá název Fotbalová asociace České republiky (FAČR). 

Dalším orgánem, který řídí sportovní činnost v České republice, je 

Pražská tělovýchovná unie – dobrovolné sdružení tělovýchovných jednot, 

sportovních klubů a sportovních svazů se sídlem na území hlavního města 

Prahy. Je zároveň ve smyslu stanov České unie sportu držitelem licence pro 

činnost regionálního sdružení České unie sportu v Praze a rovněž podle 
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týchž stanov vykonává činnost krajského pracoviště svazů. Pražská 

tělovýchovná unie je především odborným pracovištěm zajišťujícím 

metodickou pomoc pro sdružené subjekty v oblasti práva, legislativy, 

ekonomiky, účetnictví, daní, dotací, mezd a personalistiky. Za tímto účelem 

zřizuje nezbytný profesionální aparát. S pomocí svých orgánů hájí zájmy 

sdružených subjektů vůči partnerům zabývajících se sportem na regionální 

i celostátní úrovni. 

Nejen sportem živ je člověk 

Pamětníci pamatují, kolik bylo v naší sokolovně plesů během zimní 

sezóny. Krom fotbalistů to byly i plesy hasičů, myslivců, zahrádkářů, obce ... 

No a dnes nic. Proto jsme před několika lety tuto tradici oživili a v roce 2019 

jsme odtančili desátý ročník. Začínali jsme v aule místní školy, poslední roky 

jsme se vrátili do sokolovny u restaurace Na růžku. To, že je o plesy zájem, 

vypovídá každoroční vyprodání vstupenek do posledního místa. 

Na hřišti máme malou kantýnu, která se v létě stává i místem příjemného 

posezení venku, toho využívá přes den hodně maminek – právě díky 

blízkému dětskému hřišti, večer pak posezení pod širým nebem využije 

mnoho sousedů, kteří si chtějí v klidu popovídat. Samozřejmě je to místo, 

kde si posedí i hráči a funkcionáři klubu. 

Kdo si zavzpomíná – určitě se mu vybaví krásný poutač na „Bufet 

u Karbanátka“, který měl léta pod palcem, ke spokojenosti hráčů, pan 

Zdeněk Klouda. 

Sportovní akce 

Na hřišti se pravidelně konaly fotbalové turnaje, známý byl turnaj žáků 

o pohár starosty Ďáblic (původně předsedy národního výboru) – tyto 

turnaje byly ukončeny po revoluci v době, kdy zanikaly týmy mládeže. 

V současné době pořádáme každoročně Memoriál Martina Horvátha – na 

počest našeho člena, o kterém jsme psali již v odstavci osobnosti. Jedná se 

o turnaj přípravek, na který jsou přednostně zvány týmy z klubů, ve kterých 

Martin jako aktivní fotbalista působil – Marilla Votice, Příbram, Bohemians. 

Turnaj se v letošním roce uskutečnil po čtvrté a naši hráči si jako 

každoročně vybojovali jedno z předních míst. 

Jak jsme na tom dnes s členskou základnou 

Kdo má zájem pomáhat v Ďáblicích se sportem, ať už jako aktivní hráč 

nebo jako funkcionář, trenér, vedoucí týmu, stává se členem SK Ďáblice 



90 

a zároveň členem ČUS (České unie sportu). Ten, kdo se aktivně podílí na 

fotbalových zápasech (hráč, trenér, vedoucí týmu, pořadatel, administrátor 

apod.), musí být členem FAČR, má svoji elektronickou registraci a své 

identifikační číslo, pod kterým je veden ve všech fotbalových dokladech. 

Členství ve FAČR je podmíněno členským příspěvkem. 

Počet členů fotbal. oddílu k 1. 4. 2019, kteří jsou registrováni v ČUS 369 

Počet členů, registrovaných ve FAČR 296 

Z toho 

hráčů do 18 let 187 

hráčů nad 18 let 73 

Agenda je většinou vedena elektronicky, zápisy z fotbalových zápasů se 

již provádí pouze el. cestou, poslední papírový zápis náš klub měl při utkání 

Ďáblice – Slavoj Vyšehrad dne 13. 6. 2015 – tenkrát jsme vyhráli 5:2. 

Součástí sportovního klubu SK Ďáblice je i tenisový oddíl, který má 

v současné době přesně 30 členů. 

Aleš Sládek (ĎZ 06/2019) 
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15. Přílohy 

Zastupitelstvo městské části Praha-Ďáblice 

3. veřejné zasedání ZMČ Praha-Ďáblice – 5. 2. 2019 

Kontrola zápisu ZMČ č. 2/2018. Zápis byl schválen. 

V rámci volného mikrofonu vystoupili: pan Jelínek, pan Mošnička 

a zastupitelé Ing. Rexa, Ing. Tumpach. 

Kupní smlouva – Areál Ďáblice, s.r.o. Zastupitelstvo MČ po projednání 

schválilo uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je odkup pozemků 

o výměrách 101 m2, 19 m2, 130 m2 a 42 m2, vše za částku 1000 Kč. 

Smlouva o investiční činnosti a vzájemné spolupráci se společností 

M Ďáblická. Zastupitelé MČ po projednání schválili uzavření Dohody 

o investiční činnosti a vzájemné spolupráci při realizaci nového obytného 

areálu – Obytný soubor Pod ďáblickou hvězdárnou. 

Odejmutí pozemku ze svěřené správy MČ. Zastupitelé MČ po projednání 

vzali na vědomí žádost odboru evidence majetku MHMP o projednání 

odejmutí pozemku ze svěřené správy městské části; pověřili starostu a) 

doplněním informací o celkové situaci v území a jednáním se společností 

ATB-spol. s r.o. o narovnání vlastnických a uživatelských vztahů v dané 

lokalitě, b) předložením nového návrhu postupu a podmínek MČ 

zastupitelstvu MČ k novému projednání. 

Dohoda o ukončení nájemního vztahu – Česká pošta – schválení 

kompenzace. Zastupitelstvo MČ po projednání souhlasilo s navýšením 

technického zhodnocení budovy č.p. 335/14 ve výši 773 190 Kč vč. 

21 % DPH. 

Rozpočtové opatření č. 1/2019. Zastupitelé MČ po projednání schválili 

rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2019. 

Směrnice č. 5/2019 – O zveřejňování dokumentů na webových stránkách 

MČ Praha-Ďáblice. Pan starosta Ing. Růžička po diskuzi se zastupiteli stáhl 

tento bod z programu ZMČ. 

Jednací řád ZMČ. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo Radou MČ 

projednaný Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice. 

Redakční rada Ďáblického zpravodaje – Zpráva o činnosti redakční rady. 

Zastupitelé MČ vzali po projednání tuto zprávu na vědomí. 
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Výbory MČ. Pan starosta Ing. Růžička po diskuzi se zastupiteli stáhl tento 

bod z programu ZMČ. 

4. veřejné zasedání ZMČ Praha-Ďáblice – 24. 4. 2019 

Kontrola zápisu ZMČ č. 3/2019. Zápis byl schválen. 

V rámci volného mikrofonu vystoupil pan Michek. 

VŘ – Zimní a letní údržba. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo 

společnost AQIK s.r.o. jako dodavatele předmětu veřejné zakázky „Letní 

a zimní údržba (úklid, veřejná zeleň)“ v celkové hodnotě cena 2 185 054,92 

Kč bez DPH. 

Rozpočtové opatření č. 2/2019. Zastupitelé MČ po projednání vzali na 

vědomí Radou městské části schválené rozpočtové opatření k rozpočtu MČ 

na rok 2019. 

Rozpočtové opatření č. 3/2019. Zastupitelé MČ po projednání schválili 

rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2019, kterým se navyšuje 

rozpočet MČ o cca 32 mil. Kč (účelové neinvestiční dotace 2019 – 363 tis. 

Kč, účelové investiční dotace 2019 – 6 mil. Kč, ponechání nevyčerpaných 

účelových investičních prostředků – 25,7 mil. Kč) 

Schválení účetní závěrky MČ. Zastupitelé MČ po projednání schválili účetní 

závěrku Městské části Praha-Ďáblice za rok 2018. 

Schválení účetní závěrky PO. Zastupitelé MČ po projednání schválili účetní 

závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola za rok 

2018. 

Zpráva k inventarizaci majetku. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo: 

- zprávu hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ 

Praha-Ďáblice k 31. 12. 2018; 

- vyřazení movitých předmětů v souladu s písemnými protokoly ústřední 

likvidační komise MČ Praha-Ďáblice; 

- způsob vypořádání movitých věcí uvedený pro příslušná inventarizační 

místa. 

Směrnice o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ Praha-

Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání zrušilo Směrnici o zveřejňování 

dokumentů na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice ze dne 21. 6. 2017 

bez náhrady. 

Změna v odměňování zastupitelů. Zastupitelstvo MČ po projednání 

schválilo návrh výše odměn neuvolněným funkcionářům stanovených 
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v souladu s Nařízením vlády č. 202/2018 Sb. o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků s účinností od 1. 5. 2019. 

Dohoda o narovnání a návrh smíru. Zastupitelé MČ po projednání schválili 

uzavření soudního smíru a dohodu o narovnání s bývalým zaměstnancem 

ÚMČ. 

Výbory MČ. Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo předsedou Kontrolního 

výboru Mgr. Kříže; členem Kontrolního výboru pana Klímka. Dále pak 

odvolalo Ing. Rexu CSc. a Mgr. Ing. Tumpacha z Finančního výboru a zvolilo 

členem Finančního výboru MUDr. Chmátala, Ph.D., MBA. 

Projednání návrhu společnosti FCC Česká republika, s.r.o. Zastupitelstvo MČ 

po projednání vzalo na vědomí zprávu pana starosty o možných benefitech 

spolupráce se společností FCC Environment v případě realizace záměru 

„Doplnění kapacity I. etapy skládky S-OO Ďáblice“; pověřilo RMČ 

k provedení nutných kroků vedoucích ke zpracování a podání oficiálního 

nesouhlasného stanoviska k výše uvedenému záměru ve smyslu stanoviska 

z roku 2018 („Vyjádření k oznámení záměru PHA1070 – Skládka odpadů 

Ďáblice, Využití volné kapacity v prostoru I. etapy skládky, k.ú. Ďáblice“ ze 

dne 7. 5. 2018). 

5. veřejné zasedání ZMČ Praha-Ďáblice – 19. 6. 2019 

Kontrola zápisu ZMČ č. 4/2019. Zápis byl schválen. 

V rámci volného mikrofonu vystoupil Martin Křížek. 

Vyhodnocení kulturních akcí a jejich financování. Zastupitelstvo MČ po 

projednání vzalo na vědomí informace o zajišťování kulturních akcí a plánu 

akcí během roku 2019; souhlasilo s objednáním aktivit a zajišťováním 

kulturních a jiných akcí (přednášek, školení, cvičení) ve všech prostorech 

MČ Praha-Ďáblice (KC Vlna, Obecní dům Ďáblice, OD Ke Kinu, veřejný 

prostor) u Michaely Ničové a Lucie Sandrové od 1. 7. 2019 do 31. 3. 2020. 

Rozpočtové opatření č. 4/2019. Zastupitelé MČ po projednání vzali na 

vědomí Radou MČ schválené rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu MČ na 

rok 2019. 

Rozpočtové opatření č. 5/2019. Zastupitelé MČ po projednání schválili 

rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu MČ na rok 2019. 

Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2018. Zastupitelé MČ po 

projednání schválili závěrečný účet Městské části Praha-Ďáblice za rok 

2018. 
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Zhodnocení finančních prostředků. Zastupitelé MČ po projednání 

doporučili ke schválení nabídku vkladového termínovaného účtu 

předloženou J&T bankou a uložení rezervních finančních prostředků za 

účelem zhodnocení na termínovaný vklad na dobu 1 roku ve výši 30 000 

000 Kč a nabídku vkladového termínovaného účtu předloženého Komerční 

bankou na dobu 6měsíčního termínovaného vkladu ve výši 15 000 000 Kč 

s automatickým prodlužováním. 

Úprava koeficientu daně z nemovitostí. Zastupitelstvo MČ po projednání 

vzalo na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro 

výpočet daně z nemovitých věcí (připomínkové řízení), a to s účinností od 

1. 1. 2020; vzalo na vědomí informaci, že se zavedením místního 

koeficientu dojde ke zvýšení výnosů daně z nemovitých věcí, a tím i ke 

zvýšení rozpočtových příjmů městských částí; vzalo na vědomí důvodovou 

zprávu, ve které jsou předloženy všechny varianty k vyjádření v rámci 

připomínkového řízení. Varianty základního koeficientu uvedené 

v důvodové zprávě je možné ve vyhlášce individuálně nastavit pro každou 

městskou část zvlášť na základě podnětů vzešlých z připomínkového řízení. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace – 

SK Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo dodatek, jehož 

předmětem je změna článku č. 4 - Pravidla použití dotace (z důvodu 

přerušení společného územního a stavebního řízení, doplnění projektové 

dokumentace a dodatečně požadovaných vyjádření), kterým se opravňuje 

příjemce čerpat k realizaci účelu na dobu do 30. 6. 2020. 

Darovací smlouva – 100. výročí SK. Zastupitelstvo MČ po projednání 

schválilo dohodu o poskytnutí daru pro SK Ďáblice z.s. ke 100. výročí 

založení SK Ďáblice ve výši 100 000 Kč. 

Představení šéfredaktora Ďáblického zpravodaje. Nový šéfredaktor ĎZ 

Alexandr Kliment a Jiljí Kubec představili své záměry a kroky v rámci ĎZ do 

budoucna. 

Doplnění člena Finančního výboru. Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo 

členem FV Ing. Jiřího Fidranského, CSc.; představen byl i již schválený člen 

Finančního výboru MUDr. Petr Chmátal, Ph.D., MBA. 

6. veřejné zasedání ZMČ Praha-Ďáblice – 18. 9. 2019 

Kontrola zápisu ZMČ č. 5/2019. Zápis byl schválen. 
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V rámci volného mikrofonu vystoupili M. Stroblová, S. Dvořáková, 

M. Růžička, M.  Klímek, Z. Beranová, J. Hrdlička, F. Michek, R. Rexa, 

J. Blahout. 

Přijetí dotace ZHMP a realizace projektu „Výsadba stromořadí a parky“. 

Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vědomí přijetí účelové dotaze 

a souhlasilo s realizací projektu na úřadem a občany vytipovaných 

lokalitách, na vhodných pozemcích ve vlastnictví HMP a ve správě MČ 

Praha-Ďáblice. 

Souhlasné prohlášení – duplicitní vlastnictví k pozemku parc. č. 1562/31 

v k. ú. Ďáblice zapsaném katastrálním úřadem na LV 1594. Zastupitelstvo 

MČ po projednání schválilo prohlášení o uznání vlastnického práva. 

Rozpočtové opatření č. 6/2019 a 7/2019. Zastupitelé MČ po projednání 

vzali na vědomí rozpočtové RO č. 6 a č. 7 k rozpočtu MČ na rok 2019. 

Rozpočtové opatření č. 8/2019. Zastupitelé MČ po projednání schválili 

rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu MČ na rok 2019. 

Zřizovací listina ZŠ – dodatek. Zastupitelé MČ po projednání tento dodatek 

schválili. 

Úprava koeficientu daně z nemovitostí. Zastupitelstvo MČ po projednání 

souhlasilo se zavedením základního koeficientu podle ustanovení zákona 

o dani z nemovitých věcí ve výši 2,5, resp. 5. 

Odpady – poplatky za komunální odpad a bioodpad. Zastupitelstvo MČ po 

projednání vzalo na vědomí návrh změny obecně závazné vyhlášky 

č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. 

Kompenzační příspěvky dětem na rok 2020. Zastupitelé MČ po projednání 

stanovili celkovou částku kompenzačního příspěvku za provoz skládky 

z rozpočtu v roce 2020 ve výši 2 020 000 Kč; podmínky pro vyplácení 

příspěvku: věková kategorie dítěte – v roce 2020 dosažení věku od 0 do 

18 let, trvalý pobyt zákonného zástupce v MČ Praha-Ďáblice, trvalý pobyt 

dítěte, na které je žádost podávána; výši vyplácené částky na jedno dítě 

2 500 Kč; způsob vyplácení příspěvků: na základě žádosti v období od 1. 4. 

do 30. 11. 2020, na děti narozené od 1. 11. do 31. 12. 2020 lze podat 

žádost až do konce ledna roku následujícího. 

7. veřejné zasedání ZMČ Praha-Ďáblice – 19. 12. 2019 

Kontrola zápisu ZMČ č. 6/2019. Zápis byl schválen. 
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V rámci volného mikrofonu vystoupili J. Ouředníčková, J. Jelínek, 

Z. Beranová, F. Michek, V. Michek, M. Stroblová, M. Růžička, J. Hrdlička, 

S. Dvořáková, T. Dvořák. 

Informace k podpisové akci „Maata“. Zastupitelstvo MČ po projednání 

vzalo na vědomí zprávu o podpisové akci „Hromadný požadavek občanů 

Ďáblic bydlících v okolí bývalé radnice Květnová 52 na vybrání jiného 

nájemce této budovy“ i stížnosti J. Jelínka. 

Rozpočtová opatření č. 9/2019 a 10/2019. Zastupitelé MČ po projednání 

vzali na vědomí RO č. 9 a č. 10 k rozpočtu MČ na rok 2019. 

Rozpočtové opatření č. 11/2019. Zastupitelé MČ po projednání schválili 

rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ na rok 2019. 

Rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2020. Zastupitelé MČ po projednání 

rozpočet schválili. 

Rozpočtové provizorium. Bod byl vypuštěn z programu. 

Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2020. Zastupitelé MČ po 

projednání rozpočet VHČ schválili. 

Střednědobý výhled na rok 2021–2025. Zastupitelé MČ po projednání 

výhled schválili. 

Veřejnoprávní smlouva – SK Ďáblice. Zastupitelé MČ po projednání schválili 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace SK 

Ďáblice, z. s., ve výši 400 000 Kč, která bude využita na úhradu provozních 

nákladů oddílů fotbalu a tenisu v roce 2020. 

Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2019. Zastupitelé MČ po 

projednání schválili zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 

(poskytnutých MČ na základě písemného rozhodnutí oprávněných orgánů 

vyšších rozpočtů, které nebyly součástí rozpočtových opatření schválených 

na posledním jednání RMČ a ZMČ v roce 2019); schválili přesuny finančních 

prostředků v rámci rozpočtu běžného roku, které neovlivní celkové příjmy 

a výdaje rozpočtu běžného roku, ale umožní správné zatřídění 

uskutečněných příjmů a výdajů dle platné rozpočtové skladby v závislosti na 

jejich druhu. 

Statut Fondu rezerv a rozvoje. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo 

Statut Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha-Ďáblice. 

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelé MČ po projednání vzali 

tuto zprávu na vědomí. 
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Zpráva o činnosti Finančního výboru. Zastupitelé MČ po projednání vzali 

tuto zprávu na vědomí. 

Smlouva o spolupráci s MČ Praha-Dolní Chabry – sociální pracovník. 

Zastupitelé MČ po projednání schválili uzavření smlouvy, jejímž předmětem 

je zajištění realizace projektu podpořeného finančními prostředky z ESF. 

Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice 2019. Zastupitelé MČ po 

projednání vzali na vědomí jmenování inventarizačních komisí. 

Schválení úhrady TKO. Zastupitelé MČ po projednání vzali na vědomí 

úhradu příspěvku ve výši poplatkové povinnosti na 2. pololetí 2019 

bezhotovostním převodem z rozpočtu MČ přímo správci poplatku dle 

seznamu odsouhlaseného správcem poplatku (MHMP). 

Finanční dary občanům. Zastupitelé MČ po projednání vzali na vědomí 

informaci o poskytnutí finančních darů občanům. 
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Kalendář akcí – 2019 

17. 1.    Přednáška o imunitě dětí i dospělých 
 
9. 2.    O Sněhurce (divadýlko pro děti) 
12. 2.    Trénink paměti (kurz pro seniory) 
15. 2.    Připrav se na změnu III – Reinkarnace a karma (meditativní večer) 
21. 2.    Nerodič (filmový klub) 
26. 2.    Masopustní rukodělná dílna 
 
2. 3.    Dílnička pro děti (příprava masek) 
2. 3.    Masopust 
2. 3.    Ples fotbalistů 
6. 3.    Beseda se spisovatelkou Věrou Noskovou 
7. 3.    Popeleční středa a půst 
8. 3.    Jarní posezení s hudbou (MDŽ) 
8. 3.    Vlna ženám (beauty okénko pro dámy i dívky) 
8. 3.    Diskotéka nejen pro ženy 
9. 3.    Pinocchio (divadýlko pro děti) 
12. 3.    Trénink paměti (kurz pro seniory) 
14. 3.    Sultanát Omán (promítání a vyprávění Jana Hrdličky) 
18. 3.    Gratulace jubilantům 
21. 3.    Špalíček (filmový klub) 
22. 3.    Jarní ďáblická burza 
23. 3.    Ples stolních tenistů 
25. 3.    Sourozenecká rivalita (psychologická přednáška) 
26. 3.    Rukodělná dílna 
 
2.–30. 4.   Výstava grafik Tondy Strobla 
3. 4.    Den otevřených dveří (představení zrekonstruované hasičské zbrojnice) 
9. 4.    Trénink paměti (kurz pro seniory) 
11. 4.    Po hranici Nisa – Odra (cestovatelská beseda) 
12. 4.    Staropražská tancovačka 
13. 4.    Požární útok trochu jinak 
13. 4.    Ošklivé kačátko (divadýlko pro děti) 
16. 4.    Rukodělná dílna 
23. 4.    Sladění pracovního a rodinného života (psychologická přednáška) 
25. 4.    Sedm písní pro dlouhý život (filmový klub) 
27. 4.    Den Země v MŠ 
30. 4.    Čarodějnice 
30. 4.    O neposlušné čarodějnici (divadýlko pro děti) 
 
6. 5.    Diagnostika tělesné skladby 
11. 5.    Férová snídaně NaZemi 
11. 5.    Burza rostlin 
11. 5.    Beseda o vyváženém stravování pro maminky kojenců a batolat 
14. 5.    Trénink paměti (kurz pro seniory) 
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14. 5.–14. 6. Barvy v dětských dlaních 
15. 5.    Keramické šperky z nepálené hlíny (tvoření s Otevřeným ateliérem) 
17. 5.    Gedeonův uzel (divadelní představení) 
18. 5.    Večerníčková bojovka pro děti 
18. 5.    Open house Praha 
20. 5.    Diagnostika tělesné skladby 
21. 5.    Přivítání nových občánků Ďáblic 
21. 5.    Rukodělná dílna 
21. 5.    Syndrom vyhoření (psychologická přednáška) 
23. 5.    IKARIE XB-1 (filmový klub) 
24. 5.    Noc kostelů 
25. 5.    Jarní výlet seniorů 
26. 5.    Čarovná rybí kostička (divadýlko pro děti) 
30. 5.    Zapomenuté kouty Čech v černobílé fotografii (cestovatelská beseda) 
 
1. 6.    Malý vlněný dětský den 
3. 6.    Diagnostika tělesné skladby 
5. 6.    Pražský okruh v kontextu 21. století 
7. 6.    Hudební a taneční odpoledne (nejen pro seniory) 
11. 6.    Semafor má stále zelenou 
17. 6.    Setkání s jubilanty 
17. 6.    Diagnostika tělesné skladby 
20. 6.    Tereza Krippnerová a The Masters (music wave) 
22.–23. 6.  100 let SK Ďáblice 
25. 6.    Rukodělná dílna 
28. 6.    Hurá na prázdniny! – Piškotéka pro děti 
28. 6.    Disco párty pro dospělé 
 
8.–12. 7.   Kemp fotbalové školy IFS 
8.–12. 7.   Věda nás baví – příměstský tábor 
15.–19. 7.  Veselé sportovky – prázdninový míčový kemp 
15.–19. 7.  Divadelně–výtvarný příměstský tábor 
22.–26. 7.  Veselé sportovky – prázdninový míčový kemp 
29. 7.–2. 8.  Kemp fotbalové školy IFS  
29. 7.–2. 8.  Letní sportovní příměstský kemp s Black Angels 
12.–16. 8.  Věda nás baví – příměstský tábor 
19.–23. 8.  Věda nás baví – příměstský tábor 
 
1. 9.    Pupík (ďáblický rodinný festival) 
6.–7. 9.   Výstava domácího zvířectva 
21. 9.    Zažít město jinak! – Sametové Ďáblice 
26. 9.    Případ pro začínajícího kata (filmový klub) 
27. 9.    Burza věcí zimních 
 
4. 10.    Oslava mezinárodního dne seniorů 
4. 10.    Společenstvo vlastníků (divadelní představení) 
5. 10.    Honza a drak (divadýlko pro děti) 
6. 10.    Společenstvo vlastníků 
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7. 10.    Zdravá komunikace v rodině (přednáška) 
11. 10.   Orientační běh v Ďáblickém háji 
12. 10.   Podzimní výlet seniorů na Karlovarsko 
15. 10.   Trénink paměti (kurz pro seniory) 
18. 10.   Radka Fišarová (šansonový koncert) 
19. 10.   Jóga, meditace a tvoření (seminář pro ženy) 
19. 10.   Drakiáda 
24. 10.   Když povídají paní o lásce a milování 
31. 10.   LunedBand (music wave) 
 
2. 11.    Halloween 
5. 11.    Flamenco! 
9. 11.    Svatý Martin a lampionový průvod 
12. 11.   Trénink paměti (kurz pro seniory) 
20. 11.   Esenciální oleje jako domácí lékárnička 
21. 11.   Starci na chmelu (filmový klub) 
23. 11.   Vnitřní síla 
28. 11.   Hradišťan & Jiří Pavlica 
 
1. 12.    Ďáblický advent 
5. 12.    Mikulášská nadílka 
12. 12.   Qi Gong a Nei Gong 
15. 12.   Trénink paměti (kurz pro seniory) 
13. 12.   Vánoční setkání seniorů 
18. 12.   Vánoční příběh 
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Masopust   2. 3. 2019 
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Ples fotbalistů   2. 3. 2019 
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Den Země v MŠ   27. 4. 2019 
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Čarodějnice   30. 4. 2019 
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Večerníčková bojovka pro děti   18. 5. 2019 
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Den dětí 
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100 let SK Ďáblice 
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Zažít město jinak!   21. 9. 2019       
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Jubilanti 
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Ďáblický advent 
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Mikuláš 
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Ďáblické zpravodaje 2019 

Leden: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zprav1_19web.pdf 

Únor: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zprav2_19.pdf 

Březen: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zprav3_19.pdf 

Duben: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zprav4_19.pdf 

Květen: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zprav5_19.pdf 

Červen: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zprav6_19.pdf 

Červenec-srpen: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp7.pdf 

Září: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp9.pdf 

Říjen: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zprav10web.pdf 

Listopad: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zp11-1.pdf 

Prosinec: 

https://dablice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zprav12.pdf 
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