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Jak nejen Rudé náměstí přestalo být rudé.  Čtěte na str. 6–9
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Celá Evropa v těchto týdnech žije vzpomínkami na pád Berlínské 
zdi a na pád totalitních politických režimů střední Evropy. U nás se 
samozřejmě nejvíce vzpomíná na události konce roku 1989 a hledají 
se aktuální i obecně platné formulace jejich odkazu. Děkuji redakci, 
že se také tomuto důležitému tématu věnuje, dokonce i pohledem 
z Ďáblic.

Také jsem oslovo-
ván a vyzýván při růz-
ných příležitostech 
k vyjádřením, která 
by však otištěním ve 
Zpravodaji nepřinesla 
nic objevného. Připomněl jsem si ale jeden jev, obecně platný v prů-
běhu každé, malé i velké, mimořádné či jinak extrémní situace, do 
které se někdy dostáváme ať již jako jednotlivci nebo členové něja-
kého týmu, nějakého společenství.

Je zajímavé a poučné pozorovat, jak v době „míru“ a klidu jsou vidi-
telné a aktivní určité typy a povahy lidí. A jak v psychicky a fyzicky jinak 
náročných chvílích začnou mnozí z nich jakoby mizet a zcela nečekaně 
se objeví jiní, do té chvíle třeba zcela neznámí, kteří se projeví velkou 
rozhodností, znalostí, moudrým nadhledem a vnitřní silou. Tato energie 
probudí a „přivolá“ další lidi na místa a do společenských rolí, která 
se do té chvíle zdála beznadějně prázdná. Přesně to jsem zažíval i já 
osobně na přelomu osmdesátých a devadesátých let.

A jak se někdy říká na divadle i v životě „není malých rolí“, všechny 
jsou ve svém zapojení do celkového běhu událostí stejně důležité, 
každá buňka organismu, každá součástka stroje je pro celek neza-
stupitelná. Každý dobře míněný čin je důležitý a teprve budoucnost 
ukáže, nakolik byl pro budoucí vývoj zásadní a cenný.

Takový osud stihl i autory drobného činu v Ďáblicích 1989. Možná 

šlo původně jen o legraci, recesi. V dané chvíli to však byl velmi silný 
impuls, symbol a inspirace pro typicky českou, chytrou a nenásilnou 
cestu ke svobodě. Mám na mysli uliční ceduli s označením Rudého, 
dnes Koníčkova náměstí. Zůstala v naší paměti. A nejen naší, její 
cesta vedla až do sbírek Národního muzea.

S úctou a vzpomínkou k roku 1989.
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Slovo  
starosty
Miloš Růžička

Rok 1989:  
Není malých rolí

Václavské náměstí, prosinec 1989

Česko-slovenská / Slovensko-česká 
výstava v Národním muzeu
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Je veřejným tajemstvím, že na podzim 2018 
byl České inspekci životního prostředí (ČIŽP) 
podán podnět k prošetření městské části 
Praha-Ďáblice ve věci kácení topolů černých 
za fotbalovým hřištěm SK Ďáblice. Vzhledem 
k faktu, že se z tohoto případu stala politická 
kauza prezentovaná z různých úhlů na něko-
lika zasedáních zastupitelstva, rád bych tou-
to cestou seznámil i ostatní veřejnost s fakty 
a nálezy této mimořádné inspekce.

Oblastní inspektorát Praha, oddělení ochra-
ny přírody, prováděl od listopadu 2018 do  
září 2019 kontrolu postupu městské části 
a SK Ďáblice v této věci. Po shromáždění 
a předložení požadovaných podkladů a doku-
mentů, dendrologických posudků, faktur, 
oprávnění dotčených osob a vyslechnutí zú-
častněných osob nebylo shledáno žádné po-
rušení právních předpisů!

K celému postupu byla dvě procesní do-
poručení. O svolení skácení dvou stromů, 
u kterých bylo zjištěno akutní nebezpečí pádu 
suchých větví během prohlídky v srpnu 2018, 
mělo být zažádáno ihned po jejich pokácení 
zvláštním postupem, který je platný právě pro 

takové havarijní případy. A poté mělo být v žá-
dosti a v rozhodnutí o povolení kácení uve-
deno pouze 12 zbylých stromů.

Ač jsem se osobně vlastního procesu po-
suzování a schvalování kácení stromů osobně 
neúčastnil (probíhal od května do října 2018), 
chtěl bych autorovi/autorům podnětu podě-
kovat za možnost seznámit se v této souvis-
losti i s problematikou kácení v této lokalitě.

Vyšly najevo i skutečnosti spojené s ká-
cením dvou topolů černých ve stejném 
stromořadí v roce 2005, o které požádali 
manželé Rexovi. I v tomto rozhodnutí z roku 
2005 se po prohlídce stromů konstatuje „… 
vážné poškození topolu…, … kmen byl z velké 
části dutý…, … druhý topol… také značně 
proschlý… Z dendrologického hlediska se ne-
jedná o kvalitní strom.“

To, že se zbylé topoly staly o 13 let poz-
ději součástí „politického boje“ v Ďáblicích, 
je politováníhodný fakt. A nezbývá než vě-
řit, že výsledky kontroly ČIŽP tuto veřejnou 
diskuzi ukončí. Celý proces stál totiž vede - 
ní MČ, zaměstnance úřadu a funkcionáře  
SK Ďáblice více než 100 hodin času!

Topoly padly podle předpisů
Jan Hrdlička, místostarosta

Autobusové  
zastávky 
k Vánocům
V září 2019 byla zahájena výstavba zastávek 
autobusů v obou směrech u obchodního 
centra Billa, tedy stále ještě v Ďáblicích, těs-
ně před příjezdem do Březiněvsi. Jejich vybu-
dování bylo požadováno oběma městskými 
částmi již během příprav projektu před více 
než šesti lety. Investorem stavby je TSK Praha, 
zhotovitelem firma INPROS Praha, a. s. Vý-
stavba byla zahájena v září. Zastávky by měly 
být stavebně dokončeny podle plánu koncem 
tohoto roku a zprovozněny ihned po kolauda-
ci. Vzhledem k faktu, že pozemky leží na ka-
tastru Ďáblic, zastávky zůstanou ve správě 
naší městské části. Doufáme, že se díky nim 
výrazně zlepší dostupnost tohoto nákupního 
centra pro ďáblické občany.

Trnitá cesta  
ke stavebnímu 
povolení
Projekt multifunkční haly SK Ďáblice 
byl od zimy doplňován dle požadavků 
stavebního úřadu a požadavků orgánů 
státní správy. 

Do projektu byly ze společné iniciativy 
MČ a SK doplněny retenční nádrže o cel-
kovém objemu 120 m3 (!) na zadržování 
dešťové vody, dočasná příjezdová komu-
nikace a režim zásobování stavby mul-
tifunkční haly přes hřiště SK, vyřešily se 
přeložky kabelů vedoucích přes pozemek 
pod budoucí halou, obdrželi jsme veškerá 
kladná stanoviska od všech dotčených 
orgánů (hasiči, hygie na, doprava apod.) 
a provozovatelů sítí! 

A koncem července 2019 zahá-
jil stavební úřad společné řízení pro 
umístění stavby a vydání stavebního 
povolení. K projektové dokumentaci po-
dali námitky a připomínky někteří naši 
spoluobčané, mj. přímí i nepřímí sou-
sedé i Spolek pro Ďáblice. Věříme, že 
všechny budou brzy stavebním úřadem 
vyhodnoceny a námitky budou komuni-
kovány investorovi SK Ďáblice v co nej-
bližší době.

„Jsem přesvědčen, že pokud se po-
daří dotáhnout projekt haly do konce, 
otevře se prostor pro využití okolních 
pozemků a tím i dořešení souvisejících 
problémů sportovního areálu jako celku, 
tedy včetně potřebného parkování,“ říká 
k plánované výstavbě haly předseda  
SK Ďáblice Michal Mošnička a dodává: 
„Ďáblice mají na rozdíl od jiných měst-
ských částí jedinečné možnosti budoucí-
ho rozvoje sportu a já věřím, že je využijí.“

Topoly za fotbalovým hřištěm

Výstavba zastávek u Billy



záhlaví | listopad 2019 

4 | 

23. jednání 9. 10. 2019
Rada MČ po projednání souhlasila:
– s uzavřením pojistné smlouvy na pojištění 

služebního vozidla od 1. 11. 2019 za částku 
8 292 Kč od společnosti Allianz, a. s.;

– s vyřazením majetku MČ Praha-Ďáblice 
uvedeným na protokolech 6–8 o vyřazení 
majetku;

– s vystavením objednávky na zhotovení  
betléma dle předloženého návrhu u paní  
B. Sládkové za částku 112 000 Kč.

Rada MČ po projednání schválila:
– vnitřní předpis MČ Praha-Ďáblice k Provo-

zu dopravních prostředků, včetně místního 
provozního bezpečnostního předpisu;

– uvolnění finančních darů Hudebnímu sdru-
žení Ďáblík ve výši 20 000 Kč a Spolku 
Parkán ve výši 20 000 Kč;

– uzavření servisní smlouvy se společnos-
tí Stöbich Brandschutz, s. r. o., jejímž 
předmětem je technická podpora a servisní 
péče (požární uzávěr Fiberseal Evolu tion, 
ovládací modul AM-E-EV, záložní zdroj 
UPS a maják) za částku 7 382 Kč bez DPH 
za jednu roční kontrolu produktů;

– uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o země-
dělském pachtu se společností KOŇSKÁ 
LOUKA ĎÁBLICE, s. r. o., a Bc. Ondřejem Ba-
činou, jejímž předmětem je sjednání pachtu 
na dobu určitou, a to do 30. 9. 2020.

Rada MČ po projednání pověřila:
– starostu podpisem souhlasného prohlášení 

o zániku vlastnického práva a odstranění 
zápisu duplicitního vlastnictví.

24. jednání 23. 10. 2019
Rada MČ po projednání souhlasila:
– s prodloužením nájemní smlouvy panu Š. L. 

do 31. 12. 2020;
– s uzavřením pojistné smlouvy na pojištění 

přívěsného vozíku pro JSDH za částku 
755 Kč ročně od společnosti Allianz pojiš-
ťovna, a. s.;

– s přijetím účelově určeného finančního 
daru pro ZŠ a MŠ od společnosti WOMEN 
FOR WOMEN, o. p. s., v rámci jejího chari-
tativního projektu „OBĚDY PRO DĚTI“ ve výši 
6 426 Kč k uhrazení stravného ve školní jí-
delně;

– s návrhem tajemnice úřadu MČ na jme-
nování inventarizačních komisí pro zajištění 
inventarizace MČ Praha-Ďáblice za rok 
2019;

– s navýšením ceny modernizace osvětlení 
v budově JSDH o částku 1 612,30 Kč bez 
DPH.

Rada MČ po projednání schválila:
– záměr pronájmu prostor v budově 

č. p. 339/14 na dobu určitou 15 let 
společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., 
za účelem výstavby, provozování, údržby, 
úprav nebo výměn, modernizace a rozvoje 
telekomunikačních sítí;

– uzavření smlouvy o zajištění realizace 

uměleckého vystoupení Hradišťan a Jiří 
Pavlica dne 28. 11. 2019 rozdělené na:  
a) zajištění koncertu za částku 12 000 Kč 
a b) provedení uměleckého výkonu za částku 
138 000 Kč od dodavatele Burda Art, s. r. o;

– uzavření smluv o nájmu prostor v OD 
Ke Kinu: s Domem dětí a mládeže Praha 8 
– Spirála (kroužek rehabilitační cvičení); se 
Simonou Chodorovou (lekce fitness pro děti 
a mládež); se společností SOK, z. s. – klub 
sebeobrany (sportovní kondiční tréninky, 
kurzy sebeobrany pro děti i dospělé);

– vystavení objednávek na dodávku ovláda-
cího zařízení pro technickou část Fireportu 
a doplnění osobního vybavení pro JSDH 
z dotace pro JSDH;

– rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu MČ 
na rok 2019;

– přezutí pneumatik (nákup a výměna) u vo-
zidla Tatra 815 užívaného JSDH (1A1 7470) 
u společnosti SALLY TRUCK, s. r. o., za částku 
88 744 Kč vč. DPH z dotace pro JSDH;

– uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti (předmětem je umístění 
podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě – 2ks ochranných HDPE 
trubek pro optické kabely včetně související 
infrastruktury) se společností Česká teleko-
munikační infrastruktura, a. s.;

– odpisový plán ZŠ na rok 2019.

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

O čem jednala rada městské části

Kompenzační 
příspěvek 
za provoz 
skládky
Miroslava Koubová, FIO

Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice upo-
zorňuje rodiče dětí do 18 let včetně, že 
listopad 2019 je poslední měsíc k po-
dání žádosti o poskytnutí kompenzačního 
příspěvku MČ Ďáblice za provoz skládky 
za rok 2019.

Na děti narozené v období od 1. 11. 
2019 do 31. 12. 2019 lze podat žádost 
do 15. 1. 2020. Žádosti lze doručit MČ 
Praha-Ďáblice osobně s občanským prů-
kazem nebo poštou s ověřeným podpisem 
žadatele. MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje 
právo požadovat k doplnění oprávně-
nosti žádosti další doklady (např. u dětí 
osvojených nebo bydlících u prarodičů).

Žádost najdete na str. 19, nebo si 
ji můžete vyplnit přímo na úřadě MČ 
Praha-Ďáblice.

Vážení Pražané, 
určitě máte mnohdy pocit, že čas utíká čím dál rychleji. Letos to budou tři roky, kdy poprvé 
vznikla zákonná povinnost objednat si revizního technika, aby provedl kontrolu vašeho kotle 
na pevná paliva.

Udělejte něco pro sebe a životní prostředí, ve kterém žijete. Dejte sbohem přikládání a vy-
měňte starý neekologický kotel za moderní tepelný zdroj, který nevyžaduje vaši stálou pozornost 
a neobtěžuje kouřem vaše sousedy a okolí. Využijte poslední příležitosti k získání vysoké dota-
ce před zákazem topení uhlím v emisně nevyhovujících kotlích, stanoveným zákonem a nyní 
upraveným vyhláškou hl. m. Prahy, s cílem v co nejkratší době zlepšit imisní situaci zejména 
v oblastech se zástavbou rodinných domů.

Příjem žádostí v rámci druhé výzvy kotlíkových dotací byl ukončen 27. června tohoto roku. 
Dne 21. října v 8 hod. byl zahájen příjem žádostí o „Kotlíkovou dotaci III“ v rámci třetí, ale již 
poslední výzvy. Příjem žádostí v této výzvě bude ukončen 30. 10. 2020 v 16 hod.!

V této třetí výzvě nastala změna v administraci příjmu žádostí! S žadateli, kteří podají žá-
dost se všemi požadovanými doklady, bude po schválení příslušným orgánem hl. m. Prahy 
uzavřen smluvní vztah, aniž musí mít žadatel předem provedenou kompletní realizaci výměny 
starého kotle za nový ekologický tepelný zdroj. Ve smlouvě, která bude se žadatelem uzavřena, 
bude uvedena maximální možná výše dotace, kterou může obdržet v závislosti na typu nového 
tepelného zdroje, který uvedl ve své žádosti. Tento postup vylučuje pochybnosti a posiluje jis-
totu „zda se na mě dostane“. Pochybnosti vyplývají ze situace v jiných krajích, kde stanovený 
počet žadatelů byl naplněn během velmi krátké doby, i když v Praze je situace jiná. Žádosti jsou 
podávány pouze v listinné podobě a lidé bydlící v rodinných domech dosud o výměnu starých 
kotlů na pevná paliva nejevili přílišný zájem. Veškeré konkrétní informace, jak při podání žádosti 
postupovat a vzory dokladů, jsou uvedeny na: portalzp.praha.eu, pod záložkou „ENERGETIKA“ – 
„KOTLÍKOVÉ DOTACE III“. Čas je skutečně neúprosný a 1. říjen 2020 je termínem, od něhož bude 
v hl. m. Praze zakázáno topit v kotlích 1. a 2. emisní třídy na základě vydané vyhlášky HLMP! Plné 
znění uvedené vyhlášky je zveřejněno opět na: portalzp.praha.eu, v záložce „OVZDUŠÍ“.

Miroslav Zeman, specialista ekologických projektů
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Pane starosto, proč? 
Výše koeficientů pro výpočet daně z nemovi-
tostí se neměnily od roku 2002 a v Praze jsou 
jedny z nejnižších v republice. Od počátku 
minulého volebního období se na úrovni praž-
ského magistrátu a sněmu starostů všech 
pražských městských částí o nutnosti zvýšit 
tuto daň jedná. Ale až současná koalice na-
šla odvahu nejméně deset let zanedbávaný 
problém začít a ve spolupráci s městskými 
částmi, řešit. Organizace naší společnosti 
i státu je stále dražší. Samosprávy musí plnit 
stále více úkolů a i občané vyžadují rozsáh-
lejší a kvalitnější servis. 

Prahu navíc čekají významné investice. 
Jde například o prodloužení trasy metra 
či přípravu a pokračování stavby vnitřního 
dopravního okruhu. Náklady dopadají i na 
městské části. Nezapomeňme také na infla-
ci. Mluví se sice o „navyšování“ daně, ale 
v tomto případě jde zčásti pouze o narovnání 
na úroveň roku 2002. Odpověď má i další 
úhly pohledu. Vždyť vybrané peníze se vra-
cejí zpět do věcí veřejného, tedy společné-
ho zájmu, do kvality občanské vybavenosti 
v obci. A tato kvalita zpětně zvedá cenu na-
šich pozemků a domů.

Pro Ďáblice byla tato situace zároveň 
i příležitostí, jak se vymanit ze závislosti na 
příspěvku za skládkování. Smlouva s Prahou 
o kompenzaci zatím stále trvá, ale je třeba 
začít rozpočet strukturovat tak, abychom 
se ze závislosti na penězích ze skládky po-
stupně vymanili. Zejména za situace, kdy 
proti znovuotevření již zrekultivovaných čás-
tí skládky otevřeně vystupujeme a inflace 
bude v příštích letech stále větší hrozbou.

Je to definitivní rozhodnutí?
Pro tuto chvíli ano. Jsme si vědomi, že nejde 
o opatření populární. Je to ale nezbytné pro 
budoucnost naší městské části.

Zůstanou vybrané peníze v Ďáblicích, nebo 
se část pošle na magistrát?
Příjmy z výběru daně z nemovitostí by se měly 
vrátit v plné výši do jednotlivých městských 
částí. Rád bych připomenul, že dlouhodobou 
snahou vedení naší městské části v předcho-
zích dvou volebních obdobích bylo vyhovět 
místním obyvatelům a zachovat v Ďáblicích 
stávající nízkou zástavbu s minimem kapa-
citních bytových domů, bez skladových hal, 
garáží, průmyslu a tak dále. Tyto snahy ale 
mají přímý dopad právě na nižší příjmy z daní 
z nemovitostí oproti městským částem, jako 
jsou např. Kbely, Čakovice, Praha 9, kde 
probíhá masivní výstavba bytových domů, 
logistických a obchodních center. V takových 
městských částech si příjmy kompenzují právě 
výstavbou těchto zařízení a podniků i se vše-
mi negativními dopady, které z toho plynou na 
jejich území, někdy bohužel i na sousedních – 
jako třeba osobní automobilová doprava přes 
Ďáblice do obchodních center v Čakovicích 
a Letňanech. Sousední malé městské části 
s podobným přístupem a typem zástavby jako 
u nás, např. Březiněves, Dolní Chabry, Troja, 
přijaly stejné rozhodnutí jako naše městská 
část.

Minimální výši vlastních příjmů se snažíme 
velmi složitě a pracně kompenzovat gran-
ty, dotacemi z jiných, hlavně celopražských 
zdrojů. To však nebude v takové míře trvat 
věčně. A jak zajistí Ďáblice své služby a zá-
kladní rozvoj potom?

O jak velkém příjmu se bavíme? A potřebuje-
me je v situaci, kdy se daří získávat vcelku 
významné dotace? Pomůže nám to například 
snížit závislost na příjmech ze skládky?
Hovoříme-li konkrétně o zvýšených příjmech 
z daně z nemovitostí, pro naši městskou část 
se odhadem jedná o navýšení příjmů o cca 
2,5 mil. Kč ročně. Vycházíme z odhadů po-
skytnutých finančním odborem magistrátu.
Dotace se v posledních letech dařilo získávat, 
ale pouze na konkrétní projekty – komunit-
ní centrum, obecní dům, současně běžící 

projekty bytového domu Akcíz II, rekonstrukce 
obecního domu Ke Kinu, sportovní hala SK 
Ďáblice, přístupové cesty ke hvězdárně aj. 
Část výdajů městské části pokrývá „příspěvek 
za skládku TKO“, ze kterého jsme ale také hra-
dili různé nadstandardní benefity pro občany 
Ďáblic – příspěvek na rekreaci pro děti do 15, 
resp. 18 let, padesátiprocentní příspěvek na 
popelnice, podpora pravidelného přistavování 
kontejnerů na bioodpad a velkoobjemový od-
pad nad běžný rámec poskytovaný magistrá-
tem, podpora komunitního a kulturního života, 
podpora spolků a zájmových organizací atd. 

Na co peníze radnice využije?
Jedním z cílů, který jsme si během tvorby roz-
počtu na rok 2020 dali, je strukturu rozpočtu 
striktně omezit pouze na příjmy od magistrátu 
včetně příjmů z daně z nemovitostí. A příspěvek 
na skládku transparentně využít na konkrétní 
investiční projekty, pokračovat s podporou 
občanů v Ďáblicích žijících, podporou soci-
ální pomoci, komunitního a kulturního života. 
Navíc v tomto období přípravy rozpočtu pro 
příští rok ještě netušíme, do jaké míry budeme 
úspěšní v žádostech o prodloužení dotací na 
projekty v Ďáblicích, které jsou v různých fázích 
rozpracovanosti. A musíme být připraveni i na 
možnost, že tyto projekty budeme muset finan-
covat sami.

Příjmy ze zvýšení daně z nemovitostí zůstanou v Ďáblicích

Starosta: Myslíme na budoucnost
Alexandr Kliment, Jiljí Kubec

Zvýšené příjmy  
městské části využijeme  
například na:
– pokračování vyplácení příspěvku na re-

kreaci pro děti do 18 let; 
– navýšení podpory odvozu popelnic na TKO 

(zvýšení příspěvku o 30%) a bio odpad 
(příspěvek 50% nákladů) pro jednotlivé 
vlastníky nemovitostí v Ďáblicích;

– investice do zvýšení bezpečnosti – po-
sílení/vylepšení stávajících systémů 
kontroly rychlosti na komunikacích, bez-
pečnostní kamery; 

– navýšení počtu kontejnerů pro od-
voz velkoobjemového odpadu („jarní 
a podzimní úklid“);

– navýšení počtu plošných úklidů v Ďáb-
licích, zlepšení údržby zeleně (vč. keřů, 
stromů, chodníky); 

– vytvoření prostoru pro tzv. participativní 
rozpočet – tj. části rozpočtu, o jehož 
náplni budou za daných pravidel roz-
hodovat sami občané;

– každý rok myslíme i na tvorbu rezervy 
pro sociální výpomoc, nenadálé situace 
a bezpečnou finanční budoucnost naší 
městské části a její rozvojové projekty.

Mluvíme bratru o dvou třech tisících ročně na dani z nemovitostí navíc. 
S velkou pravděpodobností to není částka, která by kohokoli měla 
přimět, aby vyměnil domek v Ďáblicích za panelákové 1+1. Ale může to 
být částka, která vyvolá otázky. Zvyšovat jakoukoli daň je totiž politicky 
rizikové, protože se dotýká všech. Proč MČ Ďáblice zvyšuje od roku 2020 
daň z nemovitostí na dvojnásobek vysvětluje starosta Miloš Růžička.

Miloš Růžička
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Rok 1989. Queen vydali desku The Miracle.  
Vznikla počítačová hra Prince of Persia. Norka Ingrid 
Kristiansenová zaběhla světový rekord v půlmarato-
nu. A padla železná opona! Zrůdný bolševický režim 
se zhroutil pod tíhou občanských iniciativ a protestů.

Komunistům v celé východní Evropě se v roce 1989 začala vymykat 
situace z rukou. Lidé měli dost šedi, cenzury, policejních mlátiček, že-
lezné opony. Bolševici ztratili zbytky legitimity, perestrojku ani přestav-
bu nebral nikdo vážně. Jak také, když represivní aparát brutálně za-
sahoval proti všem občanským projevům nesouhlasu. Režim rozehnal 
pokojné demonstrace Palachova týdne, za což byl ve Vídni na zasedání 
Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě obviněn z porušování 
Helsinských dohod o lidských právech. Oslavy 1. května byly přesunuty 
z Letné na Václavák, ale i tak se demonstrantům podařilo propašovat 
transparenty požadující propuštění politických vězňů. Milouš Jakeš  

nesouvisle drmolil na Červeném Hrádku, osobnosti podepisovaly 
Několik vět. A pak to prasklo, listopad a s ním statisíce lidí smetly  
vládu jedné strany.

Můžeme svobodně číst, poslouchat hudbu, hádat se, mít jiný názor. 
A nejít za to sedět. Revoluční události se nevyhnuly ani Ďáblicím. Rudé 
náměstí přestalo být rudé, vznikla buňka Občanského fóra. Lidé se  
zapojili do změn. Připomeňte si atmosféru tehdejších dnů.

V proudu času. Rok 1989 ve východním bloku 
a (ne)související světové události

VÝCHODNÍ BLOK

Nepokoje v průběhu takzvaného  
Palachova týdne.

V Polsku opětovně povoleno 
opoziční hnutí Solidarita.

Zpěvák Karel Zich slaví 40 let.

Masakr na náměstí  
Nebeského klidu v Číně.

Změna maďarské ústavy,  
konec komunistického režimu.

Pád Berlínské zdi.  
Masové demonstrace v ČSSR.

Krvavá revoluce v Rumunsku  
a poprava diktátora 
Nicolae Ceauşesca.

Václav Havel zvolen  
prezidentem ČSSR.

SVĚT

Mše za oběti letecké  
katastrofy u Lockerbie  
za účasti Margaret Thatcherové.

Premiéra filmu Kyborg 
v hlavní roli s Jean-Claudem 
Van Dammem.

Depeche Mode  
začínají natáčet desku Violator.

Španělský premiér  
Felipe González vyvolal 
předčasné volby.

Fotbalový tým USA se  
po 40 letech kvalifikoval na MS.

Dalajláma dostal  
Nobelovu cenu za mír.

Premiéra prvního dílu  
seriálu Simpsonovi.

 
Vojenský zásah USA  
v Panamě.

30 let svobody. I v Ďáblicích
Alexandr Kliment

Táňa Dohnalová:  
Svobodná Evropa a revoluce v zimě
V pátek 17. listopadu jsme odpoledne odjeli na víkend na chalupu 
a večer si tam pustili na našem skvělém tranzistoráku na baterie 
jako obvykle Svobodnou Evropu (na chalupě jsme neměli elektři-
nu). Nestačili jsme se divit. Hned v neděli po návratu do Prahy 
manžel odjel do centra, aby se připojil k protestům. A pak už ná-
sledovaly každý den demonstrace na Václavském náměstí, kam 
jsme ihned po práci odjížděli. Už si nevzpomínám, kdo se v té době 
staral o našeho syna. Dcera, studentka gymnázia, byla ve stáv-
kovém výboru školy a s přáteli také každé pozdní odpoledne trávila 
na Václaváku. Byla v té době zima, občas padal i sníh, s manželem 
jsme si říkali, že je škoda, že revoluce jsou vždycky v zimě a ne v létě. 
Celá naše domácnost byla vzhůru nohama, nebyl čas se jí věnovat. 
Věděli jsme, že konečně nastal ten dlouho očekávaný okamžik. 
Uvědomovali jsme si, že to, co prožíváme, je natolik důležité, aby 
všechno ostatní šlo stranou. Syn byl tehdy žákem páté třídy. Jeho 
výklad o svobodě slova s velkým zájmem poslouchali spolužáci 
i učitelky, neboť měl velký přehled. Ještě si pamatuji, že v den gene-
rální stávky jsme šli pěšky z práce od budovy Agrostavu v dolní části 
Ďáblic až do Vysočan k ČKD. Tam jsme vyslechli i Valtra Komárka. 
Byly to dny plné nadšení, euforie a radosti. Nikdy na těch několik 
týdnů na sklonku roku 1989 nezapomenu.

Pamětníci z Ďáblic

LEDEN

DUBEN

ČERVEN

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC 

Berlínská zeď u Braniborské brány, 1989
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V polovině listopadu onoho roku jsem na pár dnů opustil Ďáblice a vy-
dal se do Ostravy, kde jsem v minulosti dvacet let žil. Pobýval jsem 
u přítele fotografa a jeho ženy scénografky, a v pokoji běžela televize. 
Nebo rádio? Kdo si to má pamatovat? Sám rádio sice moc neposlou-
chám, ale byl jsem na návštěvě, takže to klidně mohlo být rádio. A z be-
dýnky se ozvalo, že studenti stávkují, divadla nehrají a na scénách se 
místo anoncovaného dramatu od Shakespeara nebo Ibsena odehrává 
drama jiné, ryze současné. Čte se prohlášení divadelníků a studentů 
k představitelům tehdejší moci a přes forbínu se vedou rozhovory mezi 
jevištěm a hledištěm.

„Jedu domů, už to začalo.“ Ano, takhle prý jsem to skutečně řekl, sbalil 
se a šel na nádraží. Bylo nějak kolem 17. listopadu roku 1989. Na Vác-
laváku jsme byli s Lydií od počátku. S klíči. Hezký symbol „posledního 
zvonění“ a taky očekávaného nového začátku. Kdo to vymyslel, koho to 
jako prvního napadlo…? Kdo ví. Po několika dnech dcera Barbara říká, 
že pár kroků od Karláku, v Galerii U Řečických ve Vodičkově ulici, vzniká 
Nezávislé tiskové středisko. A že bychom tam mohli pomoci. Jak? Lydie 
píše všemi deseti na psacím stroji, já mám zkušenosti z redakční práce.

Sešli se zde lidé, kteří donedávna vydávali samizdatové listy, pře- 
devším časopisy Sport a Revolver Revue, ale také novináři z „pod- 
zemních“ Lidových novin a Originálního videojournalu. U Řečických 
začali vydávat nezávislý Informační servis, v němž chtěli svobodně 
informovat o revolučním dění, které se rychlostí povodně začalo šířit 
z Václavského náměstí a Letné do celého Československa. První číslo 
vyšlo 20. listopadu, poslední okolo Vánoc. V dalším roce se tiskovina, 
dělaná na koleně, proměnila v respektovaný časopis Respekt.

Nyní je však centrem dění rozlehlý patricijský dům s dlouhou temnou 
chodbou, ve kterém žije především první poschodí. Přicházejí a vycháze-
jí desítky lidí, něco přinášejí, cosi jiného vynášejí, podávají si, zůstávají 
a makají u cyklostylu, u stolů s telefony a psacími stroji, kde se rodí, 
upravují, přijímají a přepisují zprávy. Informační servis vychází denně, 
někdy i dvakrát za den. U Řečických se potkávají „otci zakladatelé“ – šéf 
střediska a pozdější šéfredaktor Respektu Ivan Lamper, budoucí politici 
Jan Ruml nebo Alexandr Vondra, novináři Petruška Šustrová a Jaroslav 

Spurný, Zbyněk Petráček nebo Martin Weiss, dokumentaristka Ljuba 
Václavová, socioložka Jiřina Šiklová a desítky dalších.

Doba počítačová tehdy ještě nevypukla, na vrcholu byla doba cyk-
lostylová. Ta představovala cyklostylovou blánu, na kterou se napsal text, 
blána se vypnula na buben, namazala tiskařskou černí, zatočilo se klikou 
a text se vytiskl. A takhle desetkrát, stokrát. K tomu je potřeba hodně 
blan, hodně bílých papírů, hodně rukou. Takže byly dny, kdy všichni dělali 
všechno. Chodbou do prvního patra chodili z ulice lidé známí i neznámí, 
někdy známí těch známých, a přinášeli cyklostylové blány a kopíráky nebo 
právě nakoupené balíky kancelářského papíru. Jiní, s trikolorou v klopě, 
donesli termosku s horkým čajem nebo právě upečenou bábovku.

„Hele, venku je chlap v montérkách a chce s někým z vás mluvit,“ říká 
mi kdosi. Seběhnu po schodech. Muž stojí s rukama v kapsách a říká: 
„Přivezl jsem vám nějakej papír.“ Jsem zvyklý na nákupní tašky, ze kte-
rých lidi vytahují balík s pětistovkou kusů. Tašku nevidím, tak se ptám: 
„Kolik toho máte?“ „Paletu,“ odtuší muž a ohlédne se za sebe, kde 
stojí Avia s mechanickou rukou a paletou bělostného papíru na korbě. 
Nikdo jsme se ho neodvážili zeptat, odkud to má. Bylo jasné, že ze skří-
ně v obýváku to nebude.

Každý den odpoledne, když byl Informační servis hotový, zredigovaný 
a vytištěný, rozbíhal se po Praze. Současně se taky rozjížděl na seda-
dlech automobilů. A považte, těmi automobily byly vozy taxikářské. 
S balíkem tiskovin pod paží jsem stál se skupinkou taxikářů, parkují-
cích před galerií. Vozy olepené vlaječkami a trikolorou, haubnu neboli 
kapotu přikrytou velkou vlajkou.

„Šéfe, my vám to rozvezem. Po Praze i mimo Prahu. Venca jede 
na Strakonicko, já se chystám do Benešova.“

„To je skvělé, chlapi. A co za to?“
„To nemyslíte vážně. Zadarmo. Na tohle jsme čekali hodně dlouho.“
Samozřejmě, že se po čase všechno vrátilo zase do svých kolejí 

a taxikáři obírali svoje zákazníky jako předtím. Ostatně, dalo se to če-
kat, nelze žít v permanentní revoluci. Avšak to vzepětí v národě, dokon-
ce i u otrlých taxikářů, bylo úžasné. Není na škodu občas si to připo-
menout nebo znovu prožít…

Cesta za svobodnými zprávami 
aneb jak to v revolučních dnech vypadalo v Galerii U Řečických
Pavel Veselý
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Galerie U Řečických za Sametové revoluce
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Ty chvíle stojí nepochybně za připomenutí, sametová 
revoluce před třiceti lety převrátila život v Českoslo-
vensku naruby. Občanské fórum, které se bleskově 
stalo symbolem zásadní změny, mělo od  začátku 
prosince 1989 pobočku i v Ďáblicích. Přečtěte si, jak 
na na její vznik vzpomínal před pěti lety ve zpravodaji 
jeden z jeho zakladatelů Jindřich Dohnal. 

Vznik Občanského fóra v Ďáblicích lze datovat dnem 4. 12., kdy bylo 
v obci vyvěšeno oznámení, jímž byl vznik pobočky OF oficiálně publi-
kován. Kromě přihlášení se k programovým zásadám nazvaným „Co 
chceme“ ze dne 26. 11. 1989, které vydalo pražské Koordinační cent-
rum OF, byli všichni případní příznivci vyzváni, aby se přihlásili nejprve 
na mé zveřejněné adrese, k níž později přibyly další adresy, a to Marti-
na Kříže, Vladimíra Tomši a Luboše Svobody. Všichni čtyři jsme se stali 
prvními mluvčími OF Ďáblice.

První veřejná schůzka se uskutečnila v našem bytě, kde se nás sešla 
jen hrstka statečných, druhá dne 7. 12. již v kulturním domě v Ďábli-
cích. K tomuto datu bylo registrováno 26 členů.

Prostřednictvím pana Ing. Kučery jsme získali kontakty na místní 
národní výbor. Bezprostředním okamžitým výsledkem bylo, že jsme 
dostali k dispozici dvě vývěsní skříňky. Je třeba konstatovat, že před-
stavitelé místní správy vzali vznik naší pobočky vážně na vědomí, ale 
nechyběly osobní výhrůžky tehdejšího vedení obce a anonymní vý-
hrůžné telefonáty.

V dalších prosincových hektických dnech jsme zaujímali stanoviska 
a vydávali různá prohlášení. Dne 14. 12. jsme se zúčastnili vyhlášené 
podpisové akce za zvolení Václava Havla prezidentem republiky. Vý-
sledkem bylo prohlášení zaslané prostřednictvím kanceláře Federální-
ho shromáždění poslanci JUDr. Z. Češkovi, v němž 289 občanů Ďáblic 
vyjádřilo svoji podporu V. Havlovi. Podpisové archy byly k dispozici 
v suterénu před kotelnou v panelovém domě U Prefy čp. 771, kde byd-
leli dva mluvčí OF.

OF se vyjádřilo i k tehdejším událostem v Rumunsku a občané 

v souladu s tehdejší výzvou odevzdávali šatstvo a trvanlivé potraviny 
pro strádající rumunský lid.

Celá tato činnost vyvrcholila v sobotu dne 23. 12. 1989 odstraně-
ním symbolu komunistické moci umístěného před bývalou samoob-
sluhou na Ďáblické. Jednalo se o srp a kladivo z kovu na betonovém 
podstavci, který byl odstraněn bagrem z iniciativy jednoho z občanů. 
Na akci se zdobil spontánně vánoční stromeček za účasti několika de-
sítek občanů, včetně ďáblického rodáka, bohužel již zesnulého herce 
Františka Husáka.

Jak se postupně zklidňovala politická situace v zemi a nastávaly 
všední starosti, začali se i aktivní členové OF v Ďáblicích zabývat zá-
ležitostmi, které se bezprostředně dotýkaly života občanů v obci (při-
pravovaná stavba betonárky, sídliště Avia, zrušení panelárny v centru 
Ďáblic apod.). Občanské fórum si získalo postupně podporu občanů, 
což se jednoznačně projevilo v prvních svobodných volbách do místní-
ho jedenáctičlenného zastupitelstva, kdy bylo zvoleno osm zastupitelů 
kandidátky OF. Z Občanského fóra vzešel rovněž první polistopadový 
starosta Arch. Jiří Veselý.

Jak a kde se před třiceti lety zrodilo OF Ďáblice

Poprvé jen hrstka statečných

Iva Klimentová:  
Vojáci na hranicích a upadlé kolo
Bylo mi 11. Pamatuju si, jak v televizi ukazovali traktory, zemědělské 
stroje, jak všichni plnili závazky, dodávky a tvářili se spokojeně. Poli-
tici mluvili nesrozumitelně, dlouho a složitě. Působilo to na mě zma-
teně, nepochopitelně. 17. listopadu jsme byli s rodinou v Německu, 
za kamarády. Že se něco děje, jsme se dozvěděli od nich. Dívali 
jsme se na malou televizi, viděli jsme lidi v ulicích a nevěřícně kou-
kali na tisíce demonstrantů. Pamatuju si, že nám při zpáteční cestě 
upadlo kolo na stopětce, ale tátovi se povedlo auto nějak zázračně 
opravit. Po návratu do republiky, asi po čtyřech dnech od prvních 
demonstrací, nás kousek za hranicemi zastavila vojenská hlídka 
a hnala nás zpátky na přechod k další kontrole. Naštěstí nám  
nedělali další problémy.

Pamětníci z Ďáblic
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Zábavný kvíz (řešení)

1. Proč se revoluci probíhající od 17. 11. 1989 do 29. 12. 1989 
říká „sametová“?
c) Revoluce nebyla potlačována výrazně násilně.

2. Proč se při sametové revoluci zvonilo klíči?
c) Jako symbol omezení svobody – zavření „nepohodlných“  
do vězení.

3. Co znamenala zkratka OF vzniklá v listopadu 1989?
a) Občanské fórum – široké sdružení občanské veřejnosti, jehož cílem 
byla opozice vládnoucí straně a změna politického zřízení z komunis-
tického na demokratické.

4. Co byla umístěnka?
b) Rozhodnutí úřadu, do kterého státního podniku nastoupí absolvent 
školy.

5. Co byl devizový příslib?
c) Povolení k nákupu cizí měny nesocialistické země.

6. Co znamenalo slovo kulak?
a) Bohatší zemědělec.

Významy zkratek?
OPBH Okresní podnik bytového hospodářství
ROH Revoluční odborové hnutí
VUML Večerní univerzita marxismu-leninismu
PTP Pomocné technické prapory
SNB Sbor národní bezpečnosti
LBD Lidové bytové družstvo
RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci
STB Státní bezpečnost
ONV Okresní národní výbor
MNV Místní národní výbor

Časová osa pro ty,  
kteří to nestihli (správné pořadí)

Datum    Událost   

 17. 11. 1989 – 20:15  Rozehnání studentského davu na Národní třídě

 19. 11. 1989 – 22:00 Založení Občanského fóra 

 19. 11. 1989  – 22.00  Shromáždění v Praze a Brně – zvonění klíči

 21. 11. 1989 – 13:00 OF jedná s premiérem L. Adamcem 

 23. 11. 1989 – 10:00 Miroslav Štěpán vypískán dělníky v ČKD

 25. 11. 1989 – 14:00 Demonstrace na Letné

 26. 11. 1989 – 11:00 Jednání Havel–Adamec

 27. 11. 1989 – 12:00 Generální stávka

 7. 12. 1989  Demise vlády Ladislava Adamce

 8. 12. 1989  Kandidatura Václava Havla na prezidenta

 10. 12. 1989 – 13:00 Federální vláda s nekomunisty

 29. 12. 1989 – 11:00 Václav Havel zvolen prezidentem ČSSR

Véčko i k jídlu!
Na sametovou revoluci vzpomíná i blízký hypermarket Globus, mi-
mochodem první z řetězců, který se u nás po revoluci objevil. Jeho 
pekaři připravili k třicetiletému výročí preclíky-véčka, cukrářky zase 
ručně zdobený dezert odkazující na národní barvy trikolory; je to 
miska z křehkého těsta s pruhem pravé šlehačky, jahod a modrých 
borůvek. Ochutnávat můžete až do konce listopadu.

Byla v tom tehdy symbolika. Nápověda, že Rudé náměstí už dlouho 
„Rudé“ nebude. Stalo se na Silvestra 1989, respektive v prvních 
hodinách roku devadesátého.

Parta mladých, Eva, Iva a Jirka, šla ze silvestrovských oslav od zná-
mých, když... „Byli jsme v náladě, v euforii po prvním svobodném 
Silvestru. A když jsme zahlédli ceduli Rudé náměstí, vzali jsme v garáži 
zbytek červené barvy, která nám zbyla po natírání plotu, kluci si vlezli 

jeden druhému na ramena a bylo to,“ vzpomínají tři stále ještě Ďábli-
čáci na třicet let starého Silvestra a chvíle, kdy slovo „Rudé“ z tabule 
zmizelo. Náměstí se pak sice ještě pár měsíců Rudé jmenovalo 
(předtím Náměstí Rudé armády a původně Prokopovo náměstí), ale 
od roku 1991 už nese název Koníčkovo; to podle pražského měšťana 
Václava Koníčka, který v době třicetileté války zakoupil v Ďáblicích 
pozemky a jeho rod tu pak sídlil déle než tři sta let. -red-

...a náměstí už nebylo Rudé
Tenkrát Rudé, dnes Koníčkovo náměstí. Oáza klidu v Ďáblicích na fotografii Pavla Veselého
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Od doby vzniku Občanského sdružení pro 
Ďáblice v roce 2007 a prvního veřejné-
ho projednávání EIA (tj. posuzování vlivů 
plánované stavby na obyvatelstvo a životní 
prostředí) na rozšíření 26. sekce II. etapy 
skládky komunálního odpadu v Ďáblicích 
v lednu 2008 uplynulo hodně času. Nynější 
radní Tomáš Dvořák a starosta Miloš Růžička, 
tehdejší zastupitelka Věra Prokešová a další 
aktivní občané tehdy připravili připomínky 
k EIA a donutili tak příslušné orgány, aby se 
konalo veřejné projednávání, kde pak sami ob-
čané hájili své zájmy místo zvolených zástupců.

Hlavně kvůli plánovanému prodlužování 
skládkování, které mělo původně skončit 
po 11 letech od jejího založení, se spojilo 
několik aktivních nespokojených občanů a za-
čalo upozorňovat své zastupitele, že nejedna-
jí v jejich zájmu, ale v zájmu provozovatele 
skládky a hlavního města Prahy. Akce ze strany 
radnice vůči skládce nebyly buď žádné, nebo 
jen takové, aby nedošlo k narušení vztahů 
s provozovatelem. Bylo jim lhostejné, jak uklá-
dání odpadu funguje, že firma, tehdy A.S.A., 
nedodržovala provozní řád. Všichni si jistě 

pamatují viditelný nezahrnutý odpad, který se 
válel na svazích skládky, a po obci poletující 
mikrotenové sáčky, hlavně v blízkosti skládky. 
Po zjištění, že se na magistrátu projednává 
prodloužení skládkování o další, již III. etapu, 
a ze strany radnice se proti tomu nic nedělá, 
vzali občané záležitost změny územního plánu 
na rozšíření skládky do svých rukou. Komise 
životního prostředí zpracovala místo vedení 
radnice připomínky ke změně územního plánu 
na rozšíření skládky o III. etapu a její předse-
da Miloš Růžička přinutil vedení, aby je přijalo 
a odeslalo na příslušná místa.

Ale to nestačilo. A tak se členové Ob-
čanského sdružení pro Ďáblice a další aktivní 
sousedé rozhodli k závažnému kroku, a to 
zažádat radnici o vypsání referenda. Byla to 
náročná práce. Původně byl stanoven termín 
tak, aby se referendum konalo v době voleb 
do Parlamentu ČR. Musely se stihnout termí-
ny na podání žádosti, aby se stihlo referen-
dum odsouhlasit v zastupitelstvu a vypsat. 
Během deseti dnů obešli aktivní občané celé 
Ďáblice a výsledkem bylo asi 850 podpisů 
občanů pod žádostí o vypsání referenda, což 

stačilo k tomu, aby radnice musela referen-
dum vypsat. To, že se pak volby do Parlamen-
tu ČR konaly v jiném termínu, je již věc jiná, 
ale určitě ovlivnila i výsledek referenda.

V době od června 2009, kdy zastupitelstvo 
schválilo jeho konání, do listopadu členové 
občanského sdružení a další aktivní občané 
informovali své sousedy o nebezpečí, které 
pramení z prodlužování ukládání odpadu 
na skládce. Dodnes si možná mnozí pama-
tují text Tomáše Dvořáka „Proč budu hlasovat 
v referendu ANO“, který roznesli opět aktivní 
občané všem svým sousedům do schránek. 
Je aktuální i dnes (http://bit.ly/DopisDZ). 

Těsně před referendem obětavě po-
mohli členové občanského sdružení Denisa 
Havrdová (při zajištění grafiky na plakátky 
a namluvení textu pro hlasové zvaní občanů 
na referendum), Dušan Andrš (pomohl se-
stavit texty na plakátek), Věra Prokešová (jez-
dila Ďáblicemi v nevytopené dodávce v mrazu 
s amplionem na střeše a pouštěla namluvený 
text) a Martin Lonek (namluvený text ozvučil 
skladbou Bedřicha Smetany). O zdar akce 
se zasloužila i Milada Stroblová, která se-
brala nejvíce podpisů pod žádost o vypsání 
referenda, a pan Ševid, který tehdy zapůjčil 
svoje auto. Velice účinná byla pomoc Sdru-
žení Arnika, které radilo zástupcům občanů, 
jak podat žádost o referendum, aby byla 
v pořádku, vydalo tiskovou zprávu společně 
s Občanským sdružením pro Ďáblice a zú-
častnilo se i besedy s občany o územním 
plánu před referendem. Ďáblice se dostaly 
i do televizního pořadu Nedej se!

Vedení radnice se pokusilo referendum 
zmařit a částečně se mu to povedlo, neboť 
těsně před jeho konáním vyšel v Ďáblickém 
zpravodaji oslavný článek na skládku „Mýty 
a pravdy“, který napsala firma A.S.A. (nyní 
FCC). Nepravdivé skutečnosti se tehdy ještě 

Výročí, která také stojí za připomenutí aneb

Pořád bojujeme
Táňa Dohnalová, bývalá předsedkyně Občanského sdružení pro Ďáblice a bývalá zastupitelka obce

V Ďáblicích bychom letos v listopadu neměli slavit pouze jediné výročí 
– 30 let od sametové revoluce, ale ještě jedno. Málokdo si možná vzpo-
mene, ale před 10 lety – 6. listopadu 2009 – se v obci konalo památné 
referendum o dalším prodlužování aktivního skládkování. Ráda bych 
jako přímý účastník tuto kapitolu v nedávné historii Ďáblic připomněla.

Se skládkou v zádech žijeme v Ďáblicích déle než je zdrávo...



Ďáblický zpravodaj |  Referendum 2009

Milada Stroblová, Táňa Dohnalová, Věra Prokešová

26. sekce II. etapy skládky byla odborem výstavby v Libni povolena jako poslední, a to 
za určitých podmínek, které měla firma A.S.A. splnit. Mj. bylo stanoveno vysázet v zadní 
části budoucího skládkového tělesa dvacet metrů široký pruh zeleně. A.S.A. ovšem vysa-
dila pás nikoli v projektované šíři, ale užší, vysazené stromky byly navíc z velké části suché. 
Členové Občanského sdružení pro Ďáblice, KŽP a další aktivní občané žádali, aby byl projekt 
realizován podle schváleného projektu. A tak bylo svoláno jednání v provozní budově A.S.A. 

Zúčastnili se T. Dohnalová, V. Prokešová, D. Andrš, T. Dvořák, M. Růžička a M. Stroblová, 
zástupci firmy A.S.A., pan Engel a paní Králíková za MČ; poslední dva jmenovaní byli placeni 
za kontrolování činnosti A.S.A. Ta nebyla ochotná přiznat, že úkol nesplnila dobře, a pan 
Engel námitky občanů též odmítal. Paní Králíková však nakonec požadavky uznala a for-
mulovala nedostatky. Bylo dohodnuto, že bude provedeno i místní šetření. Po upřesnění 
na místě musela firma A.S.A. doplnit výsadbu na celý předepsaný pruh, tedy dle projektu. 

Vážení spoluobčané, až se půjdete projít po turistické cestě ke Zdibům, půjdete 
od malého lesíka podél stromořadí, které vysadila v minulosti KŽP pod vedením zastupitelky 
Věry Prokešové. U zadní strany skládky uvidíte nový pruh stromů a keřů, který se podařilo 
zrealizovat v projektované velikosti zásluhou aktivních občanů.

snažil vyvrátit opět Tomáš Dvořák ve své od-
povědi na článek, v němž se mj. lživě uvádělo, 
že občanské sdružení dostalo od firmy A.S.A. 
milionový finanční příspěvek.

Referenda se nakonec zúčastnilo 32 % 
ďáblických občanů, aby potvrdili svůj poža-
davek ukončit aktivní skládkování do roku 
2012 a zavázali tak své zastupitele, aby 
podnikli veškeré kroky k dosažení tohoto 
cíle. K platnosti referenda chyběla 3 %, tj. 
71 hlasů, dostavilo se 687 občanů.

V té době probíhalo i správní řízení na úřa-
dě Prahy 8 k povolení prodloužení II. etapy 
26. sekce skládky KO, kterého se mohlo zú-
častnit i občanské sdružení a ve spolupráci 
s Milošem Růžičkou a Tomášem Dvořákem 
(pod tlakem veřejnosti byli zvoleni jako zá-
stupci za Městskou část) hájilo zájmy Ďáblic 
a snažilo se vyjednat přijatelné podmínky pro 
další, tehdy jsme si mysleli, že již konečnou 
etapu skládkování.

Je toho opravdu mnoho, co se v roce 2009 
povedlo hrstce nebojácných občanů. Stačí se 
podívat na webové stránky Spolku pro Ďáb-
lice (dříve Občanské sdružení pro Ďáblice) 
do rubriky Skládka, kde je nashromážděna 
stovka dokumentů a článků k tomuto stále 
živému tématu. Většina je z doby aktivního 
odporu občanů nejen proti skládce, ale i proti 
nečinnosti tehdejšího vedení radnice, je zde 
i řada novějších příspěvků. Text na informační 
tabuli u zeleného pásu u skládky na okraji 
pole upozorňující na snahu rozšířit skládku 
dále do krajiny kolemjdoucí stále varuje. 
Všichni sousedé, kteří ji připravili a osadi-
li, to moc dobře vědí. Stejně tak zelený pás 
u skládky, kolem něhož vede cesta do Zdib, je 
výsledkem snažení aktivních občanů a tlakem 
na provozovatele, aby jej při otevření 26. sek-
ce skládky rozšířil.

Již devět let na radnici rozhodují o postoji 
naší městské části ke skládce ti, kteří v roce 
2009 bojovali proti jejímu prodlužování, 
a jimž se aktivním a důsledným jednáním 
podařilo zastavit a ukončit projednávání 
změny Z 2156 územního plánu na prodlou-
žení skládky o III. etapu. Ale tím to bohužel 
neskončilo.

Provozovatel přišel s novým nápadem 
otevřít již zrekultivovanou část I. etapy skládky, 
takže její definitivní uzavření je opět ohroženo. 
Po skončeném veřejném projednávání EIA 
bylo ředitelem odboru ochrany prostředí 
pražského magistrátu oznámeno, že před-
ložená dokumentace bude vrácena k přepra-
cování. Takže se můžeme i nadále bránit, jak 
to již činíme dlouhá léta, třeba velkou účastí 
na dalším veřejném projednávání EIA, pokud 
se bude muset ještě jednou konat. Abychom 
dali najevo, stejně jako před 10 lety, že už toho 
bylo dost! Kdo byl na posledním projednávání 
EIA, konaném v době prázdnin, ví, o čem mlu-
vím. Zástupci městské části byli dobře připra-
veni a mnozí z nás účastníků jsme si říkali, že 
tak jasné argumenty musí vést provozovatele 
k jedinému závěru: „Nic nového nerozjíždět.“

Jak to bylo se zelení ke Zdibům
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Pod vedením Helenky Šmídové jsme si 
namáhali hlavy šifrováním textů v morseov-
ce, skládáním obrázků a dalšími aktivitami 
na trénování paměti. Díky dárcům z řad členů 
jsme ochutnali škálu dobrot z darů našich za-
hrádek od meruňkových koláčů a jablečných 
štrúdlů až po osvěžení ze sladkých a voňavých 
broskví. Nezapomenutelná zůstane i klubová 
oslava devadesátin Kamily Červinkové.

Dámy z kroužku Šikovné ruce neúnavně 
pletly metry a metry červených volánků 
na oblečení sochy Carmen před Národním 
divadlem při příležitosti podzimního zahá-
jení divadelní sezony. Všechny pletařky byly 
osobně pozvány výtvarnicí Evou Blahovou 
na slavnostní odhalení sochy a od vedení 
ND převzaly milé upomínkové dárky. S létem 
jsme se rozloučili společným opékáním 
buřtů před KC Vlna. Pravou táborákovou at-
mosféru nám udělal Karel Dvořák hrou na  
kytaru.

Koncem září odletěla část našeho klubu 
na dlouho očekávanou společnou dovolenou 
do Turecka. Slunce, nádherný mořský vzduch, 
průzračná voda, dobré jídlo, společný výlet 
lodí, večerní zábava u společenských her, 
dojemná oslava osmdesátých narozenin 

jedné z účastnic zájezdu a koupání v moři jsou 
jen některé střípky z našich zážitků. Všichni 
jsme si domů přivezli kufr plný krásných vzpo-
mínek.

Po dovolené jsme naskočili do rozjetého 
vlaku a s finančním přispěním naší městské 
části připravili důstojnou oslavu Mezinárodní-

ho dne seniorů. Kdo přišel 4. října do kulturní-
ho sálu v Obecním domě Ďáblice, určitě ne-
prohloupil. Na úvod promluvil a popřál všem 
seniorům k jejich svátku starosta Ďáblic Miloš 
Růžička. Již tradiční hudební doprovod skupi-
ny Koty Swing Band vybízel k tanci a doplnil 
slavnostní atmosféru pátečního odpoledne. 
Zpestřením bylo taneční vystoupení ďáblické 
rodačky Anety Hanouskové a jejího partnera 
Honzy, kteří nám předvedli ukázkové číslo 
ve stylu hip hop. Jednodušší variantu si pak 
odvážlivci mohli sami vyzkoušet. Energii vy-
danou na parketu pomohlo doplnit sladké 
i slané pohoštění, které připravily členky se-
niorského klubu.

Milé bylo i večerní posezení s předsedkyní 
sociální komise a radní Simonou Dvořákovou. 
Máme jeden společný cíl – spoluvytvářet pes-
trý společenský život pro ďáblické obyvatele.

Bohaté léto seniorů zakončilo koupání v moři

Oceněné pletařky
Jana Ouředníčková, Klub seniorů

Zatímco dveře ďáblické školy se s příchodem prázdnin za žáky a učiteli 
uzavřely, klub seniorů vítal každý pátek své věrné členy po celé léto. 
A že to bylo léto hodně bohaté…

Ďáblické seniorky-pletařky chvíli před oblékáním sochy 
Carmen před Národním divadlem: zleva Svatava Turková, 

Helena Šmídová, Marie Heřmanová, Jana Růžičková, Marta 
Ševidová, Daniela Tůmová a Jaroslava Vyšehradská

Konec prázdnin a společné opékání buřtů před Vlnou
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V sobotu 12. října nám počasí skutečně přá-
lo. Od samého rána příjemně svítilo sluníčko 
a teplo bylo skoro jako v létě. A tak jsme sed-
li do autobusu a těšili se na výlet, tentokrát 
do Bečova nad Teplou a do Mariánských 
Lázní.

Pravda, cesta byla trochu delší, ale zato 
ke konci vedla nádhernými lesy plnými hub, 
takže jsme se mohli náležitě kochat. Nakonec 
jsme i přes objížďku včas dorazili do Bečova, 
kde nás na hradě i zámku čekalo velmi napí-
navé kriminalistické pátrání. V rámci speci-
ální expozice jsme se mohli stát téměř očitými 
svědky toho, jak pražští kriminalisté v osm-
desátých letech minulého století na hradě 
hledali „neznámý předmět vysoké hodno-
ty“. A stejně jako oni, našli jsme ho i my, 
v posledním sále, relikviář svatého Maura 
– naprosto jedinečnou zlatnickou památku, 
jejíž hodnota je srovnatelná s českými koru-
novačními klenoty.

Po obědě byl nejvyšší čas přesunout se 
dál do Mariánských Lázní. V parku miniatur 
Boheminium jsme měli možnost navštívit 
během jediné hodiny všechny významné 
pamětihodnosti naší republiky – hrady, 
zámky, selská stavení, rozhledny, vodní díla 

– a třeba se tak inspirovat pro náš další výlet 
na jaře…

Odpoledne jsme zakončili na kolonádě. 
Stihli jsme ještě koupit lázeňské oplatky, 
a pak už byl nejvyšší čas přesunout se ke zpí-
vající fontáně, která každou lichou hodinu 

hraje nějakou známou hudební skladbu.  
V 17 hodin to byl Sbor zotročených židů „Va, 
pensiero“ z opery Nabucco. 

A protože se ten den v Praze v katedrále 
svatého Víta konala zádušní mše za Karla 
Gotta, byly k programu přidány ještě skladby 
„Být stále mlád“ a „Srdce nehasnou“. A tak 
jsme mohli i my v duchu zavzpomínat na ze-
snulého umělce a rozloučit se s ním.

Do Prahy jsme se vrátili až za tmy, una-
vení a hladoví, ale plni silných dojmů. Děkuji 
všem, kteří s námi jeli, a všem, kteří při pří-
pravě a realizaci výletu pomáhali.

Podzimní výlet seniorů na Karlovarsko

Úspěšné pátrání v Bečově
Simona Dvořáková, sociální komise

Gratulace jubilantům
Slavnostní gratulace jubilantům se bude ko-
nat 27. listopadu. Pokud se jubilant nemůže 
dostavit na úřad, členky sociální komise ho 
rády navštíví u něj doma a předají mu malý 
dárek. Stejně jako v případě slavnostního 
setkání se starostou je však i zde nutné při-
hlásit se prostřednictvím údajů níže, nebo je 
zatelefonovat na úřad MČ!

Občanům Ďáblic, kteří se na podzim 
a v zimě letošního roku dožívají 75, 80, 85, 
90 a více let, nově poblahopřejeme a malý 
dárek předáme za přítomnosti pana starosty 
na úřadě MČ. Zváni jsou i manželé či manželky 
jubilantů.

Údaje o jubilantovi můžete poslat e-mai-
lem na adresu socialni.komise@dablice.cz, 
nahlá sit telefonicky na tel. 283 910 723 nebo 
odevzdat v podatelně úřadu MČ.

Jméno a příjmení jubilanta: ........................

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

Adresa bydliště: ........................................

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

Datum narození: .......................................

Telefon jubilanta/kontaktní osoby: ............

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

Senioři u zpívající fontány v Mariánských Lázních
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Po úvodní desetiminutovce jsme přestali hrát 
a ke slovu přišel soupeř, který měl několik hez-
kých akcí přes rychlá křidélka. Nicméně my 
měli tentokrát v bráně mistra světa ve střižbě 
Tomáše Chroboka a ten všechny akce Břízky 
vyčapal. Na konci prvního poločasu kopeme 
přímý kop, ale jen do zdi, odražený míč a nád-
herná střela Honzy Ondrůška na 3:0, a jde se 

vesele do šatny. Všichni to víme a i hráči ko-
mentují, že naše hra nedosahuje parametrů 
třeba druhého poločasu na Tempu, ale skóre 
je dobré. 

Po poločase se snažíme náš náskok ještě 
navýšit, ale v 55. minutě soupeř snižuje. My 
máme několik velkých šancí, třeba když jde 
Michal Kropík sám na branku a snaží se to 

vyšperkovat nahrávkou na Honzíka Ondrůška, 
aby si dal třetí branku, ale teč obránce změní 
směr a místo střely do prázdné branky zase 
nic. Takových akcí bylo více, ale čtvrté branky, 
která by zápas definitivně rozhodla, se ne-
může do posledního místa zaplněný stadion 
dočkat. 

Nakonec se Jarda Skalický hezky uvolňu-
je zleva, nahrává Petrovi Nebeskému, a ten 
konečně střílí čtvrtou branku. Soupeř ještě 
koriguje výsledek z pokutového kopu, ale 
za chvilku už je konec zápasu. Děkovačka, 
oslava s fanoušky – a derby je naše, ďáb-
lické! Děkujeme moc za podporu diváků a fa-
noušků, celková návštěvnost dosáhla ke třem 
stovkám, úctyhodné číslo!

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

V neděli 20. října jsme na hřišti SK Ďáblice odehráli „derbíčko“ s Březi-
něvsí. Vítěz derby bere vždy vše. Všechny výsledky podzimu jsme tímto 
zápasem mohli potvrdit, anebo také ztratit. A po prvních šesti minutách 
jsme vyhrávali 2:0, což asi všechny zaskočilo. Paradoxně i naše hráče.

Díky za derby!

Fotbalisté SK Ďáblice děkují fanouškům za podporu
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Podle slov loňských vítězů byla letošní trať 
ďáblického orientačního běhu náročnější než 
ta loňská. Trasa a pořadí kontrol bylo volitelné, 
zato jich bylo více – dvacet! Závod proběhl 
během pátečního odpoledne v polovině října 
za krásného podzimního počasí. 

Celkem se orienťáku zúčastnilo třicetdva 
„běžců“, nejpočetněji byly zastoupeny ďáb-

lické maminky s dětmi i bez dětí. A i když větši-
na účastnic vyrazila do lesa pouze na pro-
cházku zpestřenou hledáním kontrol, do cíle 
přicházely všechny zdravě unaveny po cca 
čtyřech kilometrech. Příjemně překvapilo, 
že na start dorazila i jedna „seniorka“; když 
ovšem zjistila, že nedorazily její kolegyně, vy-
dala se raději zpět do „klubu“…

Vítězem závodu se stal pan Ctirad v čase  
44 minut a obhájce z loňska, studentku Valerii 
s tatínkem, porazil o šest minut. Další skončili 
s větším časovým odstupem, ale… do cíle se 
vrátili všichni dřív, než padla tma! Hned další 
den ráno vyrazila na trať družstva ďáblických 
mladých hasičů a hasiček. Všechny kontroly 
našla drtivá většina a někteří si odnesli z lesa 
i čerstvé houby. Z „Ďábličáku“!

Závěrem chci moc poděkovat Markétě 
Stránské za pomoc s administrací a přípravou 
map a také paní Janě Ouředníčkové za její 
odvahu vydat se s „jinak barevnou“ mapou 
do lesa a za její napečené tvarohové rohlíčky 
pro všechny, kteří se v pořádku vrátili z lesa 
do cíle. Byly výborné!

Orientační běh přilákal dvaatřicet závodníků

V cíli čekaly rohlíčky
Jan Hrdlička, foto autor

Zprávy z Ďáblic | listopad 2019 
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Hvězdárna Ďáblice
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8,  
tel.: 283 910 644
e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program  
na listopad 2019
Otevírací doba
Pondělí 13.30–15.30, 18–21, úterý 13.30–
15.30, středa 13.30–15.30, 19–21, čtvrtek 
13.30–15.30, 19–21, pátek 19–21, sobota 
13–21, neděle 13.30–15.30.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné 
a cestopisné v pondělí od 18.30 hodin:
4. 11. Milan Halousek: Houstone, máme 
problém! Příběh Apolla 13 a jeho lidí.
18. 11. RNDr. Aleš Krejčí, CSc.: Neznámý 
Tchai-wan.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním ob-
lohy v pondělí od 18.30 hodin:
11. a 25. 11. Země – náš kosmický domov, 
Počasí a atmosféra.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Pondělí–čtvrtek 13.30–15.30, pondělí 20–
21, středa–pátek 19–21, sobota 13–21, ne-
děle 13.30–15.30 hodin za jasného počasí! 
Přístupné bez objednání.
Mimořádné pozorování: pondělí 11. 11.  
13–16 přechod Merkuru přes Slunce.
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné 
promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové 
vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu 
a zakoupit astronomické publikace (pohledy, 
mapy, knížky aj.).

POHÁDKY pro nejmenší (od 3 let) – každou 
sobotu v 15 hodin
O kouzelné pastelce –Ťulda a hvězdy.

Kalendář akcí
neděle 17. listopadu od 12 h. Posezení s panem farářem Pučalíkem – KC Vlna 

středa 20. listopadu od 17.30 h. Esenciální oleje jako domácí lékárnička – KC Vlna 
   Seminář a prezentace s Míšou Laversovou.  
   Více informací na misalaversova.com. Vstup zdarma. 

čtvrtek 21. listopadu od 19 h. Starci na chmelu – filmový klub KC Vlna 
   Prodej vstupenek na místě před začátkem,  
   cena 50 Kč na osobu. 

sobota 23. listopadu od 15 h. Vnitřní síla – workshop pro ženy propojující  
   jógové a kreativní techniky. KC Vlna 
   Více informací na vlna.dablice.cz 

středa 27. listopadu od 15 h. Slavnostní gratulace jubilantům – Obecní dům 

čtvrtek 28. listopadu od 19 h. Hradišťan & Jiří Pavlica –  
   Sál Obecního domu Ďáblice 
   Koncert ojedinělého hudebního seskupení s vysokou  
   uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým  
   záběrem a netradičním repertoárem. Předprodej vstupenek  
   od 19. 10. v KC Vlna, cena vstupného 450 Kč,  
   zlevněné 250 Kč na osobu. 

neděle 1. prosince od 15 h. Ďáblický advent – Prostranství před Obecním   
   domem Ďáblice a KC Vlna 
   Přijďte strávit první adventní neděli se svými přáteli  
   a sousedy. Čeká na vás tržiště s originálními rukodělnými  
   dárky, vánočními pochoutkami, tvořivá dílna pro děti  
   i dospělé a samozřejmě hudební překvapení.  
   V 17 h. slavnostně rozsvítíme vánoční strom. Vstup zdarma. 

čtvrtek 5. prosince od 17 h. Mikulášská nadílka – Sál Obecního domu Ďáblice 
   Nadílka proběhne ve dvou skupinách od 17 a od 18.30 h.  
   a je nutné se na ni registrovat přímo v KC Vlna.  
   Příspěvek na mikulášský balíček 50 Kč/dítě. 

sobota 7. prosince od 7 h. Roráty – Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava 

úterý 10. prosince od 18 h. Trénuj hlavu, trénuj tělo –  
   kurz pro seniory. KC Vlna 
   Cena 40 Kč na osobu. 

čtvrtek 12. prosince od 18.30 h. Qi Gong a Nei Gong – bezplatná ukázková lekce  
   KC Vlna. Nový kurz připravujeme od ledna 2020,  
   vede Jana Černohorská (bližší informace o účincích cvičení  
   na janacernohorska10@seznam.cz). 

pátek 13. prosince od 14.30 h. Vánoční setkání seniorů a zdravotně  
   handicapovaných občanů –  
   Sál Obecního domu Ďáblice 

sobota 14. prosince od 7 h. Roráty – Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava 

středa 18. prosince od 18 h. Vánoční příběh – Sál Obecního domu Ďáblice 
   Divadelní představení v podání Divadla Já to jsem  
   Víti Marčíka jr. Předprodej vstupenek od 18. 11. v KC Vlna,  
   cena vstupného 100 Kč/dospělý, 80 Kč/dítě. 

Vánoční prázdniny v KC Vlna: komunitní kavárna bude uzavřena  
od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020.

Ďáblický zpravodaj |  Pozvání
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Centrum Ďáblice – sokolovna
Oddíl dětí a mládeže: přípravka čtvrtek 15–16, ostatní pondělí 15.30–17, středa a čtvrtek 
16–17.30 hodin. Pořádané akce: Grand Prix CST Ďáblice – každou neděli (mimo 10. 11.) 
od 14 hodin – turnaje dvouher stolního tenisu pro veřejnost pro rekreační hráče
16. 11. 8.30 hodin Grand Prix TTC Praha (turnaj ve stolním tenise pro děti a mládež)
21. 11. 10.00 hodin Senior Cup 7 (turnaj ve stolním tenise pro hráče 65+)
Více na: www.centrumdablice.cz
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Je podnět na policii 
dobrou reakcí  
na petici občanů?
Když se v Ďáblicích obrátíte na zastupitele se 
svým podnětem (žádost, kritika, petice, …,) 
může se vám stát, že ďáblický starosta na vás 
podá podnět na Policii (PČR), resp. na Státní 
zastupitelství (SZ) např. pro šíření poplašné 
zprávy. Váš podnět se k zastupitelům nemusí 
dostat, ti mohou dostat pouze starostovo vy-
světlení, např.: „… SZ… zareagovalo na část 
našeho podnětu, z této části vyplývá, že situa-
ce je velmi vážná, plná lží, nebezpečných úto-
ků a vyhrožování ……, poprosil bych, abychom 
na sebe netlačili, že ty informace byste měli 
mít …, pravda je zřejmě opačná, než se 
oznamovatel snaží přesvědčit peticí své oko-
lí “, jak tomu bylo k dopisům oznamovatele 
pana J.J. na 2.VZ ZMČ (viz audiozáznam č.30: 
1:02:00). Z uvedené informace jsem nabyl 
dojem, že oznamovatel lže a vyhrožuje.

Dopisy, ač byly určené všem zastupitelům, 
se ke mne dostaly až začátkem tohoto roku:

• Prvním byla petice 42 občanů Ďáblic, 
nepravdivé tvrzení jsem v dopise nenašel.

• Druhým byla informace o možném bez-
pečnostním riziku. Vyhrožování oznamovatele 
jsem rovněž nezaznamenal.

Lži a vyhrožování oznamovatele nepotvrdila 
ani PČR ani SZ. Ze sdělení SZ: „z audiozázna-
mu z jednání zastupitelstva MČ Praha-Ďábli-
ce dne 19.12.2018 plyne, že Miloš Růžička 
zcela zřejmě neinformoval zastupitelstvo 
v souladu s pravým stavem věci …“ jsem 

nabyl dojem, že ten, kdo lže, je starosta. Po-
skytnutí nepravdivých informací zastupitelům 
místo samotných dopisů a podnět starosty 
na oznamovatele, místo jednání s petenty mně 
připadá hodně hrubé řešení podnětu občanů. 
Informace starosty z 19.12.2018 vnímám jako 
nepravdivou manipulativní pomluvu a pokus 
starosty o diskreditaci, zastrašení resp. uml-
čení žadatele, kritika, resp. oponenta.

Radimír Rexa, zastupitel

Plnou verzi příspěvku naleznete na dablice.
cz/domains/dablice.cz/co-se-do-zpravo-
daje-neveslo.

Zvýšení daně 
z nemovitostí
Hl. m. Praha připravuje vyhlášku pro výpočet 
daně z nemovitostí, která nově dává měst-
ským částem možnost částečně rozhodnout 
o její výši. Toto rozhodování bylo jedním 
z bodů zářijového zasedání zastupitelstva MČ. 
Zastupitelům bylo předloženo několik variant 
a jedna z nich obsahovala zachování stávající 
hodnoty daně pro obytné nemovitostí. 

Tuto variantu považuji osobně za optimální. 
Proto jsem na zasedání zastupitelstva vzne-
sl návrh hlasování právě o této variantě. Pro 
návrh se vyslovili pouze zastupitelé za Volbu 
2010 a OOOD, a tak nebyl přijat. Nakonec 
byla odsouhlasena varianta s dvojnásobným 
navýšením daně z obytných nemovitostí. 
Ač respektuji argumenty zastánců navýšení 
daně, podle mého názoru není dobré navy-

šováním daní „postihovat“ lidi za to, že si 
k životu vybrali právě Ďáblice. Peníze by ne-
měly vítězit nad pohodou žití v Ďáblicích. Jak 
hlasoval „váš“ zastupitel, je dohledatelné 
v zápise ze zasedání zastupitelstva na ďáb-
lickém webu.

Martin Tumpach, zastupitel

Ďáblický zpravodaj
Začínají se množit případy, kdy se některé 
příspěvky do Ďáblického zpravodaje „neve-
jdou“, jsou bez souhlasů autorů kráceny či 
je oddalováno jejich vydání, případně není 
na zaslané příspěvky reagováno vůbec. 

Pokud se vám něco takového přihodilo, 
je možné mne kontaktovat pro publikování 
vašeho příspěvku v otevřenějším ďáblickém 
médiu. U nás je vítán každý příspěvek a je 
garantována jeho autentičnost. Nebudou 
tolerovány pouze příspěvky vulgární a hrubě 
urážlivé.

Martin Tumpach, zastupitel

Pozn. redakce: Snažíme se, aby byl ĎZ čtivou 
tiskovinou, která informuje o komunitním 
životě v naší obci. Vyhrazujeme si proto právo 
některé příspěvky neotisknout, případně 
upravit. Zastupitelé však mají právo na zve-
řejnění a zde postupujeme přesně v souladu 
s pravidly pro vydávání zpravodaje.

Příspěvky v této rubrice neprocházejí stylis-
tickou ani jazykovou úpravou a nevyjadřují 
či nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Na jednání zastupitelstva jsem se dotázala 
pana Michala Klímka (zastupitel za STAN), 
který ve volebním letáku STAN přislíbil jako 
aktivní fotbalista napomoci tomu, aby byly 
vytvořeny podmínky pro zlepšení tělesné vý-
chovy dětí. SK Ďáblice připravuje výstavbu 
sportovní haly. Ta má sloužit i dětem v hodi-
nách tělesné výchovy. Určitě třetinu času 
z oné vyučovací hodiny pojme přechod dětí 
do haly a zpět do třídy. 

Hledám odpověď na otázku, zda část hodi-
ny tělesné výchovy může naplnit pouze chůze. 
Nedávno jsem o tom promluvila s panem 
Mošničkou. Vzpomněl na svá studijní léta 
a popsal, jak velkou vzdálenost museli se 
spolužáky urazit na hodinu tělocviku. Pan 
Mošnička je fotbalista, patřil určitě mezi 
zdatné děti. Já k fyzicky zdatným nepatřila. 
Na základní i střední škole se v tělocviku jasně 
ukazovalo, že moje tělo fyzicky není vybaveno 
naplňovat předepsané úkony. Výmyk jsem 
nikdy nedokázala, v tělocviku jsem si dvakrát 
zranila koleno. Následky se v seniorském 
věku začaly tíživě projevovat. Způsob výuky 
působil na mě spíš odpudivě. Nějaká energie 
sídlící ve mně mi však s dospíváním napo-

vídala, že chci svoje svaly udržovat v dobré 
formě. Už ve dvaceti letech jsem začala do-
cházet na jógu, která v naší republice začí-
nala. Cvičení, která celý systém doplňovala, 
mě oslovila. Od těch dob skoro denně cvi-
čím. Mám i své fyzioterapeuty. Až díky těm-
to cvičením jsem zjistila, že jsem od dětství 
měla určité svaly oslabené, páteř ne zcela 
v pořádku. Od pedagožky tělesné výchovy 
vím, že fyzická kondice dnešních dětí slábne. 
Moje soucítění i se slabšími dětmi a vlastní 
zkušenost mě vede k tomu, že chci poukázat 
na to, že škola tvoří základ vztahu dětí k péči 
o tělo. Sporty může vykonávat talentovaný 
jedinec a to do určitého věku. Kdo ze spor-
tovců si udržuje hybnost těla cvičením po pa-
desátce? A jde nakonec o schopnost se sám 
obsloužit... navléci si ponožky. Základ pro cvi-
čení může dát tělesná výchova základní školy. 
Přináší školní výuka nácvik relaxace? S tou 
jsem se za 18 let školního tělocviku nesetka-
la. Ta je pro zdravý život neobyčejně důleži-
tá. A co umění správně dýchat? Na základě 
svých poznání bych školním dětem přála, aby 
je v tělesné výchově učitelé naučili mít rády 
své tělo, poznat je, pečovat o ně. Docházení 

do vzdálené haly mi nepřijde toto podporující. 
Práce s tělem dle praxe odborníků vyžaduje 
alespoň 45 až 60 minut, od prohřátí svalů, 
až k relaxaci. V rozhovoru s panem Mošnič-
kou jsem dokonce navrhla, že by škola mohla 
mít autobus, kterým by se děti přepravovaly 
a celý časový bonus mohly využít k výuce cvi-
ků, které by do konce života zaručovaly jejich 
tělu co nejpomalejší stárnutí. Nářadí není tře-
ba. Zasmáli jsme se. Po zásluze jsem sklidila 
jeho úsměv a připomenutí – jen ať se děti hý-
bou. Na toto téma komunikuji i s dalšími lid-
mi. Oslovila jsem pana ředitele školy. Oslovila 
jsem pana zastupitele. Pan Klímek se omluvil, 
že se teprve v zastupitelské práci orientuje. 
Jeho upřímnou odpověď jsem ocenila. Jde 
o to uvědomit si, co člověk v roli zastupitele 
chce pro lidi, pro Ďáblice udělat. Pan starosta 
si vzal poté slovo a sdělil mi, že nemám zastu-
pitele zkoušet.

Děkuji, že mohu využít zpravodaje k tomu, 
aby se problematika cvičení dětí ve škole, 
která se zvětšila a další tělocvična nepřibyla, 
řešila. My všichni, rodiče i prarodiče, kterým 
na zdravém vývoji dětí záleží, máme právo se 
tázat, jak se zlepšují podmínky pro školní tělo-
cvik v Ďáblicích. Věřím, že se nám na stránce 
zpravodaje dostane odpovědi.

Milada Stroblová

Tělesná výchova dětí



Ďáblický zpravodaj |  záhlaví

*Nabídka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Konkrétní výši zvýhodnění na vybraný model vám sdělí v autorizované prodejně RENAULT (https://www.renault.cz/prodejci.
html). Uvedené maximální zvýhodnění se poskytuje na vozidlo Nový Renault KADJAR s naftovým motorem a zahrnuje slevu za model a motorizaci, za výkup vozidla a za financování 40 000 Kč PREMIUM KADJAR při využití značkového financování Renault 
Finance poskytovaného společností RCI Financial Services, s. r. o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km nebo 150 000 km pro Renault KOLEOS (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí 
kupní smlouvy. Renault CAPTUR: spotřeba 5,5–5,8 (l/100 km), emise CO2 125–132 (g/km); Nový Renault KADJAR: spotřeba 4,3–6,1 (l/100 km), emise CO2 112–139 (g/km); Renault KOLEOS: spotřeba 5,4–5,8 (l/100 km), emise CO2 143–152 (g/km). 
Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Renault doporučujeRenault doporučuje

Renault SUV

#NejlepšíNabídka

Zvýhodnění až 120 000 Kč
Zimní pneumatiky zdarma*

5 let záruka Renault

www.autoavant.cz
Tel.: +420 286 001 131
AUTOAVANT DRUŽSTVO, Ďáblická 2, Praha 8

Městská část Praha-Ďáblice, Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8-Ďáblice

Žádost o poskytnutí kompenzačního příspěvku 
MČ Praha-Ďáblice za provoz skládky

Údaje o dítěti

příjmení: ............................................................................................. jméno: ..................................................................

adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................

rodné číslo: ....................................................................................................

Údaje o žadateli – zákonném zástupci

příjmení: ............................................................................................ jméno: ..................................................................

adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................

číslo osobního dokladu (OP): ............................................................. telefon: ...............................................................

Bankovní spojení

číslo účtu: .......................................................................................... kód banky: ...........................................................

V Praze dne: ...................................................................................... podpis žadatele: ...................................................

Poučení
Dle usnesení č. 239/18/ZMČ z 26. 9. 2018 může být příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice od 0 do 18 let
věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti, podaného zákonným zástupcem s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice. Podání žádosti je možné pouze 
od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené 
po 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15. 1. roku následujícího. Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem 
nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady 
(např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).

– inzerce –



Zimu můžete jen prožít nebo si ji opravdu užít s perfektně připraveným vozem v našem 

autorizovaném servisu Audi. Odborně vyškolený tým, precizně zpracované originální díly, 

dokonale funkční příslušenství, kompletní služby Audi Pneuservisu se širokou nabídkou 

zimních pneumatik s PneuGarancí. Využijte naše profesionální servisní služby 

a užijte si bez obav každou cestu.

Audi Service

Zimní servisní prohlídka: 299 Kč

ZIMU MŮŽETE PROŽÍT

NEBO SI UŽÍT.

Liberecká 12, 182 00 Praha 8, tel.: 286 001 703, www.porsche-prosek.cz   

Porsche Praha-Prosek
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