
VLNA  se poprvé otevřela před 6 roky  
a od té doby je nedílnou součástí ďáblického života.  

Konají se v ní setkání, oslavy, koncerty i divadelní představení, 
chodí se tam cvičit i nacvičovat. Podle pořádaných akcí se také 

mění její interiér i exteriér. V létě se ďáblické dámy  
z Klubu šikovné ruce účastnily Mezigenerační akademie – 
opleteme stromy, takže nový kabát získal i ten před Vlnou. 

A nevíte-li, jak se při ZMJ měnila venkovní zídka,  
podívejte se na stranu 8.

Ďáblický 
zpravodaj
Měsíčník městské části Praha-Ďáblice | říjen 2022 www.dablice.cz
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121 let od založení  
ďáblické školy
Ve čtvrtek 6. 10. si škola za účasti vedení 
městské části, Spolku Parkán a pamětníků 
(bývalých dlouholetých učitelek) připomněla 
121. výročí svého založení. Tak jako má rok  
12 měsíců, tak naše škola má za sebou deset 
dvanáctiletých period (10x12) a vstupuje 
prvním rokem do nové etapy. A to jak takto 
symbolicky, tak i reálně.

Budova školky je přestavěna, rozšířena, 
nově vybavena a připravena být dobrým záze-
mím všem žákům i jejich rodičům.

Nová školní kuchyně vaří a peče vlastní jíd-
lo jak celé škole, tak i některým občanům 
Ďáblic. Kvalita jídla a spokojenost všech je 
pro mne potvrzením, že jsme se před lety (po 
mém nástupu do funkce) rozhodli správně, 
když jsme zrušili pronájem školní kuchyně 
nadnárodní společnosti.

Novým prostředkem výuky i školní pospoli-
tosti se stala školní zahrada.

A to nejdůležitější nakonec: pedagogický 

sbor školy a školky se stal pod novým ve-
dením stabilním týmem a věřím, že jsou na-
plněny všechny základní předpoklady k tomu, 
aby tento tým byl pevnou oporou a průvod-
cem jak dětem, tak jejich rodičům i v těžkých 
dobách nejistoty a společenských změn, kte-
ré nyní všichni prožíváme.

Dobrý den, školo. Přeji ti dalších dvanáct 
šťastných a úspěšných let!

Zažít Ďáblice jinak  
již poosmé
Velké sousedské setkání se již stalo samo-
zřejmou součástí života Ďáblic.

Zažít Ďáblice jinak osmkrát, to je už docela 
slušná jistota, že se z nového nápadu již 
opravdu stala tradice. Mám radost, že jsem 

mohl být u zrodu nejen této akce, bylo jich víc. 
Proto bych chtěl touto cestou připomenout 
a poděkovat Simoně Dvořákové, dnes již 
bývalé radní a předsedkyni kulturní a školské 
komise. 

Vždy jsme v ní měli všichni velkou oporu. 
Mnoho let ve svém volném čase a zcela zdar-
ma spolehlivě uskutečňovala jak svoje, tak 
naše malé, ale i ty největší nápady, jako bylo 
právě Zažít Ďáblice jinak nebo Masopust či 
Čarodějnice. Simono, děkujeme.

Čestná občanka Ďáblic –  
Lydie Veselá

Jsem moc rád, že mezi námi žijí lidé, kteří be-
rou pomoc druhým jako samozřejmou součást 
svého života. Takových lidí si velmi vážím. Když 
jsem v roce před několika lety dával do Ďáb-
lického zpravodaje fotografii, na které byla za-
chycena ruka na klice od branky do KC Vlna, 
jen já jsem věděl, komu ruka patří a již tehdy 
jsem napsal, že to je člověk, který by si za svou 
obětavou pomoc zasloužil udělit čestné občan-
ství, kdybychom jej v naší městské části udě-

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
dostáváte do rukou poslední číslo Zpravodaje volebního období  
2018–2022. Komunální volby jsou za námi, podrobný rozbor výsledků  
je dostupný na oficiálních internetových stránkách MČ Praha-Ďáblice, 
na mnoha internetových zpravodajských portálech nebo na volby.cz.  
Základní údaje naleznete na straně 4. A které volební sdružení 
v Ďáblicích vyhrálo? Hlavně si držme palce, ať vždy vyhrají Ďáblice  
a ať jsou stále dobrým místem k životu.

Při psaní těchto řádků si prohlížím zprávy v předchozích číslech  
Ďáblického zpravodaje. Z minulých let a volebních období, několik již 
skutečně starých z minulého století… je to poučné čtení a zajímavé 
porovnání. Jedno je jisté na první pohled: událostí a plněných úkolů  
je v současné době mnohem více, stejně jako je více čísel roku  
i stránek zpravodaje. A tak budu se zájmem dál pozorovat,  
kam a jak se budou Praha, a hlavně Ďáblice rozvíjet.

Slovo 
starosty
Miloš Růžička

Oslava narozenin ďáblické školy se vydařila. Dorty ze školní kuchyně a med ze školní zahrady moc chutnaly.



lovali. Uplynulo několik let a jsem nesmírně 
rád, že k této události nakonec i došlo. Dovolte 
mi, abych Vám představil novou čestnou ob-
čanku MČ Praha-Ďáblice, paní Lydii Veselou. 
U ženy není slušné prozrazovat věk, tak jen 
poodhalím, že paní Veselá se v těchto dnech 
dožívá také významného životního jubilea.

Čestné občanství se předávalo dne 20. září 
2022 a bylo paní Lydii Veselé uděleno jako 
zvláštní projev úcty a ocenění jejích mimo-
řádných zásluh v sociální a kulturní oblasti 
a za neúnavnou a obětavou pomoc všem po-
třebným lidem. I když by měla paní Veselá 
nárok na odpočinek, stále nám ještě aktivně 
pomáhá, nejen v sociální komisi. O místu ko-
nání akce jsem měl jasno hned od začátku. 
Paní Lydie je úzce spjatá s Obecním domem 

Ke Kinu, kde pracovala od roku 1996 jako ve-
doucí Diakonie. Takže slavnostní udělení 
proběhlo v klubovně obecního domu, který je 
krátce po celkové rekonstrukci. Na ocenění 
paní Veselá jsem myslel opravdu dlouho. Je 
to neobyčejná žena, která do dnešního dne 
pomohla mnoha občanům, kteří pomoc po-
třebovali, organizovala finanční sbírky, zor-
ganizovala benefiční koncert pro Diakonii, 
díky kterému si Diakonie mohla pořídit osobní 
automobil, v obecním domě pořádala kon-
certy a výstavy. Všechny tyto aktivity vý-
znamně přispívaly a stále přispívají k rozvoji 
komunitního života v Ďáblicích. Od roku 1991 
je paní Veselá členkou sociální komise, kde 
aktivně pomáhá při zajišťování vítání občán-
ků, setkání jubilantů, gratulacích seniorům 

a všeho, s čím se členky sociální komise potý-
kají. Ač sama patří do ohrožené skupiny 
obyvatel, pomáhala občanům v době koro-
navirové pandemie. Od roku 2016 začala 
z vlastní iniciativy přivážet z Potravinové banky 
potravinou pomoc pro ty, kteří tuto pomoc  
potřebují.

Paní Lydii Veselou znám mnoho let a udě-
lené čestné občanství, které se zdráhala při-
jmout, je oceněním pro velmi neobyčejného 
a charakterního člověka, který celý život ne-
únavně a nezištně pomáhal všem, kteří to po-
třebovali. Věřím, že svým přístupem paní  
Veselá inspirovala mnoho dalších lidí. Vždy 
byla oporou i své početné rodině. 

Paní Lydie Veselá, DĚKUJEME!
Foto Blanka Šťastná
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Vážení spoluobčané, milí sousedé, 
v roce 2018 jsme slíbili být spolehliví v zajištění všech odborností a činností nutných pro úspěšné řízení 
velkých projektů, pro zajišťování investic, pro chod školy, úřadu, jednotky hasičů, pro organizování kulturního 
a veřejného života v naší obci. A to i v dobách mimořádných událostí a při krizových situacích, které jsme 
společně prožili.

Naši městskou část do nového období předáváme ve velmi dobré kondici: provozní rozpočty byly vždy 
vyrovnané, významně se investovalo (opravovalo, stavělo) i při navyšování výdajů na údržbu Ďáblic. V těžkých 
dobách bude možné se opřít o úspory v desítkách milionů Kč. Neprodali jsme žádný pozemek ani budovy – 
naopak, do majetku jsme získali nové byty i pozemky. A další důležité pozemky jsou zasmluvněny,  
a to včetně plánů, jak tato místa využít k ochraně našeho zdraví, majetku, k rekreaci a sportu.

Před několika dny skončily nové komunální volby. Opět jsme Vám nabídli svou připravenost pracovat  
pro Ďáblice a opět s nejvyšší voličskou podporou. Velmi si toho vážíme.

Ale navázat na předchozí práci a rozpracované projekty bude obtížné. Ihned po zveřejnění výsledků voleb 
jsme vyzvali k jednáním o programových prioritách a řízení městské části. V pořadí druhé i třetí volební 
sdružení odmítla jakákoliv jednání s námi a oznámila, že přeberou úplnou odpovědnost za řízení městské 
části bez účasti vítěze voleb. Ani z předvolebních slibů nebylo možné zjistit, jak a kam konkrétně  
bude nyní naše městská část vedena, a tak se snad o budoucnosti Ďáblic dozvíme více na ustavujícím  
jednání ZMČ v pondělí 24.10.2022. 

Dovolte proto, abychom vám s koncem našeho mandátu poděkovali za důvěru a podporu jednak  
v průběhu celého volebního období 2018–2022, tak i do období nadcházejícího.

S přáním všeho dobrého Rada MČ Praha-Ďáblice: 
Mgr. Simona Dvořáková, Ing. Tomáš Dvořák, Ing. Jan Hrdlička, Ing. Miloš Růžička, Ing. Ludvík Tesař, Ph.D.
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Komunální volby 2022
Ve dnech 23. a 24. září se konaly volby do zastupitelstev obcí. 
Jedna z volebních místností se vrátila do OD Ke Kinu, druhá byla 
opět umístěna do prostor sálu Obecního domu Ďáblice.

 okrsek 27001 okrsek 27002 celkem

Zapsaných osob 1 096 1 547 2 643

Vydané obálky 644 767 1 411

Volební účast 58,76% 49,58% 53,39%

Odevzdané obálky 644 767 1 411

Platné hlasy 8 795 10 533 19 328

V Ďáblicích zvítězilo se ziskem sedmi mandátů (zastupitelů) 
hnutí ŽIVÉ ĎÁBLICE S PODPOROU STAROSTŮ. Po čtyřech man-
dátech získaly sdružení nezávislých kandidátů Volba 2010 
i sdružení Ďáblice Spolu.

Volební účast byla následující: v ČR 46,07 %, v Praze 
43,91 %. V Ďáblicích přišlo volit 53,39 % voličů. Volby do zastu-
pitelstva hl. m. Prahy vyhrálo SPOLU pro Prahu (ODS, TOP 09, 
KDU-ČSL) (19 mandátů). 14 mandátů získalo ANO 2011,  
13 mandátů Česká pirátská strana, 11 mandátů PRAHA SOBĚ, 
5 mandátů STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, 3 mandáty SPD, Trikolo-
ra, Hnutí PES a nezávislí společně pro Prahu.

Zpracovala Hana Macháňová

čís. název počet hlasů počet hlasů celkem % mandátů

1. Volba 2010 2 465 3 337 5 802 30,01% 4

2. Ďáblice Spolu 2 616 2 299 4 915 25,42% 4

3. Živé Ďáblice... 3 714 4 897 8 611 44,55% 7

celkem 8 795 10 533 19 328 100,00% 15

Počty hlasů pro jednotlivé zvolené zastupitele

čís. název   pořadí  příjmení a jméno počet hlasů

1. Volba 2010 1 Tumpach Martin Ing. Mgr. 455

1. Volba 2010 2 Pěkný Marek PhDr. Ing. 436

1. Volba 2010 3 Prokeš David DiS. 417

1. Volba 2010 4 Kneifl Tomáš MUDr. 397

2. Ďáblice Spolu 1 Postupová Martina 401

2. Ďáblice Spolu 2 Lehovec Jaroslav 372

2. Ďáblice Spolu 3 Prix Daniel 335

2. Ďáblice Spolu 4 Kotrč Václav 326

3. Živé Ďáblice s podp. Starostů 2 Hrdlička Jan Ing. 635

3. Živé Ďáblice s podp. Starostů 1 Růžička Miloš Ing. 587

3. Živé Ďáblice s podp. Starostů 3 Chmátal Petr MUDr. Ph.D., MBA 578

3. Živé Ďáblice s podp. Starostů 4 Kříž Jiří Mgr.  602

3. Živé Ďáblice s podp. Starostů 5 Tesař Ludvík Ing. Ph.D.   581

3. Živé Ďáblice s podp. Starostů 6 Klímek Michal 594

3. Živé Ďáblice s podp. Starostů 7 Zapletal Jaromír Ing. 583

Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva ve volebním období 2022–2026
Vážení spoluobčané, srdečně vás zveme na ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice, 
které se uskuteční v pondělí 24. října 2022 od 18 hodin v sále Obecního domu Ďáblice, Osinalická 1104/13.
Na ustavujícím zasedání se představí nově zvolení zastupitelé a složí slavnostní slib.  
Potom bude zvoleno nové vedení naší městské části.

Částečná uzavírka ulice  
Kostelecká v jednom směru –  
od 10. do 21. 10. 2022
– Dotěsnění a úpravy technologie výtlačného 

řadu SV9 v prostoru křížení s propustkem 
pro potok V topolech (investor PVS, a. s., 
žadatel PVK, a. s.).

Částečná uzavírka chodníku 
a částečně i komunikace  
Chřibská (od křižovatky  
s Kosteleckou na sever) –  
od 26. 9. do 13. 11. 2022
– Nová přípojka el. energie pro akci Rekon-

strukce ČSOV Chřibská vedená v chodníku 
a přes komunikace Kostelecká, Byškovická 
a U Chaloupek (investor PRE, a. s., žadatel 
VoltCom, s. r. o.) od 26. 9. do 30. 10. 2022.

– Oprava povrchů komunikace Chřibská 
v souvislosti s akcí Rekonstrukce ČSOV 
Chřibská v termínu 31. 10. – 13. 11. 2022 
(investor PVS, a. s., žadatel PVK, a. s.).
 I. etapa: Kostelecká–Byškovická  
31. 10. – 6. 11. 2022 
II. etapa: Byškovická – odbočka k ČSOV 
7.–13. 11. 2022
Provizorní přístup k nemovitostem  
bude zajištěn.

Postupná uzavírka chodníku 
a parkovacího zálivu v Ďáblické 
(u Akcízu) – předpoklad  
25. až 31. 10. 2022
– Oprava povrchů chodníků a parkovacího 

zálivu dle pokynů TSK Praha po vybudování 
vjezdů k BD Akcíz I a II. Částečné krátkodo-
bé uzavírky dle postupu prací (investor MČ 
Praha-Ďáblice, žadatel Pragotrade, s. r. o.).

Postupná uzavírka komunikace 
– výstavba nové ulice Statková – 
od 15. 9. do 15. 12. 2022
– Oprava a vybudování nové komunikace 

Statková v plném profilu včetně chodníků 
(Investor Doma je Doma, s. r. o., žadatel 
DelMars, s. r. o.): 
 I. etapa: 15. 9. – 30. 10. 2022 
II. etapa: 31. 10. – 15. 12. 2022

– Vybudování kabelového propojení mezi 
trafostanicemi v ulici Statková (během 
plánovaných uzavírek – viz výše). 
Vjezd do ulice Statková je možný! Průjezd 

ulicí Statková je vyloučen. Přístup k za-
hrádkám a ostatním nemovitostem je možný 
přes provizorní komunikaci vedoucí z ulic 
U Spojů a Jiříkovská přímo na Statkovou nad 
areálem Doma je Doma. Dočasná provizorní 

objízdná komunikace byla po zkušenostech 
z konce léta v září vyspravena, srovnána, 
vyštěrko vána.

Podrobné informace včetně plánků DIO  
naleznete na elektronické úřední desce MČ  
(dablice.cz/uredni-deska), vyvěšeny jsou 
na úřední desce vedle vchodu do úřadu.

Veřejné informace pro řidiče 
o dopravních omezeních
– portál www.opravujeme.to 
– informace o významných stavbách TSK  

Praha: bit.ly/TSK_opravy
– portál dopravniinfo.cz – informace o ak-

tuálních dopravních omezeních v ČR 
včetně  
aktuálních dojezdových časů.

Plánovaná aktuální omezení provozu  
na pozemních komunikacích v Ďáblicích

Opravená provizorní komunikace mezi ulice-
mi Jiříkovská a Statková
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103. jednání 31. 8. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila s:
– předloženým návrhem na udělení čestného 

občanství paní L. V.;
– výběrem firmy M. D. na opravu koupelny 

v bytě Ďáblická 66/79;
– výběrem firmy J. K. na prověření stavu 

a opravy jednoho okna v mateřské škole  
za účelem zjištění skutečného stavu;

– výběrem firmy J. K. na havarijní opravu 
garáží (zatékající střecha);

– poskytnutím finančních darů členům a veli-
teli JSDH za zajištění systému plošného 
pokrytí v období onemocnění covidem-19 
v roce 2022, za práci pro městskou část, 
za aktivní přístup při plnění úkolů.

Rada MČ po projednání schválila:
– příkazní smlouvy s Ing. T. D. a ARBOR-

SERVICES - Šolc, s. r. o., na kácení a pro-
řezy stromů a zahradnické práce;

– dohodu o ukončení nájmu nebytových 
prostor s paní J. A. na pronájem zděné 
garáže;

– smlouvu o zřízení věcného břemene se 
společností PREdistribuce, a. s., jejímž 
předmětem je umístění a provozování 
součásti distribuční soustavy;

– smlouvu o nájmu pozemku se společností 
ANGIO - CHIRURGIE, s. r. o., jejímž 
předmětem je krátkodobé užívání po-
zemku za účelem pořádání akce;

– schválení užití znaku MČ na nově zakou-
pený přívěsný vozík pro požární sport.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
– 30. 4. 2023 končí smlouva o provedení 

údržby veřejné zeleně a místních komu-
nikací se společností AQIK, s. r. o., a pově-
řila vedoucí OVS přípravou výběrového 
řízení na nového dodavatele.

Radní MČ informovali o:
– přípravě hl. m. Prahy na prodloužení 

tramvajové trati z konečné zastávky Síd-
liště Ďáblice do plánované budoucí ko-
nečné zastávky Nádraží Čakovice: MČ 
dávala připomínky k plánované trase;

– přípravě studie terminálu vysokorychlostní 
tratě na k. ú. Ďáblice;

– zdokumentovaných následcích intenzivní-
ho přívalového deště z 26. 8. 2022;

– podané žádosti o zábor chodníku kolem 
statku Na Štamberku;

– proběhlém výběrovém řízení na pracovní 
místo v podatelně.

104. jednání 5. 9. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila s:
– návrhem kupní smlouvy se společností 

Červený Mlýn, bytové družstvo, jejímž 
předmětem je koupě pozemku parc.  
č. 1648/34, jehož součástí je komunikace 

včetně zpevnění, chodníků a dopravního 
značení;

– návrhem kupní smlouvy se společností 
FORBAN CZ, k. s., jejímž předmětem je 
koupě pozemku par. č. 1648/1, jehož 
součástí jsou terénní úpravy, zařízení 
a drobné stavby;

– návrhem smlouvy o vzájemné spolupráci 
na společném stabilizovaném rozvoji 
v lokalitě Ďáblice-východ a ochraně proti 
hluku s Rytířským řádem Křižovníků s čer-
venou hvězdou, jejímž cílem je požadavek 
MČ zajistit vznik protihlukových opatření 
při ulici Cínovecká a vymezit pás veřejné 
zeleně;

– návrhem smlouvy o vzájemné spolupráci 
na společném stabilizovaném rozvoji 
v lokalitě Křižovnických sadů a Mratínské-
ho potoka s Rytířským řádem Křižovníků 
s červenou hvězdou a s „Křižovnické sady 
1253 bytové družstvo“, jejímž cílem je 
požadavek MČ v údolnici Mratínského 
potoka vytvořit prvky modrozelené in-
frastruktury, tj. neurbanizovaný biokoridor 
– parkový pás s pobytovou loukou a alejí, 
dále polní cestu s možným využitím k re-
kreační prostupnosti územím především 
pro pěší a cyklisty, retenční nádrž; trvale 
tak zabránit zastavění bezprostředního 
okolí Mratínského potoka a zajištění pro-
tihlukových opatření pro tuto lokalitu a pro 
část nemovitostí podél ulice Chřibská;

– návrhem smlouvy o smlouvě budoucí  
darovací mezi manželi R. K. a D. K.  
a MČ Praha-Ďáblice, jejímž předmětem  
je v budoucnu uzavření darovací smlouvy, 
na základě které budoucí dárci darují  
MČ část pozemku o výměře 3 064 m2 
a část pozemku o výměře 1 777 m2;

– podáním návrhů Rytířského řádu Křižovní-
ků s červenou hvězdou na pořízení 
územních změn zkráceným postupem na  
pozemky v k. ú. Ďáblice a předložením 
k projednání na ZMČ;

– návrhem rozpočtového opatření č. 8  
k rozpočtu MČ na rok 2022;

– předloženým návrhem smlouvy o spoluprá-
ci se společností TERRA-T, s. r. o., jejímž 
předmětem je záměr společnosti (investo-
ra) realizovat záměr výstavby Bytového 
domu Ďáblická/Hořínecká V (východ) 
a předložením k projednání na ZMČ.

Rada MČ po projednání schválila:
– program zasedání 25. ZMČ dne 14. 9. 

2022;
– poskytnutí finančních darů občanům;
– dílčí smlouvu o poskytování služby OneNet 

Pevný internet v OD Ke Kinu za částku  
380 Kč/měsíc;

– dílčí smlouvu o prodeji a pronájmu zboží: 
Modem – prodej/pronájem od společnosti 
Vodafone Czech Republic, a. s., jejímž 
předmětem je zakoupení modemu pro 

poskytování služby OneNet internet  
v OD Ke Kinu za 1 587 Kč;

– dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s M. F., 
týkající se navýšení rozsahu autorského 
dozoru a posunu termínu dokončení  
investiční akce Bytový dům Akcíz;

– dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se 
společností PRAGOTRADE, spol. s r. o., 
týkající se navýšení ceny za zhotovení 
a posunutí termínu dokončení investiční 
akce Bytový dům Akcíz.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
– poskytnutí finančních darů členům výborů 

a komisí, 
– nutnost navýšení položky energií ve schvá-

leném rozpočtu pro rok 2022 příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ o závazný ukazatel 
týkající se doplatku nákladů na energie 
(teplo, elektrická energie) o částku 
1 100 000 Kč z důvodu navýšení cen  
energií.

Radní MČ informovali o:
– požadavku na zálivky vysázených stromků 

– bude řešeno objednávkou služby.

105. jednání 21. 9. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila s:
– výběrem firmy D. N., která se umístila  

jako druhá v pořadí ve výběrovém řízení 
(z důvodu oznámení vybrané firmy,  
že nedokončí započatou opravu bytu),  
na dokončení opravy bytu v BD Ďáblická 
čp. 161/8;

– uzavřením dohody o poskytnutí příspěvku 
na vybudování opatření k hospodaření 
s dešťovou vodou a s poskytnutím fi-
nančního příspěvku pro pana M. V.;

– výběrem společnosti PRAGOTRADE, spol. 
s r. o., na zhotovení připojení BD Akcíz II 
dle požadavků TSK hl. m. Prahy;

– záměrem pronajmout nebytový prostor 
(garáž) o výměře 17 m2 u bytového domu 
Ďáblická 161/8 na dobu neurčitou;

– výběrem nejnižšího havarijního pojistného 
na služební automobil Škoda Fabia od 
Generali Česká pojišťovna ve výši 4 612 Kč 
navýšeného o 179 Kč (pojištění skel);

– návrhem rozpočtového opatření č. 9  
k rozpočtu MČ na rok 2022;

– přechodem nájmu (uzavřením nové  
nájemní smlouvy) s panem F. K. na dobu  
určitou.

Rada MČ po projednání schválila:
– smlouvu o zájezdovém představení  

se společností SPOLEK SEŠLÝCH  
dne 23. 10. 2022;

– smlouvu o vystoupení skupiny Fleret  
a Zuzany Šulákové dne 2. 12. 2022;

– KANG FEN LU, s. r. o., jako vhodného  
nájemce na pronájem budovy restaurace 
čp. 598/48 v k. ú. Ďáblice;

O čem jednala rada městské části
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– uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
s paní V. V., jejímž předmětem je prodlou-
žení doby nájmu bytu na dobu určitou;

– smlouvu o nájmu sálu v OD Ďáblice s ná-
jemcem – K. V. a S. Ch. – Rebels team 
Prague, jejímž předmětem je pronájem 
prostor do 30. 6. 2023;

– smlouvu o nájmu dolního sálu OD Ke Kinu 
s nájemcem – H. J. D., jejímž předmětem 
je pronájem prostor pro provozování 
tanečního kroužku pro děti a kurzy latin-
ských tanců pro ženy do 30. 6. 2023;

– smlouvu o nájmu dolního sálu OD Ke Kinu 
s nájemcem – SOK, z. s. – klub sebeobra-
ny, pro volnočasové aktivity obyvatel (spor-
tovní kondiční tréninky, kurzy sebeobrany 
pro děti a dospělé) do 30. 6. 2023.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
– přijetí výzvy na převzetí pozemků a in-

frastruktury od investora M Ďáblická, 
s. r. o., ve smyslu čl. II, odst. 3 Smlouvy 
o investiční činnosti a vzájemné spolupráci;

– žádost Diakonie ČCE o pronájem dalších 
nebytových prostor v OD Ke Kinu.

Radní MČ informovali o:
– záměru HMP o obnově vodovodního řadu 

K Ovčínu (od ulice Učitelská až po šachtu 
v ulici K Ovčínu);

– záměru soukromého investora –  
výstavba BD v ulici Květnová;

– přípravě smlouvy s Klubem seniorů  
o výpůjčce nebytových prostor v OD  
Ke Kinu pro následující období.

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

Dne 15. 9. 2022 bylo na úřední desce vyvě-
šeno opatření obecné povahy o změně stano-
vení záplavového území významného vodního 
toku Mratínský potok, vymezení aktivní zóny 
záplavového území a stanovení omezujících 
podmínek v záplavovém území (vydal Odbor 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města 
Prahy jako věcně příslušný vodoprávní úřad 
dne 12. 9. 2022).

Na návrh správce významného vodního 
toku Mratínský potok, Povodí Labe, s. p., se 
formou opatření obecné povahy:

A. mění stanovené záplavové území vý-
znamného vodního toku Mratínský potok 
IDVT: 10100496, ČHP: 1-05-04-022, v úse-
ku vymezeném říčními kilometry 10,194 
(hranice Středočeského kraje) – 14,5, tj. 
včetně úseku od hranice katastru Ďáblice po 
profil cca 50 m nad křížením vodního toku 
s ulicí Řepná.

Záplavové území je stanoveno pro území 

vymezené záplavovou čarou s dobou opa-
kování povodně 100 let (Q100).

B. mění vymezení aktivní zóny záplavové-
ho území významného vodního toku Mratín-
ský potok IDVT: 10100496, ČHP: 1-05-04-
022, na území Hlavního města Prahy podle 
ust. § 66, odst. 8 ve spojení s ust. § 66, 
odst. 2 vodního zákona

v katastrálních územích Ďáblice (730629), 
Čakovice (731561), Miškovice (731552) 
a Třeboradice (731528), a to ve stejném 
úseku, kde se mění záplavové území dle od-
stavce A tohoto opatření obecné povahy.

C. stanovuje omezující podmínky v zá-
plavovém území mimo aktivní zónu v úseku 
vodního toku Mratínský potok dle bodu 
A z důvodu ochrany před povodněmi a ochra-
ny vod před znečištěním podle ust. § 67 
odst. 3 vodního zákona:

1) Ve stanoveném záplavovém území je  
zakázáno skladovat odplavitelný materiál.

2) Ve stanoveném záplavovém území jsou 
stavebníci v případě budoucí zástavby po-
vinni zpracovat povodňový plán stavby.

3) Ve stanoveném záplavovém území je za-
kázáno skladování závadných látek, které by 
mohly v případě průchodu povodně způsobit 
kontaminaci povrchových nebo podzemních 
vod.

4) Ve stanoveném záplavovém území je za-
kázáno zřizovat nová pevná oplocení, ploty 
s pevnou podezdívkou, zídky a podobné li-
niové překážky.

V odůvodnění opatření jsou podrobně po-
psány důvody nevyhovění připomínek ze stra-
ny městské části Praha-Ďáblice a pana Davi-
da Prokeše.

Celý text vydaného opatření je uveřejněn 
včetně zákresu záplavového území do mapy 
pro jednotlivé průtoky vody a aktivní zóny  
záplavového území na stránkách MČ Praha- 
Ďáblice, sekce Diskutovaná témata – Mratín-
ský potok.
https://dablice.cz/domains/dablice.cz/
oziveni-toku-mratinskeho-potoka

Záplavové území  
Mratínského potoka
Jan Hrdlička

Nově stanovené záplavové území Mratínského potoka a jeho aktivní zóna
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Stezka pěšky do školy
Markéta Pourová, Spolek Parkán

V září jsme se již tradičně zúčastnili komunitní akce ZAŽÍT ĎÁBLICE JINAK, kde jsme připravili pro 
děti přibližně kilometr dlouhou stezku Pěšky do školy. Přestože počasí nebylo ideální, na stezku 
se vydalo 72 dětí. Během této cesty navštívily šest různých stanovišť, kde plnily různé úkoly 
a dozvěděly se něco nového. Prostřednictvím této akce jsme také pomyslně odstartovali akci 
Pěšky do školy, které se účastnily děti ze školy. Ta motivuje děti a jejich rodiče, aby k cestám do 
školy v co největší míře využívali chůzi a příjemně tak trávili začátek dne.

Většina obyvatel Ďáblic asi zaznamenala, že došlo k významné úpravě ulice U Parkánu (silni-
ce pod školou), a to za účelem zvýšení bezpečnosti pro chodce, zejména tedy pro děti. Z tohoto 
důvodu jsme jedno stanoviště umístili právě k nově zbudovanému přechodu pro chodce a par-
kovacím zálivům K+R. Děti si tady vyzkoušely bezpečné přecházení silnice a dozvěděly se, co 
znamená zkratka K+R. Na tomto stanovišti si také tipovaly, jakou brzdnou dráhu má auto, které 
jede 30 km/h. Nejen pro děti byla tato praktická ukázka vzdálenosti překvapením, a to zvláště 
když se mění povětrnostní podmínky.

Na stanovišti umístěném ve školce si děti mimo jiné vyzkoušely zavazování tkaniček. Další 
stanoviště bylo o zdravé svačině, o vitaminu C a jeho důležitosti. V cíli na děti čekala odměna 
v podobě zdravé svačinky.

Dětem ze školy děkujeme za pomoc na jednotlivých stanovištích a zároveň děkujeme za 
věcné dárky BESIP a za jablíčka společnosti Český zelinář.

...a stanoviště u školy

Nácvik bezpečného přecházení na novém přechodu...

Praktická ukázka brzdné dráhy... ...a zdravá svačina na závěr

...a tkaničky správně zavázány

Odznak BESIP musí být správně připevněn...

Každý účastník měl svůj průkaz chodce, 
kde sbíral razítka za úkoly
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Všichni na jedné vlně
Míša Ničová, foto Pavel Veselý

Již poosmé se v Ďáblicích odehrála tradiční sousedská slavnost  
„Zažít město jinak“. Počasí v dopoledních hodinách nevypadalo nejlé-
pe a na odpoledne neslibovalo žádné velké zlepšení, proto se celá 
akce nakonec odehrála na různých místech, a sice v sále Obecního 
domu Ďáblice, v KC Vlna i v nově otevřeném OD Ke Kinu. 

V průběhu odpoledne se poča-
sí zlepšilo a přilákalo návštěvníky 
jak z Ďáblic, tak z ostatních částí 
Prahy. V rámci kulturního a do- 
provodného programu vystoupily 
soubory a sdružení: orchestr Ďáb-
lík, Ďábličtí ochotníci, Ďábličtí 
zpěváci, Sacra Circus, Divadlo 
Krapet, Tereza Krippnerová & The 
Masters, Ufonion Labs, Spolek 
Parkán, Šikovné ruce, Otevřený 
ateliér, Obecní knihovna Ďáblice, 
Ekocentrum Ďáblice, Hasiči Ďáb-
lice, Svaz chovatelů drobného 
zvířectva a další. Slavnostní 
otevření nově zrekonstruovaného 
OD Ke Kinu doprovodili zpěvem 

lidových písní Ďábličtí zpěváci. Také společné malování plotu u KC  
Vlna a premiéra ukrajinské pohádky Rukavička v podání místního 
ochotnického spolku bylo zpestřením nabitého programu. 

Věříme, že si návštěvníci i aktéři užili toto odpoledne a podvečer tak, 
jak jim bylo sympatické a příjemné. I večerní uvolněná atmosféra kon-
certu kapely Ufonion Labs v KC Vlna symbolizovala přesně to, čím mají 
sousedské slavnosti být: tedy podporovat pospolitost a sousedského 
ducha. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách i organizaci této 
tradiční ďáblické akce.

Ďábličtí ochotníci v ukrajinské pohádce Rukavička ...

Exemplář chovatelů drobného zvířectva a jeho obdivovatelky

Aktivity Spolku Parkán

Cirkusová dílna  
se souborem Sacra CircusPřestřižení stuhy u OD Ke Kinu Ďábličtí zpěváci a starosta Miloš Růžička

Zídka se krásně vybarvila

Plazi z Ekocentra Ďáblice



říjen 2022 |  Zprávy z Ďáblic

| 9

ZMJ – orientační běh
Jan Hrdlička, foto Pavel Veselý

Zažít Ďáblický háj jinak v podobě hledání kontrol jsem organizoval letos 
již pošesté, poprvé však v sobotu dopoledne. Sobotní termín a zejmé-
na špatná předpověď počasí způsobily, že běžců nepřišlo tolik jako 
v minulých letech. Pouze 19. Ale věřím, že ti, co přišli, nelitovali! 
Byly připraveny dvě trasy: dlouhá (3,75 km) a krátká (2,0 km) se  
16, resp. 10 kontrolami. Kdo dorazil na počátku startovacího okna, 
stihl proběhnout celou trasu v suchu. Ti, kteří si pospali déle, končili 
svůj běh za vytrvalého deště. Stejně jako já při závěrečném sbírání  
kontrol…

Trať (dlouhou) letos proběhl nejrychleji pan Kubec v čase 35:45 min.
Nejmladší účastnici Magdalénce S. byly nedávno tři roky, ale jak 

uměla běhat! S tatínkem si po startu dojela pro holínky a rukavičky 
a krátkou trasu pak zdolala zcela bez problémů. Sladká odměna ji ne-
minula. Manželé Vavřičkovi, poslední doběhnuvší z lesa, nevzdali ani 
poté, co se jim zcela rozmočila jedna mapa. A věřím, že na orientační 
běh nezanevřel ani jeden nováček, který podle mapy běžel v lese po-
prvé v životě a dle mého odhadu musel uběhnout minimálně 10 km! 
Gratulace všem!

Příště se asi vrátím k pátečnímu termínu a věřím, že se zúčastní  
hlavně více dětí. Oddílu TRETRA děkuji za poskytnutí mapy, paní  
Ničové za přípravu sladkých odměn pro účastníky, přítelkyni za pomoc 
s celou organizací a… těším se se všemi znovu na shledanou přibližně 
za rok.

Letošní ročník byl ve znamení chladu. Oblečen jsem víc než v zimě! 
Zahřát se bylo možné… jedině čajem nebo během!

...s Hasiči Ďáblice

Nejmladší tříletá účastnice u kontroly č. 2

Tereza Krippnerová & The  MastersOrchestr Ďáblík

Požární sport...
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Vítání nových 
ďáblických  
občánků
Simona Dvořáková, foto Pavel Veselý

V úterý 13. září odpoledne se v sále Obecního 
domu Ďáblice zhruba po roce opět konalo 
slavnostní vítání nových ďáblických občánků. 
Tentokrát jich pan starosta přivítal dvanáct – 
sedm děvčátek a pět chlapečků. Jim i jejich 
rodinám ještě jednou přejeme hodně štěstí 
a zdraví v životě. Nechť se vám v Ďáblicích 
dobře vyrůstá!

Pro čtenáře  
a milovníky knih
Markéta Köhlerová

Pokud chodíte na poštu, k lékařům a na úřad, určitě jste zaznamenali, 
že jsou u obou vstupů do budovy často položeny knihy. Někdy je jich 
tam opravdu hodně i několik dní, jindy se rozeberou rychle. S tímto ná-
padem začala paní knihovnice Táňa Zapletalová, když vyřazovala knihy 
z knihovny a na zkoušku je zkusila dát k úřadu pro případné zájemce. 

Postupně se zapojili i občané a nosí na stejné místo i své knížky, kte-
ré již mají přečtené a chtějí je „poslat dál“, a na oplátku si vezmou jinou 
knížku. Určitě je to výborný nápad. Možná by to byl i dobrý námět do 
participativního rozpočtu na příští rok, udělat nějakou hezkou a origi-
nální knihobudku. Já sama si často nějakou knížku vezmu a po pře-
čtení buď vrátím pro dalšího čtenáře, nebo přinesu jinou. 

A právě proto, že si knížky často beru, chtěla jsem požádat všechny, 
kdo přinášíte již přečtené knížky, abyste si obsah knížek před ode-
vzdáním prohlédli. Velmi často jsou v knížkách kartičky k lékařům s ča-
sem objednání, lístky s telefonními čísly a jmény, našla jsem i výsledky 
krevního obrazu, zprávu od lékaře, žádanku na vyšetření … Já jako 
čtenář to naprosto chápu. Jako záložku také někdy použiji, co je zrovna 
po ruce. Ale některé zapomenuté údaje vám třeba mohou chybět. 
A pokud jste opravdu velcí čtenáři, zajděte se někdy podívat do obec - 
ní knihovny v Ďáblicích, Osinalická 901/30, otevírací doba úterý 
a čtvrtek od 13 do 18 hod., v pátek od 8 do 13 hod. 

Více informací na dablice.knihovna.cz
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Aktuální výkupní ceny a ceníky našich služeb 

najdete na našich webových stránkách

	 	 U Parkánu 1072/2b 
         Praha 8 - Staré Ďáblice 

           PO - ČT 7:00     -     16:45 
           PÁ 7:00     -     11:45 
           SO 8:00     -     11:45 

          info, objednávky na čísle 602 284 298 
                          www.cama-spol.cz

Výkup barevných kovů a železa, výkup kabelů 

• platba převodem nebo složenkou na adresu do 

dvou pracovních dní 

Výkup papíru 

• noviny, časopisy, knihy bez hřbetu 

• platba v hotovosti 

Zpětný odběr auto-moto baterií 

Odvoz suti a odpadu 

• kontejnery 3, 6 a 9 kubíků 

Prodej písku, štěrku, kačírku 

• na provozovně skladem 

Prodej plynu 

Pozvání
Klub seniorů Ďáblice zve i své nečleny na:
Kurzy kybernetické bezpečnosti  
pro seniory: pátek 21. 10., 11. 11.  
a 25. 11. od 15 hod. – klubovna OD Ke Kinu
Kurz sebeobrany pro seniory:  
pátek 18. 11. od 15 hod. (pravděpodobně 
sál Obecního domu Ďáblice)
Slavnostní odpoledne  
k 5. výročí Klubu seniorů v Ďáblicích:  
pátek 25. 11. od 14 hod. (pravděpodobně 
sál Obecního domu Ďáblice)
Cvičení pro seniory s rehabilitačními prvky 
(ženy i muže) nabízí ještě volné kapacity 
každé úterý od 16 hod. ve cvičebním sále  
OD Ke Kinu. Kontakt – paní Věra Dvořáková, 
email: 221946@seznam.cz

Tvořte s námi 
Blíží se doba, kdy budeme potřebovat dárky. 
Klub Šikovné ruce pro vás připravuje násle-
dující kreativní dílny:
22. 10. 2022 – náramky přátelství a malé 
háčkované dárky
5. 11. 2022 – korálkové a látkové hvězdičky
3. 12. 2022 – ozdobíme si stromeček
Materiálu máme dostatek, tak mezi nás 
přijďte do OD Ke Kinu od 10 do 16 hodin. 
Budeme se na vás těšit.

Výstava  
drobného zvířectva
Zuzana Máčková, foto Pavel Veselý

Členové ZO ČSCH Praha 8 uspořádali ve dnech 9.–10.9.2022 v městské části 
Ďáblice soutěžní výstavu drůbeže, holubů a králíků. Návštěvníci této výstavy 
měli možnost vidět odchovy chovatelů, kteří několikrát získali titul Mistr Evropy 
či Mistr České republiky.

Po posouzení 39 slepic a kohoutů bylo uděleno pět čestných cen a jeden  
pohár za nejlepší drůbež výstavy, který získal Martin Fatka na Australku černou.

Vítězný pohár si v konkurenci 100 holubů zasloužil Moravský pštros modrý 
bezpruhý chovatele Vladimíra Zurynka.

Ze 113 králíků byl nejlepší samec Rex dalmatinský černožlutý Pavla Máčka, 
nejlepší samice Hermelín červenooký Martiny Štedré. Nejlepší kolekci králíků 
získal druh Malý beran divoce zbarvený chovatelky Jindry Koďouskové. Putovní 
pohár si odnesl Pavel Máček na Hermelína červenookého.

Městským dětem se v doprovodu učitelek ze ZŠ velice líbily vřesové ovce. 
Kromě Pražanů zde vystavovali také chovatelé z okresu Mělník, Kralupy nad  
Vltavou, Stará Boleslav a Litoměřice.

Výstava se velice vydařila díky sponzorskému daru městské části Praha- 
Ďáblice, za který chovatelé vřele děkují.

– inzerce –
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Zahradnictví Ďáblice
Lesy hl. m. Prahy | více než 95 let pěstujeme zeleň pro Prahu

Nabízíme
• listnaté a jehličnaté stromy a keře  ∙  ovocné dřeviny
• vřesovištní rostliny  ∙  rostliny pnoucí a půdopokryvné
• růže – mini, pnoucí, pokryvné, polyantky, velkokvěté
• trvalky, skalničky, kapradiny a okrasné traviny
• balkonové květiny a letničky
• substráty, mulčovací kůra, hnojiva
• zahradnické potřeby    
Kontakty
K Zahradnictví 582, Praha 8
tel. 775 565 729, 778 883 161

www.zahradnictvidablice.cz
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Letošní topná sezona se zapíše do historie 
bezprecedentním omezením dodávek zemní-
ho plynu z Ruska a značným nárůstem cen 
všech energetických komodit v důsledku 
války na Ukrajině. Teplárnám se zcela jistě 
podaří i za těchto velmi nepříznivých pod-
mínek zajistit spolehlivé dodávky tepla pro 
domácnosti, instituce i průmyslové objekty. 
Problémů s dodávkami zemního plynu se ne-
musejí obávat ani odběratelé tepla napojení 
na tepny teplárenské soustavy v Praze, pro-
tože výroba tepla pro jejich domácnosti není 
na ruském plynu závislá. Více jak devadesát 

procent tepelné energie přichází napáječem 
z nedaleké elektrárny Mělník, zbývající část 
dodává zařízení na energetické využití odpa-
du v Malešicích (ZEVO), které využívá komu-
nální odpad z Prahy pro kogenerační výrobu 
tepla a elektrické energie. 

Teplo z domácích zdrojů
Systém dálkového vytápění je stabilní a do 
velké míry i nezávislý na dodávkách zemního 
plynu z Ruska. Jeho výhodou je totiž flexibilita 
paliv, kdy může fungovat v rozmanitém energe-
tickém mixu. Teplo může být vyráběno kogene-
rací při výrobě elektřiny, z komunálního odpa-
du, štěpky či z likvidace kalů anebo lze třeba 
využívat odpadní teplo z čistíren odpadních 
vod. Navíc umožňuje vyrábět teplo centrálně 
ve vzdálených ekologizovaných zdrojích a sni-
žovat tak emisní zátěž ve městech.

Pražské tepny
I v těchto chvílích nesmíme zapomínat na 
zdraví obyvatel hlavního města. Klíčovým fak-
torem je způsob, jakým budeme v metropoli 
vytápět své domácnosti. V Pražské kotlině 
energii rozvádí tepny teplárenské soustavy 
Pražské teplárenské ze skupiny Veolia, které 

jsou napojeny na 34 kilometrů dlouhý externí 
tepelný napáječ. Pro Prahu to znamená čistý 
vzduch a stovky komínů, které nikdy nemusely 
být postaveny. Pražské tepny dávají Pražanům 
záruku, že budou dýchat čistý vzduch a Praha 
bude zdravým místem pro život. V mnoha 
ohledech je tak naše hlavní město již dávno 
o mnoho let napřed i před jinými evropskými 
metropolemi.

Více se dozvíte  
na www.praha-cista.cz

O společnosti
• Společnost Pražská teplárenská a.s., 
která se již téměř 30 let stará o Pražskou 
teplárenskou soustavu a dodává teplo 
a teplou vodu pro Prahu a její blízké oko-
lí, je součástí skupiny Veolia Energie ČR. 
• Dlouhodobým cílem skupiny je ekolo-
gickým a bezpečným způsobem budovat 
a provozovat energetickou infrastrukturu 
a zařízení pro města a obce. 
• Teplo a teplou vodu dodává do 560 ti-
síc domácností a průmyslových objektů. 
• Nabízí chytrá řešení pro bytové domy, 
průmyslové závody a komerční areály, 
jejichž cílem je optimalizovat spotřebu 
energie, využívat alternativní zdroje a při-
nášet tak úsporu nákladů.
• V České republice Veolia působí již od 
počátku 90. let. Energetická divize sku-
piny Veolia je předním českým výrobcem 
a dodavatelem tepla a elektrické energie 
v kogeneraci a je prvním nezávislým provo-
zovatelem sítě chladu na českém trhu.

Dálkové teplo pro Prahu  
je z domácích zdrojů
Evropu zasáhly neočekávané geopolitické změny. Topná sezóna  
bude letos kvůli dopadům války na Ukrajině v některých ohledech  
mimořádná. Obyvatelé napojení na tepny pražské teplárenské  
soustavy však mohou být v klidu.

Teplo do jednotlivých domů přichází z výměníkové stanice, která přebírá dálkové teplo 
od teplárny. Tyto technické stavby nemusí být nudné, Pražská teplárenská  

pomalovala své výměníkové stanice pestrými barvami.



Centrum Ďáblice – sokolovna
Hrajte s námi…
Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy. Tréninky: přípravka čtvrtek 14.45–15.45, 
ostatní pondělí, středa a čtvrtek 16–17.30 hodin.
Volné hraní pro veřejnost: pondělí 18–21, neděle 17–20 hodin.
Pořádané akce pro veřejnost:
každou neděli od 14.15 hodin Grand Prix CST Ďáblice  
(turnaj dvouher ve stolním tenise pro veřejnost a rekreační hráče)
Podrobnosti naleznete na centrumstolnihotenisu.cz  
či na telefonu 727 834 421.

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

Program na říjen  
a listopad 2022

OTEVÍRACÍ doba / pozorování oblohy 
dalekohledy
Říjen: středa a pátek 15–17, 19–21;  
sobota a neděle 10–12, 13–17, 19–21.
25. 10. otevřeno 10.30–14 – částečné 
zatmění Slunce. 26.–28. 10. otevřeno 
jako v sobotu.
Listopad: středa a pátek 17–20;  
sobota a neděle 10–12, 13–16, 18–20.
17. 11. otevřeno jako v sobotu.

POŘADY (komponované večery  
s pozorováním oblohy)
Říjen: středy od 19 hodin, soboty  
a neděle od 15 hodin: Hvězdárna,  
dalekohledy, pozorování.  
Pátky od 19 hodin: Co se děje na obloze?
Listopad: středy od 18 hodin: Planety, 
zajatci Slunce. Pátky od 18 hodin:  
Co se děje na obloze?

POHÁDKY pro nejmenší (od tří let)
Říjen: každou sobotu v 10.15, 14.15 
a 16.15 hodin – O kouzelné pastelce 
– Ťuldova dobrodružství na planetách
- každou neděli v 10.15, 14.15  
a 16.15 hodin – O spanilé Jitřence 
a tajuplné Večernici
Listopad: každou sobotu v 10.15  
a 15.15 hodin – Odkud svítí sluníčko
- každou neděli v 10.15, 14.15  
a 16.15 hodin – Jak šla kometka  
do světa.

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

Kalendář plánovaných akcí
O všem, co se bude, či nebude konat, vás budeme informovat na webových stránkách  
dablice.cz, vlna.dablice.cz, na MČ Ďáblice i FB KC Vlna. 

sobota 15. října od 16 h. Jak na obra (divadýlko pro děti) – KC Vlna

neděle 23. října od 18 h. Commedia Dell´arte –  
   sál Obecního domu Ďáblice

úterý 1. listopadu od 15 h. Vlněné dušičky ala Mexico (dílna) – KC Vlna

 od 4. listopadu od 12 h. Martina Jirásková – obrazy (výstava) –  
   KC Vlna

pátek 11. listopadu od 15 h. Svatomartinská lampionová dílna  
  se Sládkovnou pro celou rodinu – KC Vlna

sobota 12. listopadu od 18 h. Svatomartinský světýlkový průvod –  
   od KC Vlna

sobota 19. listopadu od 19.30 h. Václav Havel: Audience (divadlo) – KC Vlna

neděle 20. listopadu od 15 h. Ďáblické motání chvojí – KC Vlna

neděle 20. listopadu od 16 h. Dopis Ježíškovi (kouzelnické vystoupení  
   pro děti) – sál Obecního domu Ďáblice

neděle 27. listopadu od 15 h. Ďáblický advent – prostranství  
   před Obecním domem Ďáblice

pátek 2. prosince od 19 h. Fleret (vánoční koncert) –  
   sál Obecního domu Ďáblice
Změna programu vyhrazena.
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V naší ďáblické kapli Nejsvětější Trojice a svatého Václava byla 21. 8. 2022 udělena svátost 
biřmování Mons. Karlem Herbstem za přítomnosti našeho P. Tomáše Gregůrka třem mladým 
ďáblickým katolíkům.



Více informací na: dablice.cz nebo vlna.dablice.cz Změna programu vyhrazena.
Vstupem na akci souhlasí návštěvníci s pořizováním fotografií, zvukových a zvukově obrazových záznamů své osoby. 

Tyto fotografie, zvukové a zvukově obrazové záznamy mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely, a to bezplatně.



 15. 10. 16.00 hodin
Jak na obra – divadýlko pro děti              KC Vlna
Podaří se zachránit princeznu před zlým obrem? Zahraje vám Divadýlko z pytlíčku. Vstupné – 70 Kč.

 23. 10. 18.00 hodin

Commedia Dell’arte – Spolek sešlých          Sál Obecního domu Ďáblice
Klasická komedie dell’arte vypráví příběh chamtivého Pantalona, který touží po krásné Isabelle. Její srdce 
ale patří romantikovi Leandrovi, který musí o Isabelle soupeřit s chlubivým Capitánem. Žánr této komedie 
garantuje mnoho záměn, převleků, gagů, situační komiky i velmi jadrného humoru.
Hrají: Pavel Liška, Marek Daniel, Michal Bumbálek / Michal Dalecký, Tomáš Milostný / Roman Slovák, 
Tatiana Vilhelmová / Gabriela Štefanová, Andrea Marečková.
Vstupné – 200 Kč/ 150 Kč. Předprodej vstupenek v KC Vlna od 19. 9. nebo na Goout.net

 1. 11. 15.00 hodin
Vlněné dušičky ala Mexico          KC Vlna
Dílna výroby mexických masek, stylové občerstvení. Vstupné na dílnu – 70 Kč.

 3. 11. 19.00 hodin

Martina Jirásková – Obrazy              KC Vlna
Tvorba Martiny Jiráskové vychází z její vlastní životní cesty a touhy po  sebevyjádření skrz malbu.  
Výstava bude prodejní a volně přístupná v otevírací době kavárny do 18. 12. 2022.  Vernisáž výstavy 
proběhne v  KC Vlna v 19 hodin. Vstupné – ZDARMA.

 11. 11. 15.00 hodin
Svatomartinská lampionová dílna se Sládkovnou pro celou rodinu          KC Vlna
Výroba svatomartinských lampionů a světelných objektů z proutí. Vstupné na dílnu – 70 Kč.
Ochutnávka svatomartinských vín po celé odpoledne.

 12. 11. 18.00 hodin
Svatomartinský světýlkový průvod              KC Vlna
Průvod s Martinem na bílém koni vychází od KC Vlna. Vstupné – ZDARMA.

 19. 11. 19.30 hodin
Václav Havel – Audience – Divadelní Sekce Praha          KC Vlna
Scénický pokus o slyšení dvou mužů se zcela odlišnými postoji k sobě samým.
Vstupné – 100 Kč. Předprodej vstupenek v KC Vlna od 24. 10. nebo na Goout.net

 20. 11. 15.00 hodin

Ďáblické motání chvojí              KC Vlna
Přijďte se příjemně zamotat se svými sousedy a staňte se součástí příprav na slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu následující, první adventní neděli. Čeká nás lehká, ale vánočně laděná fyzická 
práce, voňavý svařák, polévka a pro děti kouzelnické vystoupení Dopis Ježíškovi od 16 hodin ve 
společenském sále Obecního domu Ďáblice. Vstupné – ZDARMA.

 27. 11. 15.00 hodin
Ďáblický advent 2022              Prostranství před Obecním domem Ďáblice
Již tradičně se můžete těšit na stánky s vánočním zbožím, dobré jídlo a pití, doprovodný program 
a v 17 hodin slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Vstupné – ZDARMA.

 2. 12. 19.00 hodin

Fleret – vánoční koncert              Sál Obecního domu Ďáblice
Koncert výjimečný svým repertoárem, který obsahuje nejen největší hity skupiny Fleret, ale také mnoho 
valašských a českých koled. Vstupné – 400 Kč/ 300 Kč. Předprodej vstupenek v kavárně KC Vlna od 1. 11. 
nebo na Goout.net

 5. 12. 17.00 hodin
Mikulášská nadílka             Prostranství před KC Vlna
Vstupné – 70 Kč. V ceně vstupného je mikulášský balíček pro každé dítě. 
NUTNÁ předchozí rezervace v KC Vlna! Rezervace přijímáme od 5. 11. do 1. 12.

 11. 12. 16.00 hodin
Vánoční putování s anděly – divadýlko pro děti              KC Vlna
Andělská kniha, dva andělé a několik vánočních příběhů. Loutkoherecké představení v podání 
Divadla Pruhované panenky. Vstupné – 70 Kč.

 18. 12. 16.00 hodin Vánoční večírek               KC Vlna



S financováním Chytře nyní ke standardním
benefitům získáte i tři servisní prohlídky zdarma.

Vyberte si z nabídky prověřených ojetých vozů z programu ŠKODA Plus mladších
5 let s nájezdem nižším než 250 000 km a získejte mimo jiné až tři servisní 
prohlídky zdarma! Více informací najdete na skodaplus.cz nebo v naší autorizované 
prodejně. Mimo to vám rádi poradíme také online či telefonicky. Ilustrativní fotografie

ŠKODA PLUS
Tři servisní prohlídky zdarma

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

– inzerce –


