
Kdo hledá, najde
Nápady spoluobčanů pomáhají, těší i učí.  
Druhý ročník projektu Participativní rozpočet 2021  
se totiž velmi vydařil. Sedm vítězných návrhů  
již můžete vidět při procházce naší obcí.  
Nápovědu k tomu, co přesně máte hledat,  
naleznete na straně 6.
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100 let života jedné z nás!
Dovolte také, abych první číslo roku ještě 
jednou využil k přání pevného zdraví, pohody 
a vzájemného porozumění i úcty. Přál bych si, 
aby bylo mezi námi stále více těch, kteří 
spokojeně, ať již zdánlivě sami, či uprostřed 
své rodiny nebo přátel oslaví v duševní i fy-
zické kondici výročí 100 let svého narození.

Jako tomu bylo v lednu 2022 v případě 
paní Adámkové. Ještě jednou i touto cestou 
gratuluji Věře Adámkové k obdivuhodnému 
výročí. Gratuluji i všem ostatním, kteří to 
nevzdávají a stále a znovu se zvedají, pokud 
klesnou pod tíhou životních událostí. Kteří 
stále vidí smysl, spravedlnost a krásu zázra-

ku, kterému říkáme život. A ještě k tomu, 
pro radost svou i okolí, užívají tu zázračnou 
pilulku proti všem nemocem – humor.

Blíže o životě paní Adámkové v medailonku 
na straně 11.

Od prvních dní s rozpočtem – 
poděkování
Ve středu 15. 12. 2021 se sešli zastupitelé 
naší městské části na mnohabodovém 
jednání. Jeho obsah v heslech je opět 
na stránkách tohoto čísla, podrobně je zachy-
cen na internetových stránkách Ďáblic. I přes 
náročnou a dlouhou rozpravu k některým bo-
dům programu se zastupitelstvo dokázalo 
znovu sejít hned následující pondělí (tři dny 
před vánočními svátky) a projednat i schválit 
rozpočet městské části pro rok 2022.
To se mnohým městským částem nepodařilo 
a já bych rád poděkoval všem zastupitelům 
jak za spolupráci, pomoc i důvěru v průběhu 
celého roku, tak za nasazení v samotném zá-

věru roku. Schválený rozpočet platný hned 
s prvními dny nového roku je velkou pomocí 
i zjednodušením mnohých operací.

Práce poradních orgánů – 
poděkování
Současně děkuji za celoroční spolupráci 
a velkou odbornou pomoc členům finančního 
výboru a tajemnici výboru paní Miroslavě Kou-
bové (vedoucí finančního odboru úřadu), a to 
nejen za sestavení a projednání návrhu roz-
počtu, ale za spolupráci během celého roku.

Stejně tak je na místě poděkovat za syste-
matickou kontrolní činnost členům kontrolní-
ho výboru. Oba výbory jsou ustanoveny jako 
poradní orgán zastupitelstva a pracovaly 
v tomto složení:
Finanční výbor
Ing. Pavel Jindřich – předseda  
(project manager IT), Ing. Jiří Fidranský, CSc. 
(emeritní generální ředitel, letecký vývojář), 
MUDr. Ph.D. Petr Chmátal, MBA  
(ředitel Ústavu leteckého zdravotnictví 
Praha), Michal Mošnička (finanční analytik, 
předseda SK Ďáblice), Ing. PhD. Ludvík Tesař 
(vývojář, programátor).
Kontrolní výbor
Mgr. Jiří Kříž – předseda (advokát),  
Mgr. Jitka Kolářová (technolog Zentiva),  
Michal Klímek (servisní automobilový  
specialista), Jana Ouředníčková  
(účetní), Ing. Martin Vodvářka  
(jednatel, předseda představenstva,  
specialista strojní inženýr).

Slovo 
starosty
Miloš Růžička

Vážení spoluobčané, 
milí sousedé,
nový rok se stal již skutečností a vy dostáváte do rukou první číslo naše-
ho Zpravodaje roku 2022. Roku, který je od samého počátku plný mnoha 
přání, očekávání, nezodpovězených otázek i naděje v lepší časy. Letošní 
Zpravodaje budou také posledními ve čtyřletém cyklu volebních období 
místních samospráv – tedy i té ďáblické.

Strom se sněhovým popraškem je již připravený na Masopust.  
                                  19. února se těšíme na setkání!
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Omezení provozu v lokalitě 
„Pod hvězdárnou“
Přípojky sítí pro OS Pod ďáblickou hvězdárnou 
(investor M Ďáblická, s. r. o., žadatel EKVA-
TOR-RN, s. r. o.).

Po mnoha stížnostech vedení MČ i občanů 
samostatně proběhla řada jednání k ne-
uspokojivému průběhu stavebních prací (ke 
zcela nedostatečnému čištění vozidel a komu-
nikací, k blokování průjezdu stavební tech-
nikou atp.) s cílem: 
— zlepšit úklid ulic a chodníků ze strany rea-

lizační firmy;
— upravit plánovaný harmonogram, tak aby 

omezení vyplývající z provádění 
plánovaných prací skončila co nejdříve 
a komunikace a její okolí mohly být uklize-
ny a vráceny do původního stavu.
Proto bylo také rozhodnuto, že počátkem 

února by mělo dojít k původně neplánované-
mu přesunu zázemí stavby (stavebních buněk) 
na horní část louky, která je ve správě městské 
části, aby mohla být co nejdříve upravena 

A řádně zprovozněna křižovatka Květnová – 
Pod Prodejnou souběžně s dokončováním 
všech stavebních prací v komunikaci.

Mezi MČ Praha-Ďáblice a stavební firmou 
probíhají jednání k úpravě smluvních vztahů, 
které by měly poskytnout účinnější možnosti 
vymáhání náprav a rychlého odstraňování 
případného neuspokojivého stavu, znečištění 
okolí apod., než tomu bylo v loňském roce. 
Děkujeme všem za pochopení a za pomoc 
i těm, kteří již vedení stavby kontaktují 
samostatně. I tím přispívají ke zlepšení 
situace. Věřte, že ani nám, vedení úřadu 
MČ, není situace v této lokalitě lhostejná.

Plánovaná omezení  
(v době uzávěrky ĎZ  
dosud nepotvrzená  
odborem dopravy Praha 8):
— 1. 1. – 15. 2. by měl být stále uzavřen 

jeden chodník v ulici Kučerové přiléhající 
ke stavbě.

— 7. 2. – 30. 4. započne uzavírka ulic 
Květnová a K Náměstí z důvodu realizace 

přípojek sítí. V případě příznivých klima-
tických podmínek budou omezení ukonče-
na dříve.

— 7. –21. 2. budou probíhat práce v úseku 
Pod Prodejnou – Brigádnická. Rezidenti 
budou mít přístup zajištěn po celou dobu 
uzavírky.

— 22. – 28. 2. je plánováno připojování 
plynu pro čtyři objekty v ulici K Náměstí.

— Následně 1. 3. – 30. 4. by měla být 
v úseku cca 10 m částečně uzavřena ko-
munikace Květnová v jedné polovině (v kři-
žovatce Květnová – Pod Prodejnou).  
Průjezd po druhé polovině šířky komunika-
ce bude možný.

— Ulice Kučerové bude stále průjezdná 
s provizorním povrchem do doby realizace 
konečného živičného povrchu.

— Během druhé poloviny dubna by měly být 
položeny konečné živičné povrchy všech 
dotčených komunikací.
Po ukončení nutných zásahů do vozovek 

budeme trvat na tom, aby dokončovací práce 
od té doby probíhaly pouze v areálu stave-
niště.

Podrobné informace včetně plánků DIO 
(dopravních opatření) naleznete na elektro-
nické úřední desce MČ (dablice.cz/uredni-
deska) a jsou vyvěšeny na úřední desce vedle 
vchodu do úřadu.

Na základě opakovaných žádostí vedení Ďáb-
lic proběhla v prosinci v Šenovské ulici další 
kontrola nákladních automobilů, které i přes 
zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny ulicí projíž-
děly. Tentokrát byla opravdu důkladná.

Projíždějící nákladní automobily byly po 
první kontrole odkloněny na Statkovou ulici, 
kde proběhly kontroly povolení vjezdu do zá-
kazu. Výsledky nebyly překvapující: ani jedno 
z kontrolovaných vozidel nemělo povolení 
k vjezdu, některá vozidla je měla propadlé.

Pracovníci Mobilní expertní jednotky 
z Cent ra služeb pro silniční dopravu, kteří 
v součinnosti s Policií ČR kontrolu prováděli, 
se zaměřovali kromě porušení zákazu vjezdu 
i na kontroly tachografů a u vybraných vozi-
del i na kontroly zatížení jednotlivých náprav 
vozidel, neboť přetížená vozidla a jejich ná-
pravy ničí vozovky nejvíce!

Udělené pokuty pro majitele vozidel se po-
hybovaly v řádech desetitisíců korun, mimo 
porušení zákazů vjezdu řešených přímo s řidiči.

Děkujeme i touto cestou „našim“ stráž ní-
kům městské policie za zajištění mnohem 
účinnějšího nástroje v porovnání s osobními 
kontrolami městské policie.

Pevně věříme, že se opakování podobných 
namátkových kontrol podaří zajistit i v násle-
dujících měsících. Na celém území Prahy totiž 
operuje pouze jediná podobná jednotka!

Cílem akce i následných kontrol pochopi-
telně nejsou sankce. Je jím zajištění ochrany 
komunikace a přilehlých nemovitostí před 
nadměrným zatížením, dodržování vydaných 
a platných omezení průjezdu těžkých ná-
kladních vozidel po Šenovské. A toho dosáh-
nout není snadné.

Dlouhodobě požadujeme: příjezd na sklád-
ku FCC pouze po Cínovecké s využitím sjezdu/
nájezdu na Březiněves a na Ďáblickou. K prů-
jezdu do Dolních Chaber by pak nákladní vozi-
dla měla používat ulici Ústecká. Vjezd mají 

povolen pouze autobusy, vozidla zajišťující 
svoz odpadu, vozidla IZS a po dobných služeb 
majících celopražská povolení. 

Obyvatelé Ďáblic či soukromí stavebníci: 
ti, kteří potřebují zajistit zásobování ke svým 
stavbám, mohou získat povolení vjezdu vozi-
del nad 3,5 t na úřadu městské části. Povo-
lení jsou vydávána na konkrétní SPZ a jsou 
časově omezena.

Doporučujeme projednávat zásobovací tra-
sy staveb v rámci projektových dokumentací 
předkládaných na stavební úřad. I proto mají 
v současnosti povolen vjezd na Šenovskou 
vozidla zásobující stavbu Areál Ďáblice 
(v areá lu bývalých Spojů), ale pouze na trase 
od Ďáblické do Statkové!

Plánovaná aktuální omezení provozu  
na pozemních komunikacích  
v Ďáblicích

Šenovská: 
policejní akce
Jan Hrdlička, foto autor

Speciální vozidlo Mobilní expertní jednotky
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Beseda proběhla ve formě souhrnné zprávy 
o výsledcích dlouhodobé spolupráce vedení 
MČ, Rytířského řádu Křižovníků s červenou 
hvězdou (největšího vlastníka pozemků 
v Ďáblicích) a PVS, a. s. (správce kanalizační 
sítě Prahy) a byla zaměřena na aktuality týka-
jící se problematiky územního rozvoje i od-
vodnění a hluku v Ďáblicích.

Z důvodu protiepidemických vládních opat-
ření akce proběhla v netradičním formátu. 
Vzhledem ke snížené kapacitě sálu kvůli 
vládnímu omezení byl celý přenos besedy vy-
sílán také online na platformě prostředí Face-
book, kde je záznam z celé besedy stále 
umístěn (facebook.com/MCDablice) a kaž-
dý se s jeho obsahem může seznámit. Už pro-
to, že budou přibývat další dokumenty, další 
návrhy a zkušenosti, o kterých vás budeme 
chtít opět informovat.

Během první části besedy byla prezentová-
na námi sledovaná problémová místa ka-
tastru a okruhy témat týkající se budoucího 
rozvoje Ďáblic. Aktuální se po čase opět stává 
příprava Metropolitního plánu. Po shromáž-
dění připomínek občanů, majitelů nemovitos-
tí a městských částí (2018), po jejich vy-
hodnocení a diskusi s tzv. dotčenými orgány 
státní správy (2021) se příprava nového 
územního plánu posouvá do další fáze: zve-
řejnění návrhu. 

Návrh Metropolitního plánu má být zve-
řejněn v únoru 2022. Po dvou veřejných 
projednáních v březnu a dubnu bude čas po-
soudit míru a způsob zapracování našich při-
pomínek a případně odeslat námitky a do-
plnění. O přesných termínech budeme in-
formovat na úřední desce, webových strán-
kách a na jednáních zastupitelstva.
Hlavními principy, které v oblasti rozvoje 

Ďáblic současné vedení MČ dlouhodobě 
zaujímá, jsou:
— Vize dvou center (novodobé, historické).
— Konzervativní urbanistický rozvoj vy-

cházející z menší rozlohy zastavitelných 
ploch platného ÚP (oproti Konceptu) 
a jasná hranice zastavitelného území 
a volné krajiny.

— Žádný prodej budov a pozemků  
v majetku MČ.

— Zpřístupňování a pravidelná údržba  
přírodních a rekreačních ploch.

— Stop rozšiřování skládky a stop sklád-
kování.

— Ochrana zájmů MČ v koridoru SOKP 
(dálniční okruh a s ním související stavby).

— Rozvoj sportovních ploch.
— MČ jako stabilní, důvěryhodný partner 

pro investory (tj. pro každého, kdo chce 
v Ďáblicích poctivě podnikat, poskytovat 
služby, rekonstruovat či stavět svůj dům, 
provozovnu atp.).

— Předvídatelnost a kontinuita pro majitele 
nemovitostí a sousedy.
K jednotlivým rozvojovým územím bychom 

se rádi vraceli v následujících číslech zpravo-
daje a představili i jednotlivé záměry nebo 
návrhy změn územního plánu detailně.
Více o stávajícím územním plánu: dablice.cz/ 
uzemni-plan-ulicni-plan-mapy

Představení studie  
odvodnění Ďáblic
Nejvíce času a odborných podkladů bylo 
na této první besedě věnováno opatřením pro 
maximálně účinné odkanalizování a bez-
pečné odvedení dešťových vod (včetně těch 
z mimořádných událostí) z ulic zastavěného 
území Ďáblic. 

Dlouholetá jednání vedení městské části 
s představiteli magistrátu a PVS vyústila 
v roce 2020 v zadání nové studie (z prostřed-
ků hl. m. Prahy), která měla za úkol posoudit 
a navrhnout opatření, jež by zabránila za-
plavování částí naší městské části i při mimo-
řádných srážkách, které se postupem času 
stávají stále častějšími. Jak v posledních le-
tech několikrát ukázala „matka příroda“, 
deště se nechovají podle norem a pravdě-
podobností, stále častěji přicházejí i extrémní 
srážky. Např. ta, která spadla na území Ďáblic 
v srpnu 2020, kdy bylo v Ďáblicích naměřeno 
celkem 66 mm srážek za 63 minut (!), je od-
borníky označována za více než stoletou.

Představená studie vychází z výsledků před-
chozích prací z roku 2000, následně z let 
2018–19. Přestože navrhovaná řešení, zejmé-
na umístění retenční nádrže, byla diskutována 
od počátku se zástupci Rytířského řádu Kři-
žovníků s červenou hvězdou, teprve vypořá-
dání největších majetkoprávních problémů 
řádu nám nyní umožňuje společně aktualizovat 
staré a připravovat nové, opravdu realizova-
telné projekty, které budou jak ve veřejném 
zájmu Ďáblic, tak i smysluplné pro vlastníka 
většiny dotčených pozemků a pro jejich hospo-
daření. Jsme a ještě budeme svědky historicky 
nejvýznamnějších a nejužitečnějších dohod 
za posledních mnoho desítek let.

Vzhledem ke skutečnosti, že studie pracuje 
s „modelovým extrémním“ deštěm, a ne jen 
s tzv. „návrhovými normovými srážkami“, 
je výsledkem rozsáhlý výčet stavebních 
opatření, který by měl zajistit ochranu majetku 
a osob (viz obrázek) na celém území Ďáblic:
— odpojení srážkových vod od stokové sítě 

nad zastavěnou částí ulice Statková;
— odpojení srážkových vod – křižovatka 

Šenovská–Statková–Myslivecká;
— realizace úprav stokové sítě v ulici 

Šenovská, dostavba stoky včetně 
podzemní retenční nádrže;

— přespádování stok v části komunikací 
Brigádnická a Myslivecká směrem 
k Šenovské;

— propojení stoky U Parkánu a zatím 
nefunkční stoky křižovnického statku;

— realizace jedné retenční nádrže pro ulici 
Ďáblická (v parku u bývalé samoobsluhy);

— soubor stavebních opatření v ulici 
Ďáblická pro odvedení vod ze silnice do 
nezastavěného území;

— soubor stavebních opatření v ulici Ďáblická 
a odpojení vod směrem do nezastavěného 
území;

— soubor stavebních opatření na Ďáblické 
v sousedství areálu Policie ČR;

— vybudování suchého poldru mezi nádrží 
Ohrada a Ďáblickou ulicí;

— vybudování suchého poldru při komunikaci 
Cínovecká a odvedení vod do dešťové 
kanalizace;

— soubor stavebních opatření v ulici K Lomu 
a okolí;

— soubor stavebních opatření v ulici Chřibská.

Deště, hluk i územní plán 
Vracíme se k besedě z 30. 11. 2021
Jan Hrdlička, Miloš Růžička

2000
Územní plán hl. m. Prahy

2009 

Koncept ÚP

2018
Návrh Metropolitního plánu

Návrh Metropolitního územního plánu vychází z platného Územního plánu hlavního města 
Prahy (2000). Návrh tzv. Koncept územního plánu z roku 2009, ve kterém byly plochy 
určené v Ďáblicích k zastavění rozšířeny o cca 50 % plochy (!), žádáme v připravovaném 
Metropolitním plánu opět zredukovat  na úroveň platného Územního plánu.
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Vzhledem k faktu, že v této době stále 
probíhá posouzení celého toku Mratínského 
potoka na území Prahy, je možné, že bude 
třeba doplnit ještě další prvky ochrany toku 
v oblasti ulice Řepná v návaznosti na záměr 
silničního okruhu kolem Prahy včetně MÚK 
Březiněves a odvodnění všech souvisejících 
staveb do plánované kapacitní retenční 
nádrže s následným zpožděným odvedením 
do Mratínského potoka. Během realizace 
výstavby SOKP by mělo dojít i k přepojení 
významné části kanalizace z Cínovecké 
do nově budované retenční nádrže u okruhu.

Z výše uvedeného rozsahu této akce je 
patrné, že se bude jednat o velice náročný 
úkol se zapojením více subjektů v rámci 
magistrátu, majitelů nemovitostí a správců 
komunikací a sítí (zejména PVS a TSK), 
nehledě na finanční nároky na každou 
z jednotlivých fází. V první fázi jsou jednotlivá 
opatření posuzována z pohledu jejich priority 
a možnosti začlenění do již připravovaných 
či rozpracovaných projektů. První jednání již 
byla zahájena.

I touto cestou bychom chtěli poděkovat 
zástupcům PVS, a. s., TSK hl. m. Prahy, a. s., 

a Magistrátu hl. m. Prahy za podporu tohoto 
náročného úkolu. 

Aktuálně  
k problematice hluku
V rámci besedy o rozvoji Ďáblic nebyl 
velký prostor k podrobné debatě o řešení 
problematiky hluku z Cínovecké ulice včetně 
popisu plánovaných kroků (informace v ĎZ 
06/2021). Provedení hlukových měření 
společností JDS Praha přály příznivé 
klimatické podmínky nutné pro několikadenní 
souvislé měření až počátkem listopadu 2021. 
V době konání besedy nebyly naměřené 
výsledky ještě známy.
Měření hluku probíhalo na šesti místech: 
čtyři měřicí body měřily hluk z provozu na 
komunikaci Cínovecká (v Řepné, v Březnové, 
dva v Chřibské), na dvou stanovištích se 
měřil hluk z provozu na komunikaci Ďáblická 
(v centrální části Ďáblic a Nad Akcízem). 
Všem majitelů nemovitostí děkujeme za po-
skytnutí prostor.

Ze zprávy o provedených měřeních, kterou 
jsme obdrželi koncem prosince 2021, 
a z uvedených výsledků měření vyplývá, že:

— pro komunikaci Cínovecká – hygienický 
limit hluku v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A pro chráněný venkovní 
prostor staveb a pro noční dobu (LAeq,8h 
= 50 dB) je na komunikaci Cínovecká 
prokazatelně překročen pro měřicí místa 
v Chřibské (2 x) i v Březnové. V Řepné byl 
limit mírně překročen (v rámci „nejistoty“ 
měření). V denní době byl překročen 
hygienický limit hluku v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku A pro chráněný 
venkovní prostor staveb a pro denní dobu 
(LAeq,16h = 60 dB) v případě měřicího 
místa M2 v dolním úseku Chřibské ulice.

— V případě komunikace Ďáblická bylo zjiště-
no překročení hygienických limitů hluku 
jak pro denní dobu (LAeq,16h = 60 dB), tak 
pro noční dobu (LAeq,8h = 50 dB).

Studie je k dispozici na dablice.cz/ 
hluk-v-dablicich
Výsledky hlukové studie byly s příslušným 
komentářem a žádostmi opět zaslány 
na vedení hlavního města Prahy a na 
Hygienickou stanici hl. m. Prahy s výzvou 
k řešení ochranných opatření ve prospěch 
obyvatel Ďáblic.

Znázornění rozsahu extrémních záplav na území Ďáblic:
— modré a žluto-červené odstíny – celkový rozsah zaplavovaného území během extrémních srážek v Ďáblicích (čím tmavší barva, tím více vody);
— modré odstíny – území, která budou během extrémních srážek stále zaplavována i po provedení opatření, např. komunikace, polní plochy apod.;
— žluto-červené odstíny – území, která by měla být ochráněna po realizaci všech opatření.
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Vítězné  
projekty
Markéta Köhlerová, foto autorka

Jsme velmi rádi, že vám můžeme představit 
projekty, které byly uskutečněny v rámci parti-
cipativního rozpočtu v roce 2021. Všech 
sedm projektů, které jste počtem hlasů vybra-
li k realizaci, je dokončeno. Projekt, který se 
umístil na 7. místě – úprava živých plotů 
a vjezdů na křižovatky, zrealizovala městská 
část po dohodě s předkladatelkou projektu 
v rámci údržby zeleně.

1. Vstupní branka  
na hřiště u Vlny  
(Michal Mošnička)
Branka byla zhotovena na umělém hřišti u Ko-
munitního centra Vlna.

2. Záhony cibulovin  
v centru obce  
(Eliška Šárová)
Rozkvetlé záhony cibulovin vám ještě bohužel 
nemůžeme představit, přinášíme alespoň fo-
tografii ze společného sázení. Rozkvetlé ci-
buloviny určitě ve správný čas zveřejníme 
v Ďáblickém zpravodaji.

3. Bosý chodníček  
v areálu KC Vlna  
(Jana Smrčková)
Tento projekt se po dohodě s předkladatelkou 
přesunul do parčíku na rohu ulic Mannerova 
a Hořínecká.

4. Geopark u ZŠ Ďáblice 
(Tamás Besskó, zrealizoval společně  
s kolegyní učitelkou Olgou Lustikovou)
Geopark se nachází před základní školou a je 
volně přístupný.

5. Informační cedule 
s mapou Ďáblic  
(Barbara Tranová)
Jedna informační cedule je umístěna u křížení 
ulic Hřenská a Květnová vedle autobusové za-
stávky. Druhou informační ceduli najdete 
na Ďáblické ulici vedle autobusové zastávky 
Ďáblická (směr Ládví). V rámci finančního roz-

počtu tohoto projektu vznikla oproti plánu 
ještě jedna cedule, pro kterou se umístění 
hledá. Uvažujeme o KC Vlna nebo závětří 
Obecního domu Ďáblice.

6. Přívětivý domov  
pro ptactvo a hmyz 
(Jana Ouředníčková)
Hmyzí hotely jsou umístěny na boční stěně KC 
Vlna, ptačí budky na stromech v komunitní 
zahradě, pítko je vedle tabule na kreslení, 
taktéž v areálu KC Vlna.

Chtěli bychom ještě jednou poděkovat 
nejen autorům projektů, ale i těm, kteří se 
na realizaci podíleli.

Možná i vy máte nápad na nějaký projekt, 
který by udělal radost nám všem, ale netroufli 
jste si ho v loňském roce přihlásit. Pokud 
o tom přemýšlíte, mám pro vás dobrou 
zprávu. 

I letos se budete moci se svým projektem 
přihlásit do výzvy městské části: Participa-
tivní rozpočet 2022. Předpokládaný termín 
zveřejnění podmínek a termínů je březen. 
Sledujte webové stránky a Facebook měst-
ské části, vývěsky a Ďáblický zpravodaj. 
Veškeré informace zde budou zveřejněny.



leden–únor 2022 |  Zprávy z radnice

Černá kronika
Ivana Krejzová, OVS

Požár stanoviště tříděného 
odpadu, ulice Statková
Dne 20. 12. 2021 byl HZS nahlášen požár 
stanoviště tříděného odpadu v ulici Statková. 
Požár byl nahlášen na PČR. Náklady na 
opravu jsou 19 686,70 Kč s DPH. Opraveno 
dne 12. 1. 2022.

Černá skládka
Dne 5. 1. 2022 nahlášena černá skládka 
u dálnice (sjezd směr Březiněves, polní cesta 
k chatičkám). Náklady na její odstranění jsou 
7 865 Kč s DPH. Odstraněna dne 14. 1. 
2022.

Požár stanoviště tříděného 
odpadu, roh ulice  
Kučerové x K Náměstí
Dne 5. 1. 2022 byl nahlášen požár stanoviště 
tříděného odpadu v ul. Kučerové x K Náměstí. 
Poškozené kontejnery již byly odvezeny, bylo 
provedeno odstranění (oškrábání) zbytků  
ze stanoviště a následně byly přistaveny 
kontejnery nové. Požár byl nahlášen na PČR.

Požár lavičky, poškození 
petlice vč. FAB zámku 
a kování
Dne 6. 1. 2022 bylo zjištěno poškození dřevě-
né lavičky požárem v přístavku a poškození 
petlice vč. FAB zámku a kování v KC Vlna. 
Požár a poškození bylo nahlášeno na PČR. 
Náklady na opravu budou cca 37 500 Kč 
s DPH.

Požár odpadkového koše
Dne 7. 1. 2022 byl HZS nahlášen požár od-
padkového koše na autobusové zastávce 
Kokořínská směr Letňany. Požár byl nahlá-
šen na PČR. Náklady na opravu budou  
cca 1 000 Kč s DPH.

Požár stanoviště tříděného 
odpadu Nad Akcízem
Dne 9. 1. 2022 byl nahlášen požár 
stanoviště tříděného odpadu v ulici Nad 
Akcízem. Probíhá odstraňování škod a ná-
sledně budou přistaveny kontejnery nové. 
Požár byl nahlášen na PČR.

Nepořádek
Dne 11. 1. 2022 byl zjištěn nepořádek 
v ulici Markvartická x Poděbradova. Ihned 
byl zajištěn úklid.
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Zásah  
na Mratínském 
potoce
Jan Hrdlička

Krátce po silvestrovském poledni bylo z ob-
lasti Blata na linku 150 nahlášeno olejové 
znečištění hladiny toku Mratínského potoka.

Byly aktivovány jednotky hasičského zá-
chranného sboru včetně jednotky SDH Ďábli-
ce a starosty. Znečištěná voda vytékala z pří-
toku dešťové kanalizace před mostem přes 
potok u čerpací stanice odpadních vod Chřib-
ská. Na toku potoka byly instalovány tři norné 
stěny. Na místo se dostavily zástupkyně od-
boru ochrany prostředí MHMP a za krizový 
štáb MČ radní Simona Dvořáková. Znečištění 
bylo klasifikováno jako „malého rozsahu“ 
a došlo k němu pravděpodobně splachem 
znečištění z komunikací. V rámci zásahu byla 
přivolána společnost DEKONTA, která provádí 
odbornou likvidaci zachyceného odpadu.

Doručování  
zpravodaje
V případě, že se od spoluobčanů dozvíte 
o novém vydání Zpravodaje a nebude vám 
doručen, kontaktujte, prosím, sekretariát 
ÚMČ telefonicky: 283 910 724 (Markéta 
Köhlerová), e-mailem marketa.kohlerova@
dablice.cz, nebo vyplňte přiložený formulář 
a vhoďte jej do schránky na ÚMČ Praha-Ďáb-
lice. Pro doručení ĎZ musíte mít viditelnou 
schránku na přístupném místě.

Jméno: ........................................................

Ulice / čp.: ..................................................

Kontakt (tel. číslo nebo e-mailová adresa):

...................................................................

Ďáblický zpravodaj jsem nedostal/a:

  poprvé     opakovaně
odpověď zaškrtněte. (mk)
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83. jednání 29. 11. 2021
Rada MČ po projednání souhlasila s:
— poskytnutím finančních darů členům JSDH;
— návrhem rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 

2022;
— návrhem střednědobého výhledu rozpočtu 

MČ Praha-Ďáblice na roky 2023–2027;
— návrhem rozpočtu vedlejší hospodářské 

činnosti MČ Praha-Ďáblice na rok 2022;
— uzavřením dodatku k nájemní smlouvě 

s O. B.;
— uzavřením dodatků k nájemním smlouvám 

(nájem bytů), jejichž předmětem je doplnění 
a změna článku III. Nájemné a úhrada 
za plnění spojená s užíváním bytu;

— uzavřením dodatku ke smlouvě o nakládání 
s odpady a přepravě odpadů s platností 
od 1. 1. 2022 z důvodu požadavku zamykání 
stanoviště na odpad;

— přijetím účelově určených finančních darů, 
které budou použity na pokrytí výdajů spo-
jených s oslavami 120. výročí školy ZŠ a MŠ;

— dodatkem ke smlouvě o dílo se společností 
ACG-Real, s. r. o., jehož předmětem jsou 
změnové listy 01–06.

Rada MČ po projednání schválila:
— přílohy č. 2 a 3 Kolektivní smlouvy MČ 

Praha-Ďáblice;
— úpravu provozu ÚMČ Praha-Ďáblice pro 

veřejnost v období vánočních svátků;
— uzavření příkazní smlouvy se společností 

PORSIS, s. r. o.;
— uzavření příkazní smlouvy s J. P.;
— program ZMČ č. 20 a 21;
— poskytnutí finančních darů občanům;
— licenční smlouvu o veřejném provozování se 

společností OSA – Ochranný svaz autorský 
pro práva k dílům hudebním, z. s.;

— úhradu příspěvku TKO ve výši poplatkové 
povinnosti na 2. pololetí 2021;

— cenovou nabídku společnosti Volej Ferdu, 
s. r. o., na ošetření dřevěného obložení  
budovy, vrátek a schodů KC Vlna;

— dodatek ke smlouvě o bezúplatném převodu 
majetku z důvodu změny zůstatkové ceny 
u položky „automobil speciální požární 
RENAULT MIDLUM 4x4 CAS 20“ s Hasičským 
záchranným sborem hl. m. Prahy;

— odměnu J. Buchalovi, řediteli ZŠ a MŠ;
— finanční dar pro Církev československou 

husitskou;
— výběr firmy TD SERVIS, spol. s r. o., pro hava-

rijní výměnu kotle v bytovém domě Ďáblická 
160/4;

— smlouvu o zajištění údržby, úklidu 
a hrobnických prací od 1. 1. 2022 se 
Správou pražských hřbitovů, p. o, jejímž 
předmětem je zajištění komplexních služeb 
souvisejících se správou a údržbou veřejného 
pohřebiště.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— předložený návrh na poskytnutí finančních 

darů členům jednotlivých výborů a komisí;
— výroční zprávu základní a mateřské školy.

Radní MČ informovali o:
— přípravě připomínek k návrhu aktualizace 

č. 5 ZUR: veřejné projednání plánováno 
na 4. 1., připomínky do 11. 1. 2022;

— přípravě režimu zvýšené pohotovosti JSDH 
městských částí z důvodu zhoršující se epi-
demické situace;

— stížnosti obyvatel domu na chování nájemce 
a na nepořádek v hlavní chodbě a sklepních 
prostorách;

— proběhlé povodňové prohlídce Mratínského 
potoka;

— přípravě na besedu Územní plán Prahy  
a rozvoj Ďáblice dne 30. 11. 2021.

84. jednání 13. 12. 2021
Rada MČ po projednání souhlasila s:
— uzavřením dohody o vzájemném započtení 

pohledávek se společností BUILDER  
CONSTRUCTIONS, s. r. o;

— odepsáním pohledávky ve výši 2 500 Kč 
a s následnou přefakturací;

— navýšením rozpočtu pro rok 2021 pro JSDH 
z důvodu provedení nutné opravy vozidla 
Renault Midlum;

— vyřazením majetku MČ Praha-Ďáblice (likvi-
dace mobilního telefonu a košů);

— výběrem firmy P. J. na úklid v BD Ďáblická 
339/14.

Rada MČ po projednání schválila:
— dohodu o poskytnutí daru pro P. V.;
— střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ na období 2023–2024;
— rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

na rok 2022;
— dodatek k nájemní smlouvě s L. M.;
— dodatek k nájemní smlouvě s Z. K. na proná-

jem zahrádky a garáže;
— uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu 

nebytových prostor v sále OD Ďáblice;
— dodatek ke smlouvě o dílo s K. T.
Radní MČ informovali o:
— žádosti JSDH o schválení odprodeje vozidla 

Liaz 101 CAS 25, které bylo nahrazeno vozi-
dlem Renault;

— žádosti společnosti ASTAR, s. r. o., o schvá-
lení návrhu na změnu ÚP u části pozemku;

— informaci ředitele ZUŠ Tausigova o konci 
výuky v ZŠ Ďáblice;

— žádosti o vydání závazného stanoviska 
k projektové dokumentaci Křižovnické druž-
stvo;

— situaci v ZŠ – karanténa, ředitel vyhlašuje 
ředitelské volno na termín od 20. 12. 
do 23. 12. 2021;

— neoficiální zprávě o měření hluku v listopadu 
2021, finální zpráva bude kolem 17. 12.;

— proběhlé veřejné prezentaci návrhů změn 
územního plánu, mj. zamýšlený projekt Koň-
ská louka na území MČ Praha-Ďáblice 
a Praha-Dolní Chabry;

— požáru odpadkového koše u autobusové 
zastávky Kokořínská;

— změně druhu pozemku z orné půdy na trvalý 
travní porost (motýlí louka).

85. jednání 27. 12. 2021
Rada MČ po projednání souhlasila s:
— záměrem pronajmout část pozemku 

ve vlastnictví MČ Praha-Ďáblice o výměře 
cca 300 m2 na dobu určitou (leden–čer-
venec 2022) k umístění stavebních buněk 
pro subjekt: EKVATOR-RN, s. r. o.;

— přefakturací částek ZŠ za opravu budovy MŠ, 
opravu požárních ucpávek a opravu žaluzií 
na budově ZŠ.

Rada MČ po projednání schválila:
— rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu MČ 

na rok 2021;
— dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových 

prostor – lékárny z důvodu zmírnění nega-
tivních dopadů souvisejících s rekonstrukcí 
OD Ke Kinu.

Radní MČ informovali o:
— stavu komunikace Květnová během uzavírky 

ulice K Náměstí a Kučerové v prosinci 2021;
— přípravě smluvních podkladů k uzavření 

nájemních smluv na vypůjčení komunikace 
mezi MČ Praha-Ďáblice a stavebními 
společnostmi.

86. jednání 10. 1. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila s:
— záměrem pronajmout objekt čp. 598/48 ul. 

Květnová a přilehlý pozemek na dobu neurči-
tou k provozování hostinské činnosti;

— podáním podnětu na pořízení změny ÚP SÚ 
hl. m. Prahy u části pozemku v lokalitě  
U Červeného mlýnku.

Rada MČ po projednání schválila:
— čerpání z investičního fondu ZŠ a MŠ;
— smlouvu o nájmu sálu Obecního domu Ďábli-

ce a dalších prostor s L. H., jejímž předmě-
tem jsou volnočasové aktivity dětí;

— finanční dar ve výši 15 000 Kč pro Z. K., která 
se ocitla v tíživé životní situaci;

— kupní smlouvu na prodej požární techniky – 
automobilu LIAZ 101 CAS z roku 1990;

— smlouvu o připojení OD Ke Kinu k distribuční 
soustavě s firmou Pražská plynárenská  
Distribuce, a. s.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— informaci o zapsání kupní smlouvy se 

zřízením služebnosti stezky, cesty a inženýr-
ské sítě do katastru nemovitostí;

— důvodovou zprávu k usnesení Provádění 
rozpočtových opatření koncem roku 2021;

— stanovisko MČ Praha-Ďáblice k projektové 
dokumentaci pro společné povolení stavby 
ve společném řízení k projektu Bytový dům 
Ďáblická 48c.

Rada MČ po projednání nesouhlasila s:
— žádostí Z. K. o prominutí nájemného na rok 

2022 z části pozemku.
Radní MČ informovali o:
— podaných připomínkách MČ k aktualizaci č. 5 

Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy;
— plánu kulturních akcí na rok 2022;
— znečišťování komunikací okolo probíhající 

stavby řadových RD Květnová, závěrech 
z jednání se zhotovitelem a přípravě smlouvy 

O čem jednala rada městské části
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o pronájmu pozemku a komunikací;
— plánované schůzce s nájemcem KC Vlna – 

počátek února 2022;
— plánované schůzce s PVS, a. s.;
— místní prohlídce stodoly u V. M.;
— přípravě uzavírky ulice Kostelecká z důvodu 

propojení potrubí Kostelecká x Chřibská – 
varianty;

— doručení projektu Pavilon ZŠ a zahrada;

— reakcích na zveřejněné inzeráty na místo 
technického pracovníka;

— poškozené (ohnuté) vstupní ceduli MČ 
na příjezdu do Ďáblic od Dolních Chaber;

— nahlášeném úniku ropných látek na  
Mratínském potoce.

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

20. zasedání 15. 12. 2021
Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo:
— veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí nein-

vestiční účelové dotace SK Ďáblice, z. s.;
— veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí nein-

vestiční účelové dotace pro spolek Senioři 
České republiky, z. s., ZO Praha-Ďáblice 
(pobočný spolek);

— dodatek ke smlouvě o bezúplatném převodu 
majetku s Hasičským záchranným sborem  
hl. m. Prahy;

— rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ 
Praha-Ďáblice na rok 2021;

— hospodaření MČ Praha-Ďáblice po 1. 1. 
2022 v rámci rozpočtového provizoria 
do schválení rozpočtu pro daný rok;

— zapojení finančních prostředků do rozpočtu 
2021 poskytnutých městské části, které 
nebyly součástí rozpočtových opatření 
schválených na posledním jednání RMČ 
a ZMČ v roce 2021, a schvaluje přesuny 
finančních prostředků v rámci rozpočtu 
běžného roku;

— poskytnutí odměn členům výborů a komisí.
Zastupitelstvo MČ po projednání vzalo na vě-
domí:  
— petici ze dne 21. 10. 2021 „Za projednání 

odhlučnění, odvodnění a severního obchvatu 
Ďáblic na zasedání Zastupitelstva MČ 
Praha-Ďáblice“. Tento bod byl zařazen 
do programu. Tím byl také splněn závazek 
starosty, který na předchozích jednáních 
zastupitelstva oznámil spolu s Rytířským 
řádem Křižovníků, že budou prezentovat 
průběžné výsledky dohod týkajících se této 
problematiky;

— že samotná petice „Za odhlučnění, odvodnění 
a severní obchvat Ďáblic“ nebyla zastupitelům 
předána ani prezentována;

— zprávu starosty a místostarosty podanou 
za přítomnosti Rytířského řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou a se souhlasem Pražské 
vodohospodářské společnosti, a. s., o postu-
pu prací týkajících se problematiky a cílů: 
odhlučnění, odvodnění, severní obchvat 
Ďáblic.

Zastupitelstvo MČ v této věci pověřilo:
— starostu pokračovat v dalších jednáních ve-

doucích k naplnění prezentovaných cílů způ-
sobem a směry, které byly představeny.

Zastupitelstvo MČ vzalo po projednání 
v dalším jednání také na vědomí:
— úhradu příspěvku TKO ve výši poplatkové 

povinnosti na 2. pololetí 2021;
— příkaz starosty a plán inventur na rok 2021;
— rozpočtová opatření č. 9 a 10 k rozpočtu 

MČ Praha-Ďáblice na rok 2021;
— radou MČ schválený rozpočet základní 

školy a mateřské školy;
— radou MČ schválený střednědobý výhled 

rozpočtu ZŠ a MŠ;
— informaci o poskytnutí finančních darů 

občanům MČ Praha-Ďáblice.
Zastupitelstvo MČ po projednání stanovilo:
— celkovou částku kompenzačního příspěvku 

za provoz skládky z rozpočtu v roce 2022 
a podmínky pro vyplácení příspěvku.

Informace radních a zastupitelů:
J. Hrdlička informoval o:
— probíhající výstavě bytového domu Akcíz II;
— rekonstrukci OD Ke Kinu;
— výsadbě stromů z dotace HMP pro rok 2021;
— ředitelském volnu v ZŠ.

21. zasedání 20. 12. 2021
Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo:
— rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2022;
— střednědobý výhled rozpočtu na roky 

2023–2027;
— rozpočet vedlejší hospodářské činnosti 

na rok 2022;
— zprávu o činnosti kontrolního výboru;
— zprávu o činnosti finančního výboru;
— znění připomínky MČ Praha-Ďáblice k ná-

vrhu změny Z 2898/00 – Koňská louka, 
který je součástí vlny V. celoměstsky vý-
znamných změn.

Informace radních a zastupitelů:
J. Hrdlička informoval o:
— přechodu pro chodce pod Akcízem 

a U Parkánu;
— předběžných výsledcích měření hluku;
— otevírací době úřadu během vánočních 

svátků.
M. Růžička informoval o:
— schvalování rozpočtu;
— navýšení provozních nákladů ZŠ a MŠ.
S. Dvořáková informovala o:
— balíčcích pro zdravotníky na Bulovce.
Kompletní zápis najdete nadablice.cz –  
Samospráva – Zápisy a usnesení ZMČ

Ze zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice

Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice upozorňu-
je držitele psů, že mohou zaplatit poplatek ze 
psů pro rok 2021. Poslední termín pro splnění 
letošní povinnosti je 31. březen 2022.

Nebudou-li poplatky do tohoto termínu za-
placeny, mohou být, dle zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, vyměřeny až do 
dvojnásobné výše!

Zároveň upozorňuje držitele psů na povin-
nost trvalého označení psa mikročipem.

Držitelé psů mají možnost zaplatit roční po-
platek přímo na účet městské části Praha-Ďáb-
lice číslo 501855998/6000. Jako variabilní 
číslo uveďte číslo 1341… (za tečky dosaďte 
číslo známky psa), popř. do poznámky jméno 
majitele psa. Druhá možnost úhrady poplatku 
je v po kladně ÚMČ Praha-Ďáblice v úředních 
hodinách.
Ceník místních poplatků ze psů:
a) držitelé starobního důchodu – 200 Kč 

za jednoho psa, 300 Kč za druhého a kaž-
dého dalšího psa téhož držitele,

b) držitelé psa žijící v rodinném domě – 
300 Kč, 600 Kč za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele,

c) držitelé psa žijící v bytovém domě – 
1 500 Kč, 2 250 Kč za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele.
Ráda informuji všechny majitele psů o sku-

tečnosti, že se v roce 2021 i přes opatření spo-
jená s covidem-19 podařilo získat díky vý-
borné práci kolegyně Elišky Keméň téměř 
všechny dlužné částky a do roku 2022 tak 
vstupuje naše MČ s dluhy v pohledávkách 
za majiteli psů ve výši 2 950 Kč. Za rok 2021 
získala MČ z poplatků celkem částku 
122 242 Kč, ze které dle platné vyhlášky  
odvedla Magistrátu hl. m. Prahy částku 
30 485,50 Kč. Z rozdílu 91 7566,50 Kč hradi-
la naše MČ výdaje za odvoz psích exkrementů, 
nákupy psích známek a další výdaje spojené 
s touto agendou. Na vývoz psích exkrementů 
(probíhající 4x–5x měsíčně) firmou Komwag, 
a. s., bylo vynaloženo celkem 121 042,35 Kč.

MČ Praha-Ďáblice žádá majitele psů o vý-
raznější podporu při zajišťování čistého 
prostředí v MČ Praha-Ďáblice.

Výzva
Majitelé psů mají většinou velké pochopení 
pro své mazlíčky, ale někteří už je nemají pro 
své sousedy a spoluobčany a po svých mazlíč-
cích neuklízejí jejich exkrementy. Opětovně 
prosíme a vyzýváme všechny pejskaře: uklízej-
te po svých psech! V Ďáblicích jsou na mnoha 
místech umístěny koše na psí exkrementy 
včetně papírových sáčků na jejich sběr.

Zároveň děkujeme všem, kteří po svých 
psech uklízejí.

Místní poplatek 
ze psů 2022
Miroslava Koubová, FIO



Život v Ďáblicích | Ďáblický zpravodaj 

Suchej únor
Markéta Köhlerová

„Ovládáme alkohol, nebo alkohol ovládá 
nás?“ Většina z vás tuto kampaň v minu-
losti již zaregistrovala, mnozí jste se 
dokonce do ní zapojili.
Také si neumíte představit setkání s přá-
teli, večeři s obchodními partnery, hezký 
večer s manželkou či manželem bez 
skleničky dobrého alkoholu? Suchej únor 
neboli „sucháč“ je příležitost pro většinu 
z nás dát si odstup od alkoholu a zjistit, 
zda my ovládneme naše chutě a návyky, 
nebo je tomu naopak. Během měsíce 
února bez alkoholu otestujeme sebe 
a můžeme si zkusit, jaké to je se bavit a žít 
s absencí alkoholu.

Cílem Suchého února je udělat něco 
pro sebe, inspirovat ostatní a nastartovat 
změnu, i když u mnohých pouze do-
časnou. Ale i to se počítá. Zdravotně-osvě-
tová kampaň Suchej únor se velmi efek-
tivně podílí na prevenci vzniku rizikového 
chování. Za hranou rizikového pití se 
u nás pohybuje přes jeden milion lidí. To 
je zhruba každý sedmý dospělák, kterého 
potkáte na ulici. Šest lidí z deseti má 
ve svém okolí někoho, kdo v boji s alkoho-
lem tahá za kratší konec.

Říká se, že popíjení je náš národní 
sport. Průměrný Čech vypije za rok 14,4 
litru čistého lihu. Více zvládnou jen v Litvě 
a Moldavsku. Společenské náklady nad-
měrného pití se odhadují na 56 mld. Kč 
ročně. Alkohol je drahý a také velmi kalo-
rický, např.:
— 3 piva 11° (627 Kcal) = 7 vajec (606 

Kcal;)
— lahev vína (557 Kcal) = 1 tabulka 

mléčné čokolády (530 Kcal);
— 3 panáky rumu (243 Kcal) = kobliha 

s marmeládou (240 Kcal).
V roce 2021 se do kampaně aktivně za-

pojilo 700 000 dospělých Čechů, přes 
53 % registrovaných účastníků s pitím 
zvolnilo i čtyři měsíce po kampani, 48 % 
účastníků kampaně z roku 2020 deklaruje 
střídmější přístup k alkoholu i po roce 
od měsíční abstinence.

Pokud se do kampaně zapojíte, odmě-
nou vám bude čistá hlava, lepší spánek, 
více energie, možná půjdou i kila dolů 
a v neposlední řadě vám bude vděčná 
i peněženka. A ti z vás, kteří se do 
kampaně zapojí pouze proto, že je to 
právě „in“, chcete být zajímaví, zapojují se 
i vaši přátelé a nechcete trhat partu, tak 
se celý únor máte na co těšit.

Suchej únor je životní styl. Tato 
kampaň je o nás samotných.

Zdroj: suchejunor.cz, kde najdete veš-
keré informace o kampani a možná i něco 
navíc.

Báječný večer s největšími hity švédské kapely ABBA,  
v podání desetičlenného hudebního uskupení ABBA WORLD REVIVAL, jsme prožili 21. ledna 
2022. Atmosféra v hledišti byla úžasná, na tanečním parketu bylo veselo téměř do půlnoci. 
Rádi bychom vás touto cestou pozvali na další plánovanou tančírnu, tentokrát se skupinou 
Fragment Band, se kterou se již 25. března vydáme na cestu různými tanečními rytmy a styly.
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Jubilantka  
Věra Adámková
Markéta Köhlerová

Úctyhodné životní jubileum  
100 let oslavila letos 12. ledna  
ďáblická občanka paní Věra 
Adámková, rozená Šustková, 
která až do loňského roku bydlela 
u svého syna v Ďáblicích.

Jelikož jsme se s paní Adámkovou bohužel 
nemohli setkat osobně, požádali jsme zá-
stupce rodiny, aby nám o své mamince, ba-
bičce i prababičce něco prozradili. Abychom 
mohli alespoň trochu nahlédnout a přiblížit 
vám ve zkratce život této dámy.

Věra Šustková se narodila ve Frýdku-
Místku v rodině učitele. Vystudovala reálné 
gymnázium. Po maturitě v roce 1941 nemohla 
jít na vysokou školu z důvodu zuřící druhé svě-
tové války a zavření vysokých škol fašisty. 
Slečna Věra se proto rozhodla vyučit v knihku-
pectví, aby mohla pracovat a pomáhat v ro-
dinném obchodě. Měla velmi ráda atletiku, 
aktivně sportovala, běhala a skákala. Některé 
její rekordy nebyly v tehdejší době na Ostrav-
sku dlouho překonány.

V roce 1945 se vdala za lékaře a ze slečny 
Šustkové se stala paní Adámková. Rodina se 
několikrát stěhovala do různých měst, neboť 
manžel se vzhledem ke komunistickému reži-
mu nemohl vrátit na kliniku do Prahy, kde 
před válkou pracoval. V roce 1961 se podaři-
lo manželovi získat místo u záchranné služby, 
proto se rodina natrvalo do Prahy přestěhova-
la a našla zde svůj nový domov.

Vzhledem k pracovnímu vytížení manžela 
musela paní Adámková doma zastávat i muž-
ské práce, vychovala dva syny a starala se 
také o tchána. Byla velmi šikovná i v ručních 
pracích a krásně šila.

Dlouhá léta pracovala jako hospodářka 
v domově mládeže, poté do svých 81 let v re-
cepci. Až tehdy se rozhodla odejít na odpoči-
nek.

Paní Adámková byla a stále ještě je velmi 
oblíbená pro svoji přátelskou a veselou po-
vahu. Po smrti manžela v roce 1981 se až 
do vysokého věku dokázala o sebe postarat 
sama. Od roku 2014 bydlela u svého syna 
v Ďáblicích a od roku 2021 žije v domově se-
niorů ve Zdicích. Stále však, i přes závažné 
zdravotní neduhy, zůstává psychicky čilá 
a zcela orientovaná. Stále sleduje dění kolem 
sebe, které komentuje a komunikuje s celou 
rodinou mobilním telefonem včetně psaní 
a posílání SMS zpráv, což mnohdy nezvládnou 
daleko mladší lidé. Z hlediska životosprávy je 
i nyní vidět vliv sportu v mládí, ale z hlediska 
stravování paní Adámková zcela bourá všech-
ny moderní teorie a trendy. Nemá ráda rost-

linné tuky, vždy si vše připravovala na sádle či 
másle, miluje bůček, škvarky, jitrnice, tla-
čenku a večer nepohrdla sklenkou vína.

Jak jsme psali v úvodu, s paní Adámkovou 
jsme se nemohli setkat osobně, tudíž jsme se 
nemohli zeptat na recept, jak se dožít tak vy-
sokého věku. I tak ale možná naleznete odpo-

věď v tomto krátkém shrnutí dlouhého, zku-
šenostmi a událostmi bohatého života osla-
venkyně.

Ještě jednou přejeme Věře Adámkové 
hlavně hodně zdraví, elánu, radosti, chuti 
do života a ať si ještě dlouho užívá všeho, co 
má ráda.

Potravinová pomoc ďáblickým 
občanům v nouzi
Míša Ničová

Rádi bychom informovali občany, že v letošním roce převzal úřad naší městské části or-
ganizaci potravinové pomoci občanům, kteří se ocitli v nouzi.
Distribuce potravin a základních drogistických potřeb bude probíhat pravidelně 1x měsíčně.

O poskytnutí této pomoci mohou žádat pouze občané, kteří mají trvalé bydliště v Ďábli-
cích a jejich příjmy jim neumožňují uspokojovat základní životní potřeby.

Podpora prostřednictvím potravinové pomoci bude poskytována rodinám či jednotlivcům 
na základě zhodnocení aktuální životní situace.

Pokud jste se vy nebo někdo z vašich blízkých ocitli v obtížné životní situaci a máte byd-
liště v Ďáblicích, můžete se v případě dotazů a žádostí o poskytnutí této pomoci obrátit 
na sociální pracovnici Marianu Kaliankovou, tel. 771 139 393, e-mail socialni@dablice.cz

Zároveň bychom chtěli touto cestou poděkovat paní Lydii Veselé, která ve spolupráci  
s Diakonií potravinovou pomoc v Ďáblicích iniciovala a několik let zajišťovala.

Poděkování
V současné době není situace kvůli covidu-19 pro celou společnost a obzvláště pro seniory 
příznivá.

Musíme se smiřovat s tím, že jsme mladší generací odsouváni do pozadí. O to víc nás těší, 
že naše obec na nás nezapomíná a dopřeje nám radostná posezení a setkání s různými 
umělci, hudebními skupinami atd.

To, že se tyto akce pro nás konají, je velká zásluha vedení MČ Ďáblice, členů klubu za vý-
borné dobroty a paní Jany Ouředníčkové, která svůj volný čas věnuje přípravám těchto akcí 
pro seniory.

V dnešní době není obvyklé, aby někdo věnoval čas nám seniorům. O to více děkujeme 
za ochotu zpestřit život nám dříve narozeným.

Jiřina a Jiří Voštovi, 16. 12. 2021
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Velkoobjemové kontejnery na bioodpad březen–červen 2022 
den datum čas stanoviště
so 26. 3.  od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 2. 4.  od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
so 9. 4.  od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 16. 4.  od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Na Blatech do naplnění, max. do 11.00
so 23. 4.  od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 30. 4.  od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
so 7. 5.  od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
so 14. 5.  od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 21. 5.  od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Na Blatech do naplnění, max. do 11.00
so 28. 5.  od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
so 4. 6.  od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
so 11. 6.  od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 18. 6.  od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
so 25. 6.  od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00

Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů vhazovali opravdu jen biologický odpad. 
Do kontejnerů patří ovoce a zelenina ze zahrad, tráva, plevel, drny se zeminou bez květináčů, květiny, listí, větvičky, rozřezané větve, seno, sláma, 
štěpka, vychladlý popel ze spalování dřeva. 
Tři čtvrtiny přistavovaných kontejnerů hradí naše městská část ze svého rozpočtu, čtvrtina je hrazena MHMP.

Velkoobjemové kontejnery na komunální odpad březen–červen 2022
den datum od–do stanoviště:
so 19. 3.  9.00–13.00 Květnová x Na Znělci
so 19. 3.  9.00–13.00 Na Terase
so 19. 3.  9.00–13.00 Na Blatech
so 9. 4.  9.00–16.00 Koníčkovo náměstí
so 9. 4.  9.00–16.00 Květnová x Na Znělci
so 9. 4.  9.00–16.00 Legionářů
so 30. 4.  9.00–13.00 Květnová x Na Znělci
so 30. 4.  9.00–13.00 Na Terase
so 30. 4.  9.00–13.00 Na Blatech
so 28. 5.  9.00–16.00 Koníčkovo náměstí
so 28. 5.  9.00–16.00 Na Terase
so 28. 5.  9.00–16.00 Legionářů
so 25. 6.  9.00–13.00 Květnová x Na Znělci
so 25. 6.  9.00–13.00 Na Terase
so 25. 6.  9.00–13.00 Na Blatech

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 2022
den datum od–do stanoviště
út 19. 4.  16.30–16.50 Květnová před čp. 553/52
út 19. 4.  17.00–17.20 Šenovská x U Spojů, vedle čp. 300/31
út 19. 4.  17.30–17.50 U Prefy vedle čp. 771/25
út 19. 4.  18.00–18.20 Kostelecká x Legionářů, vedle čp. 753/54
so 23. 7.     9.30–9.50 Květnová před čp. 553/52
so 23. 7.  10.00–10.20 Šenovská x U Spojů, vedle čp. 300/31
so 23. 7.  10.30–10.50 U Prefy vedle čp. 771/25
so 23. 7.  11.00–11.20 Kostelecká x Legionářů, vedle čp. 753/54
út 20. 9.  16.30–16.50 Květnová před čp. 553/52
út 20. 9.  17.00–17.20 Šenovská x U Spojů, vedle čp. 300/31
út 20. 9.  17.30–17.50 U Prefy vedle čp. 771/25
út 20. 9.  18.00–18.20 Kostelecká x Legionářů, vedle čp. 753/54
út 11. 10.  16.30–16.50 Květnová před čp. 553/52
út 11. 10.  17.00–17.20 Šenovská x U Spojů, vedle čp. 300/31
út 11. 10.  17.30–17.50 U Prefy vedle čp. 771/25
út 11. 10.  18.00–18.20 Kostelecká x Legionářů, vedle čp. 753/54

V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA 
odebírány níže uvedené odpady.
NEBEZPEČNÉ: zářivky a jiný odpad 
s obsahem rtuti, olej a tuk, baterie 
a akumulátory, léčiva, barvy, tiskařské barvy, 
lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující 
nebezpečné látky (čisticí prostředky).
OSTATNÍ: jedlý olej a tuk  
(v uzavřených PET lahvích).
Kapalné nebezpečné odpady musí být 
předány v pevně uzavřených nádobách!
NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, 
objemné odpady, elektrozařízení apod.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu je 
financován Magistrátem hl. m. Prahy

Odvoz velkoobjemového odpadu je 
financován Magistrátem hl. m. Prahy  
a MČ Praha-Ďáblice (3:2). 
Velkoobjemový odpad z domácností, 
bioodpad i nebezpečný odpad lze také 
ukládat CELOROČNĚ do sběrného dvora 
v areálu ďáblické skládky, a to bezplatně. 
Otevírací doba v zimních měsících 
po–pá 8.30–17.00, v létě do 18.00,  
so celoročně 8.30–15.00.



• tráva, listí, plevel, košťály

• zbytky ovoce, zeleniny, rostlin

• čajové sáčky, kávová sedlina

• zemina z květináčů

• drny se zeminou

• větvičky, štěpka z větví 

• piliny, hobliny, kůra

• seno, sláma

Patří sem: Zakázáno odkládat:

bioodpad.praha.eu  

• všechny typy sáčků

• obalové materiály, sklo

• živočišné zbytky z kuchyní 

• mléčné výrobky, tuky, oleje

• zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata

• peří, chlupy, vlasy

• znečištěné piliny, hobliny, podestýlky

• kamení

rostlinný BIOODPAD

• tráva, listí, plevel, košťály

• zbytky ovoce, zeleniny, rostlin

• čajové sáčky, kávová sedlina

• zemina z květináčů

• drny se zeminou

• větvičky, štěpka z větví 

• piliny, hobliny, kůra

• seno, sláma

Patří sem: Zakázáno odkládat:

bioodpad.praha.eu  

• všechny typy sáčků

• obalové materiály, sklo

• živočišné zbytky z kuchyní 

• mléčné výrobky, tuky, oleje

• zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata

• peří, chlupy, vlasy

• znečištěné piliny, hobliny, podestýlky

• kamení

rostlinný BIOODPAD
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Hnědé popelnice zdarma
Markéta Köhlerová

Hlavní město Praha poskytuje nádoby na bioodpad rostlinného 
původu a jejich pravidelné vyvážení od roku 2022 bezplatně. Bez-
platnost služby spočívá v přistavení nádoby a vývoz nádoby s biood-
padem. V případě potřeby nádoby se zámkem, jsou zámek a k němu 
dva klíče obdrženy bezplatně. Za zajištění čistoty sběru je odpovědný 
vlastník objektu nebo pověřený správce objektu.

Kdo si může o BIO popelnici požádat: vlastník objektu nebo jeho 
správce neboli plátce poplatku za komunální odpad.
Jak si můžete požádat: vyplnit a odeslat formulář bio.praha.eu/
formular/nebo navštívit zákaznické centrum svozové společnosti.
Co potřebujete k vyplnění formuláře: tzv. identifikátor, což je údaj, 
který najdete na Prohlášení plátce poplatku, nebo můžete použít 
variabilní symbol z vyúčtování Poplatku za komunální odpad.
O co si můžete požádat: o speciální provětrávanou nádobu o objemu 
120 litrů a 240 litrů, která je vám zapůjčena.
Ukončení služby: vlastník objektu informuje hl. m. Prahu nebo svo-
zovou společnost a nádobu po domluvě vrátí.
Co do nádoby patří: pouze bioodpad rostlinného původu (tráva, listí, 
plevel, košťály, zbytky ovoce, zeleniny a rostlin, čajové sáčky, kávová 
sedlina, zemina z květináčů, drny se zeminou, větvičky, štěpka z větví, 
neznečištěné piliny, hobliny, seno, sláma a kůra).
Co do nádoby nepatří: všechny typy sáčků (nesmí se odkládat ani 
sáčky biologicky rozložitelné), obalové materiály, sklo, živočišné zbytky 
z kuchyní, mléčné výrobky, tuky, oleje, zvířecí exkrementy, uhynulá zvířa-
ta, peří, chlupy, vlasy, znečištěné piliny, hobliny, podestýlky, kamení.

Svozová společnost při svozu zajistí v rámci obsluhy sběrných nádob 
bezplatnou zanášku sběrných nádob na bioodpad do vzdálenosti 
15 metrů od hrany pozemní komunikace, s výjimkou rodinných domů. 
V případě větší vzdálenosti bude zanáška zajišťována na základě 
domluvy s vlastníkem objektu na základě ceníku svozové společnosti.
Aktuální harmonogram svozu bioodpadu:
psas.cz/harmonogram-svozu-bioodpadu.

Svoz komunálního odpadu
Pro úplnost opakujeme kontakty na společnost AVE Pražské komu-
nální služby, a. s., která zajišťuje na území Ďáblic svoz komunálního 
(směsného odpadu – černé popelnice) pro občany. Svoz je prováděn 
na základě smlouvy majitele nemovitosti se svozovou firmou.

Na tuto společnost je třeba adresovat veškeré žádosti o změnu ve-
likosti popelnic, zvýšení/snížení četnosti svozu, žádosti o přistavení 
nové popelnice, případně hlásit jakékoliv problémy se svozem: nevyve-
zená, rozbitá či chybějící popelnice. Zákaznická linka 800 118 800, 
ave@ave.cz. Kontaktní místa pro Prahu: Pražská 1321/38a, Praha 15,  
tel. 296 339 917, 296 339 918, Sokolovská 324/14, Praha 9,  
tel. 296 339 919; avepks.obchod@ave.cz

Informace ke kotlíkovým 
dotacím pro nízkopříjmové 
domácnosti
Markéta Köhlerová

Předmětem dotace je výměna kotlů na pevná paliva za:
— plynový kondenzační kotel (max. výše dotace 100 000 Kč);
— kotel na biomasu (max. výše dotace 130 000 Kč);
— tepelné čerpadlo (max. výše dotace 130 000 Kč).

Výčet podporovaných zařízení naleznete na svt.sfzp.cz
Žadatelem může být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, 

bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby pro ro-
dinnou rekreaci, který v těchto zařízeních trvale bydlí.

Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena 
domácnosti žadatele, doložený daňovým přiznáním za rok 2020, byl 
nižší nebo roven částce 170 900 Kč. Bez ohledu na výši příjmů jsou 
mezi žadatele zařazeni:
— žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírající ke dni podání 

žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně;
— žadatel, který je nezletilý, nebo student denního studia do 26 let, 

v případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby 
pro rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě, kde jsou 
i ostatní nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let;

— žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu 
pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není 
nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy 
nezletilých dětí a studentů do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

Domácnost tvoří všichni, kteří zde mají trvalý pobyt a kteří zde trvale 
bydlí. V případě rodinného domu o více bytech, kdy je dům vytápěn 
jedním kotlem, jsou za členy jedné domácnosti považováni všichni trvale 
bydlící v tomto domě. Pokud je každý byt v domě vytápěn kotlem zvlášť, 
jsou členové domácnosti pouze osoby bydlící v příslušném bytě.

Žadatel a členové jeho domácnosti (kromě výše uvedených výji-
mek) prokazují příjmy: které jsou předmětem daně z příjmu fyzických 
osob a nejsou od této daně osvobozeny; starobní, invalidní, vdovské, 
vdovecké a sirotčí důchody; dávky nemocenské, peněžitá pomoc 
v mateřství; dávky státní sociální podpory, dávky v hmotné nouzi, pod-
pora v nezaměstnanosti.

Hlavní město Praha nabízí zájemcům o tuto dotaci možnost 
předběžné registrace vypl něním a zasláním následujícího dotazníku: 
bit.ly/3Kes9yx. Vyplněný ho zašlete e-mailem na posta@praha.eu 
nebo datovou schránkou: IDDS 48ia97h.

V případě potřeby se obraťte na naši sociální pracovnici Marianu  
Kaliankovou, tel.: 771 139 393, která vás vezme do evidence zájemců 
a dotazník s vámi vyplní.

Upozornění: dotazník není závazná žádost o kotlíkovou dotaci. 
Jedná se pouze o průzkum předběžných zájemců o dotaci.
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– inzerce –

Hvězdárna Ďáblice 
Pod Hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, 
tel.: 283 910 644
e-mail: dablice@planetum.cz
planetum.cz/hvezdarna-dablice/

Program na únor 2022
Otevírací doba / pozorování oblohy 
dalekohledy
středa 18–21; pátek 13–16, 18–21; 
sobota a neděle 10–12, 13–16,  
18–21 hodin.

Přednášky astronomické,  
přírodovědné a cestopisné 
ve středu od 18 hodin:
16. 2. Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.:  
Od obdivu hvězd ke hvězdným válkám

Pořady (komponované večery s pozo-
rováním oblohy) ve středu od 18 hodin:
2., 9. a 23. 2.  
Hledání harmonie světa +  
Nepolapitelný čas
V pátek od 18 hodin:  
Co se děje na obloze?

Pohádky pro nejmenší (od tří let)
každou sobotu v 10.15 a 15.15 hodin: 
Měsíc u krejčího.
Každou neděli v 10.15 a 15.15 hodin: 
Jak šla kometka do světa.

Vstupné
Dospělí 60 Kč, děti a mládež 40 Kč,  
senioři (od 65 let) 50 Kč.
Změna programu vyhrazena.

leden–únor 2022 |  Různé

ĎÁBLICKÝ

Sobota 19. února 2022 
od 14 hodin
Průvod masek vychází ve 14 hodin 
od Obecního domu Ďáblice.
Maškary všeho druhu vítány!

Masopustní výtvarná dílna!
V pátek 18. února 2022 od 15 do 19 hodin
si přijďte do KC Vlna vyrobit vlastní masopustní masku 
pod vedením Barbory Sládkové.

Aktuální podmínky vstupu na akce sledujte na covid.gov.cz/situace/kultura

Kalendář plánovaných akcí
O všem, co se bude, či nebude konat, vás budeme informovat na webových stránkách  
dablice.cz, vlna.dablice.cz a na FB KC Vlna. Aktuální podmínky vstupu na akce sledujte  
na covid.gov.cz/situace/kultura

sobota 5. února od 16 hodin Bramborové království (Loutky bez hranic) –  
   KC Vlna
pátek 18. února od 15 hodin Masopustní výtvarná dílna – KC Vlna
sobota 19. února od 14 hodin Masopust – prostranství před Obecním domem 
   Ďáblice a KC Vlna
sobota 26. února od 16 hodin Míchané pohádky (divadýlko pro děti) – KC Vlna
čtvrtek 3. března od 18 hodin Pravidla nejsou povidla (přednáška 
   Marka Hermana) – KC Vlna
pátek 25. března od 19 hodin Fragment Band (jarní tančírna) – sál 
   Obecního domu Ďáblice
sobota 26. března od 16 hodin O Smolíčkovi (divadýlko pro děti) – KC Vlna
sobota 9. dubna od 19 hodin Trenér (divadlo Verze) – sál Obecního domu Ďáblice
čtvrtek 21. dubna od 19 hodin Láska z Ďáblic – KC Vlna
sobota 30. dubna od 17 hodin Čarodějnice 
sobota 30. dubna od 17 hodin Petrana (divadýlko pro děti) – KC Vlna
čtvrtek 12. května od 20 hodin Flamencový večer (Music wave) – KC Vlna
čtvrtek 9. června od 19.30 hodin Karel Plíhal (koncert) – sál Obecního domu Ďáblice
pátek 17. června od 17 hodin Dája Šimíčková & Shadde Yadda (letní swingová  
   tančírna) – sál Obecního domu Ďáblice
Změna programu vyhrazena.

Ďábličtí zpěváci
Zpíváte rádi? Hrajete na nějaký hudební nástroj? Odpověděli jste alespoň jedenkrát ano? 
Pojďme založit ďáblický sbor! Ochotníky už máme, ještě tedy potřebujeme Ďáblice rozezpívat.
Pište na: dablicti.zpevaci@email.cz – sejdeme se, zapějeme, a můžeme trénovat!  
Na vaše zprávy se těší Milada Čápová (Ďábličtí ochotníci).



5. 2. 16.00 hodin

Bramborové království – Loutky bez hranic              KC Vlna
Král Brambor Bramborovič I. a jeho choť královna Brambora Bramborovna II. vyhlašují, že kdo zneškodní 
strašného draka Friťáka, který se usadil na Bramborovém kopečku, dostane ruku princezny Bramborky 
a půl bramborového pole k tomu. Kdo se odváží bojovat proti takovému nepříteli? Že by statečný princ 
Karotka? Vstupné – 50 Kč.

18. 2. 15.00 hodin Masopustní výtvarná dílna              KC Vlna

19. 2. 14.00 hodin Masopust              Prostranství před Obecním domem Ďáblice, KC Vlna

26. 2. 16.00 hodin
Míchané pohádky – divadýlko pro děti              KC Vlna
Malí i velcí diváci rozhodují, jaká pohádka a s kým se bude hrát. Ztratí Sněhurka střevíce nebo 
sněhule? Proč má vlk na sobě masku opice? Vstupné – 50 Kč.

3. 3. 18.00 hodin
Pravidla nejsou povidla – Přednáška Marka Hermana              KC Vlna
Přednáška uznávaného českého pedagoga a lektora osobnostního rozvoje o zdravém nastavení pravidel 
v každé rodině. Vstupné – 50 Kč.

25. 3. 19.00 hodin
Jarní tančírna s Fragment Band          Sál Obecního domu Ďáblice
V Ďáblicích se tančí po celý rok. Na jarní tančírně se můžete těšit na nejrůznější rytmy a styly, ale 
hlavně na plný taneční parket! Vstupné – 200 Kč/ 150 Kč. Rezervace vstupenek v KC Vlna.

26. 3. 16.00 hodin
O Smolíčkovi  – divadýlko pro děti              KC Vlna
Veselá pohádka Vlastimila Pešky na známé motivy pro děti předškolního a mladšího školního věku, 
oficiálně premiérovaná na slavné lodi bratří Formanů v Praze na Vltavě. Vstupné – 50 Kč.

9. 4. 19.00 hodin

Trenér – Divadlo Verze          Sál Obecního domu Ďáblice
Hra nejen o fotbale, ale i změnách, které s sebou přináší život. Více než dvacet let stál coby stratég 
stranou, býval při tréninku pes a během hry spasitel. Jeho klub se jmenuje Spartak Roudnice. Povo-
lání: fotbalový trenér. Jakmile je jednou v ráži, není k zastavení... 

21. 4. 19.00 hodin
Láska z Ďáblic – Improvizační divadlo              KC Vlna
Srdečně zveme na večer plný nečekaných situací, které překvapí jak diváky, tak samotné herce! 
Vstupné – 100 Kč/ 80 Kč.

30. 4. 17.00 hodin Čarodějnice              

30. 4. 17.00 hodin
Čarodějnický speciál! Petrana – divadýlko pro děti              KC Vlna
O trochu líné, ale hodné čarodějnici Petraně. Ta musí složit čarodějné zkoušky, jinak se stane smrtelnicí. 
Naštěstí má za kamaráda netopýra Raplta, který jí pomůže. Vstupné – 50 Kč.

12. 5. 20.00 hodin
Music wave – Flamencový večer              KC Vlna
Hudební dotek španělské tradice s živou hudbou, tancem a dobrým jídlem. Vstupné – 200 Kč/ 150 Kč.

9. 6. 19.30 hodin
Koncert: Karel Plíhal             Sál Obecního domu Ďáblice
Recitál známého českého textaře, skladatele a kytaristy. 

17. 6. 17.00 hodin
Letní swingová tančírna: Dája Šimíčková & Shadde Yadda  Sál Obecního domu Ďáblice
Říkej mi to potichoučku,  Dívka v rytmu zrozená, Slunečnice a jiné nezapomenutelné písně z období 
raného českého swingu. Vstupné – 200 Kč/ 150 Kč. Rezervace vstupenek v KC Vlna.


