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Škola pro všechny
 Ve středu 6. října dopoledne vzlétlo k nebi na 400 balonků. 
Významné výročí slavily děti spolu s učitelským sborem.  
Odpoledne patřilo pamětníkům, bývalým žákům i rodičům. 
Podrobnou reportáž z oslav najdete na stranách 8–12.



Volby do Poslanecké  
sněmovny 2021 v Ďáblicích
Děkuji všem, kterým není lhostejná naše 
společná budoucnost a přišli se svým ná-
zorem a přáním k volebním urnám. Účast 
v Ďáblicích byla vysoká, přišlo nás k volbám 
76,06 %. Toto číslo účasti je ve skutečnosti 
ještě vyšší, protože mnozí sousedé nejsou 
v Ďáblicích přihlášeni k trvalému pobytu, ně-
kteří volili mimo Prahu i mimo republiku. Vý-
sledky již všichni znáte, ďáblické výsledky se 
nijak významně neliší od výsledků v ostatních 
městských částech Prahy a celopražského 
průměru.

Městská část Praha-Ďáblice má dva vo-
lební okrsky. Dříve byl jeden okrsek v zá-
kladní škole, druhý okrsek byl v obecním 
domě s lékárnou (Ke Kinu). Po dostavbě 
nového multifunkčního obecního domu, kde 
se na jednom místě společně nachází ordi-
nace, sál, pošta a radnice, se okrsek ze zá-
kladní školy přestěhoval do nového sálu. Ti 
z vás, kteří navštěvují divadelní představení, 
koncerty, besedy, veřejná jednání atp., tento 
sál již dobře znají. Volební místnost druhého 
okrsku bývala v obecním domě s lékárnou 
(Ke Kinu). 

Ten prochází nutnou rekonstrukcí. Proto 
bylo potřeba místnost tohoto okrsku dočasně 
umístit jinam, ale tak, aby byly oba volební 
okrsky vedle sebe. A to zejména proto, že 
statistický úřad rozdělil okrsky nově a podle 
klíče, který způsobil, že některé ulice se na-
cházely rozděleny v obou volebních okrscích. 
Mohlo se tedy v několika případech stát, že 
vaše číslo popisné bylo ve druhém volebním 
okrsku, než do kterého jste přišli volit. Pak 
bylo mnohem přívětivější a pro volební komisi 
organizačně jednodušší přejít o jedny dveře 
dál než přecházet část Ďáblic.

Již při minulých volbách jsme z tohoto dů-
vodu jeden volební okrsek umístili do prostor 
radnice, letos jsme se rozhodli pro návštěvní 

vestibul úřadu. Využili jsme tedy ještě jednou, 
a doufáme, že naposledy, prostory úřadu.

Tímto se také omlouváme za tyto menší 
prostory. Na druhou stranu, díky hygie nic-
kým vládním opatřením, bylo možné čekat 
na vstup do volební místnosti v pohodlí a tep-
le výstavního loubí (pro někoho chodby). 
Příští rok se budou na podzim konat komu-
nální volby, okrsek ze starého obecního domu 
(Ke Kinu) se vrátí zpět do zrekonstruovaných 
prostor. O všem budete včas informováni také 
v Ďáblickém zpravodaji.

COVID na podzim 2021 

– prosba
Jistě jste všichni zaznamenali některé zhoršu-
jící se parametry výskytu koronaviru. Bohužel 
se navíc začínají oproti minulým měsícům 
souběžně projevovat i jiné problémy a nemo-
ci. Proto prosím, buďme k sobě i nadále ohle-
duplní a chovejme se k sobě s maximálním 
pochopením a respektem k rozhodnutí druhé-
ho. V zaměstnání, ve veřejném prostoru a zej-
ména ve školách.

– nabídka
Opakuji také naši nabídku: Pokud se někdo 
z vás ocitne v nelehké situaci, ať již zdravot-
ní, či sociální, nebo víte-li ve vašem okolí 
o někom, kdo se v takové situaci ocitl, ne-
váhejte nás kontaktovat. K dispozici je vám 
zkušená sociální pracovnice, ochotní a dis-
krétní členové sociální komise a ověřený 
tým dobrovolníků. Sociální pracovnice vám 
může pomoci s vyřízením příspěvků a dávek, 
poradit v nelehké životní situaci či propojit 
s prověřenými organizacemi, které pomáhají 
potřebným a se kterými spolupracujeme. So-
ciální komise a tým dobrovolníků vám může 
zajistit nákup potravin, léků apod. v případě, 
že jste nemocní a nemá vám tyto základní po-
třeby kdo obstarat.
Sociální pracovnici jsme vám již 
představovali, jmenuje se Mariana 
Kalianková, tel.: 771 139 393,  
e-mail: socialni@dablice.cz. 
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Slovo 
starosty
Miloš Růžička

Vážení spoluobčané, 
milí sousedé,
prožíváme zvláštní dobu – život před nás staví řadu nových úkolů,  
některé jsou již viditelné a srozumitelné, mnohé sice existují, ale ještě  
je neumíme dostatečně jasně vnímat a pochopit. Dovolte mi proto,  
abych všem čtenářům našeho Zpravodaje (ale i všem ostatním)  
popřál hezké podzimní dny plné klidu, pohody, víry a zdraví.  
To vše včetně dobrých sousedských vztahů a pomoci se navzájem  
podmiňuje a je nám nejspolehlivější oporou a lékem – vždy,  
nejen v různých „covidových“ dobách.

Bohuslav Mládek, Ďáblický háj, 1969



Ukončené dodávky elektřiny 
a plynu? – připomenutí
Některých z vás se možná dotklo oznámení, 
že společnost Bohemia Energy ukončila 
dodávky elektřiny a plynu na českém ener-
getickém trhu. Základní informace k celé 
situaci naleznete na webových stránkách naší 
městské části, z tisku a médií víte jistě vše 
potřebné. 

V takové situaci opět platí pravidlo: být 
obezřetní, opatrní, raději se několikrát pora-
dit, než uděláte rozhodnutí, nic nevyjednávat 
a nepodepisovat hned přes plot nebo 
ve svém bytě, nenaletět „šmejdům“, kteří bo-
hužel stále existují a čekají na příležitost, až 
bude možné snáze využít naší třeba jen chvil-
kové slabosti nebo nepozornosti vlivem jiných 
životních komplikací.

Ivan Mládek v Ďáblicích 
a o Ďáblicích 
A závěrem něco na odlehčenou. S mnohými 
z vás jsem se sešel v našem sále Obecního 
domu Ďáblice na několikrát odloženém kon-
certu Ivana Mládka a jeho kapely. Troufnu si 
napsat, že jsme se všichni velmi dobře bavili. 
Ivan Mládek zahrál na naše přání i písničku 
Vánoce v Ďáblicích, která všechny Ďábličáky 
potěšila. Název písničky není náhodný. Ďáb-
lice skutečně již od mládí zná, a to zejména 
díky svému otci Bohuslavu Mládkovi, který 
do Ďáblic svého času jezdil. 

A ani při společném vzpomínání s Ivanem 
Mládkem v šatně před koncertem mně ale 
není příliš jasné, s jakým cílem k nám jeho 
otec jezdil. Já na koncert přišel s verzí, že 
ve svém pozdějším (důchodovém?) věku otec 
pracoval pro lesní správu v Ďáblicích. Více než 
práce v lese ho ale asi zajímala spíše estetika 
různých přírodních zákoutí Ďáblického háje 
(v té době ještě mnohem většího a nepře-
lidněného). 

Na stěně dnes již bývalé ďáblické hájovny 
jsem si jako malý kluk totiž vždy se zájmem 
prohlížel kolorovanou kresbu s názvem „Ďáb-
lický háj“, 1969, B. Mládek. Oproti tomu si 
Ivan Mládek i po letech svým typickým způ-
sobem kladl otázku, proč se asi otec své 
manželce tak často omlouval, že musí jet 
do Ďáblic hlídat. Ani po koncertě tedy nevím, 
kde je pravda. Naopak, přibyla nová otázka: 
Je písnička „Vánoce v Ďáblicích“ smyšlená? 
Je to osobní vzpomínka na Ďáblice Ivana 
Mládka? Nebo nám písničkou prozrazuje, 
co pro jeho otce bylo hlavním důvodem cest 
do Ďáblic?

Na závěr koncertu jsme měli pro Ivana 
Mládka překvapení, které jsem mu velmi rád 
předal – reprodukci originálu kresby Ďáb-
lického háje. Snad se nikdo nebude zlobit, 
když na této dvoustraně zveřejníme alespoň 
malý náhled.

S přáním všeho dobrého  
a dní plných humoru. 
Miloš Růžička
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Plánovaná aktuální omezení provozu  
na pozemních komunikacích v Ďáblicích
Komunikace Kostelecká – plánované práce  
od 15. 11. do 17. 12. 2021
Instalace výtlačného potrubí splaškové kanalizace do komunikace Chřibská (investor PVS, 
a. s., žadatel PVK, a. s.).
Komunikace bude jednosměrně uzavřena v úseku sjezd z Cínovecké–Chřibská!
Průjezd směr Čakovice možný! (ZMĚNA oproti prázdninové uzavírce.) Návrat do Ďáblic 
bude možný přes výjezd z Cínovecké na Březiněves a zpět po Ďáblické ulici.

Uzavírka komunikace Kučerové – do 30. 11. 2021
Přípojky kanalizace a vody pro OS Pod ďáblickou hvězdárnou (investor M Ďáblická, s. r. o., 
žadatel EKVATOR-RN, s. r. o.).
2. etapa: září–listopad – připojení v komunikaci Kučerové
Komunikace Květnová zůstane průjezdná v obou směrech.

Omezení provozu na ul. Ďáblická – do 30. 11. 2021
Ochranný prostor z důvodu demolice objektu a budování přípojky kanalizace před č. p. 32 
(investor Ing. Koníček a Mgr. Chytková, žadatel GYD, s. r. o.).
Podrobné informace včetně plánků DIO naleznete na elektronické úřední desce MČ  
(dablice.cz/uredni-deska) a jsou vyvěšeny na úřední desce vedle vchodu do úřadu.

Veřejné informace pro řidiče o dopravních omezeních:
— portál opravujeme.to
— informace o významných stavbách TSK Praha: bit.ly/TSK_opravy
— portál dopravniinfo.cz – informace o aktuálních dopravních omezeních v ČR včetně 

aktuálních dojezdových časů.

Ďáblické výsledky voleb  
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 8. a 9. října se konaly volby do poslanecké sněmovny. Vítězem voleb se stala koalice 
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (v rámci celé ČR – 71 mandát).
V Ďáblicích vyhrála ziskem 844 hlasů koalice SPOLU. Na druhém místě se umístila koalice  
PIRÁTI A STAROSTOVÉ se 413 hlasy, třetí strana ANO 2011 získala 325 hlasů. Volební účast byla 
v ČR 65,43 %, v Praze 70,15 % a v Ďáblicích dokonce 76,06 % voličů.
strana název platné hlasy celkem
  1 Strana zelených 12 0,62 %
  2 Švýcarská demokracie 5 0,25 %
  3 VOLNÝ blok 12 0,62 %
  4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 79 4,09 %
  5 ČSSD 56 2,90 %
  6 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 0,05 %
  7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 3 0,15 %
  8 Trikolora Svobodní Soukromníci 46 2,38 %
  9 Aliance pro budoucnost 3 0,15 %
10 Hnutí Prameny 5 0,25 %
11 Levice 2 0,10 %
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 70 3,62 %
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 844 43,70 %
14 SENIOŘI 21 5 0,25 %
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 3 0,15 %
16 Koruna Česká (monarch.strana) 2 0,10 %
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 413 21,38 %
18 KSČM 41 2,12 %
20 ANO 2011 325 16,83 %
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 4 0,20 %
22 Moravané 0 0,00 %

Voliči v seznamu 2 556; vydané obálky 1 944; volební účast v % 76,06; odevzdané obálky 
1 941; platné hlasy 1 931; % platných hlasů 99,48.

Zpracovala Hana Macháňová
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Ďáblický zpravodaj  
elektronicky
Pro zájemce, kteří by chtěli dostávat Ďáb-
lický zpravodaj (ĎZ) elektronicky, přináší-
me možnost stáhnout si jeho aktuální číslo 
pomocí zaslané SMS zprávy do „chytrého“ 
mobilního telefonu. SMS zpráva bude roze-
slána v den, kdy bude nové číslo k dispo-
zici ve schránkách, všem zaregistrovaným 
do Mobilního rozhlasu, kteří mají objednané 
informační zprávy. Odkaz bude k dispozici 
i na stránkách KC Vlna.

Na podzim 2021 byl měsíční náklad ĎZ 
navýšen o 50 ks na 1 600! A i přes tak vysoký 
náklad dostáváme požadavky o dodávání 
více čísel do některých domácností, či rekla-
mace, že někomu nebyl časopis dodán. Opro-
ti tomu stojí příklady, že čísla ĎZ leží u vchodů 
do některých bytových domů a nejsou ani 
rozdána do schránek. Tímto dáváme možnost 
každému, kdo má o časopis zájem, aby jej 
měl kdykoliv k dispozici ve svém mobilu.

Pokud je již zájemce zaregistrován v Mobi-
lním rozhlase pro příjem infomačních zpráv, 
obdrží SMS zprávu automaticky.

Ti ostatní se mohou zaregistrovat na:  
prahadablice.mobilnirozhlas.cz/.

Zde je možné doplnit i příjem infomačních 
zpráv, pokud jste např. povolili pouze zasílání 
zpráv krizových.
Připomínáme, že aktuální a starší čísla ĎZ 
jsou k dispozici ke stažení na: dablice.cz/
dablicky-zpravodaj.

Jan Hrdlička

Zkušební šintování
Od 13. do 20. 10. 2021 probíhalo v Ďáb-
licích zkušební šintování chodníků a lajsny 
v ulicích Mannerova, Hořínecká a Ďáblická 
(horní části). Bylo vyzkoušeno několik strojů 
na šintování – ručních i automatických. Celé 
zkušební šintování bylo prezentováno na RMČ 
a bude vyhodnoceno.

Ivana Krejzová, OVS

Kompenzační příspěvek 
za provoz skládky
Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice upozor-
ňuje rodiče dětí do 18 let včetně, že listopad 
2021 je poslední měsíc k podání žádosti 
o poskytnutí kompenzačního příspěvku MČ 
Ďáblice za provoz skládky za rok 2021.

Na děti narozené v období 1. 11. – 31. 12. 
2021 lze podat žádost do 15. 1. 2022.

Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice 
osob ně s občanským průkazem nebo poštou 
s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha- 

Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k do-
plnění oprávněnosti žádosti další doklady 
(např. u dětí osvojených nebo bydlících u pra-
rodičů).
Žádost najdete ve Zpravodaji, na webu  
dab lice.cz nebo si ji můžete vyplnit přímo 
na úřadě MČ Praha-Ďáblice.

Miroslava Koubová, FIO

Sběrné nádoby použitých 
jedlých olejů
Na základě nabídky MHMP byly na čtyři 
stanoviště tříděného odpadu – Kostelecká, 
Květnová u zastávky MHD, Statková a Na Bla-
tech – umístěny sběrné nádoby na použité 
jedlé oleje.
Do nádoby patří pouze takzvaný kuchyňský 
olej, nikoliv například vyjeté oleje z automobi-
lů či hydraulických zařízení!

Použité, dostatečně vychladlé jedlé oleje 
a tuky slévejte do plastových, dobře uzavíra-
telných nádob (PET lahve), aby nemohlo dojít 
k vylití jejich obsahu. Nepoužívejte skleněné 
lahve, neboť hrozí jejich rozbití a rozlití ob-
sahu. V žádném případě olej nevylévejte pří-
mo do sběrné nádoby.

Oleje a tuky z domácností nevylévejte 
do kanalizace, v potrubí ztuhnou a snižuje se 
tak průtočnost a případně hrozí i jeho ucpání.

Jako u každého tříděného odpadu je 
do zvláštních sběrných nádob zakázáno uklá-
dat jiné složky komunálních odpadů, než pro 
které jsou určeny.

Kateřina Dohnalová, OVS

n Historická, současná a budoucí podoba naší obce.
n Platný a připravovaný územní plán – příležitosti a hrozby pro Ďáblice.
n Doprava a dopravní stavby na území Ďáblic –  

klady a zápory plánovaných staveb – co nás ještě čeká?  
Možnosti obrany proti hluku, vibracím a škodlivým látkám v ovzduší 
(dálnice, vlaková vysokorychlostní trať, kolejová MHD, cyklostezky)?

n Změny klimatu a ochrana Ďáblic – opatření k ochraně půdy,  
zdraví a majetku, zadržování vody a rozvoj kanalizační sítě.

Hlavní hosté: 
zástupci Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou,  
Pražské vodohospodářské společnosti, a. s., 
vedení MČ Praha-Ďáblice. 

Beseda bude, vedle základního shrnutí, zaměřena na prezentaci 
nových výsledků práce MČ a poznatků z období od posledních 
besed v roce 2018 a 2019. Prostor bude i pro dotazy občanů.

Na setkání se jménem Rady MČ těší Miloš Růžička.

Přijměte prosím srdečné 

pozvání k další společné besedě 
občanů se starostou Milošem Růžičkou a jeho hosty na téma

Územní plán Prahy 
    a rozvoj Ďáblic
30. listopadu 2021 od 17.30 hodin
Osinalická 1104/13, sál Obecního domu Ďáblice.

Mimoúrovňová křižovatka s označením Březiněves, 
přestože leží na podstatně větším území Ďáblic. 

Zdroj: ŘSD

Vybraná problémová místa na území Ďáblic.

4 |



Ďáblický zpravodaj |  Zprávy z radnice

| 5

Jedním z dlouhodobých dopravních problé-
mů v Ďáblicích je porušování zákazu vjezdu 
do ulice Legionářů z Kostelecké směrem 
do Kokořínské ulice. Objektivní stížnosti kri-
tizovaly zejména situace, kdy je ulice Ďáb-
lická ucpaná automobily ve směru do centra 
a mnoho řidičů si cestu zkracuje odbočením 
do ulice Legionářů a návratem na Ďáblickou 
některou z vedlejších ulic. Průjezd ulicí Legi-
onářů namísto využití ulice Ďáblická (někdy 
se zdržením na světelné křižovatce) využívá 
i mnoho obyvatel Ďáblic, pojem „mimo do-
pravní obsluhy“ si všichni vykládají ve svůj 
prospěch. Otevřeně si přiznejme, že občasné 
krátkodobé kontroly ze strany městské policie 
a Policie ČR nejsou schopny neoprávněné 
vjezdy do zákazu vjezdu efektivně řešit. V ta-
kovém případě je jedinou možností upravit 
dopravní průchodnost, tak aby nebylo možné 
si cestu rezidenčními oblastmi zkracovat 
na úkor klidu a bezpečností lidí v nich žijících. 
Za tím účelem jsme nechali zpracovat do-
pravní měření, abychom na základě získaných 
dat a doporučení dopravních odborníků ze 
společnosti TODIM, s. r. o., mohli rezidentům 
předložit návrhy možností, které by měly po-
moci dosavadní situaci zlepšit.

Celá oblast mezi ulicemi Kostelecká 
a Kokořínská je čistě rezidenční s výjimkou 
provozovny Akros, která má povolen vjezd 
i pro zásobování. Pochopitelně vjezd mají po-
volen i nákladní automobily svážející odpad 
a automobily správců sítí. ale ty netvoří hlavní 
dopravní zátěž. V této oblasti platí nejvyšší 
povolená rychlost 50 km/h, což je odlišné 
od podobných lokalit jinde v Ďáblicích, kde 
jsou zóny 30km/h!

Měření probíhalo po rozvolnění anticovi-
dových opatření ve třetím červnovém týdnu 
t. r. a měli jsme štěstí: několikrát byla během 
měření ranní špičky zcela „ucpaná“ ulice 
Cínovecká a provoz se tak z různých směrů 
stahoval do Ďáblic. Kamerami byly snímány 
průjezdy vozidel na všech dotčených křižovat-
kách, sčítány průjezdy a rychlosti. Údaje jsou 
uvedeny v přehledné tabulce.
-	Ulicí Legionářů projede v pracovní dny 

průměrně mezi 220–340 vozidly, z toho 
90 % jsou osobní automobily, 7 % motorky 
a kola, 3 % nákladní automobily.

-	Nejvíce průjezdů bylo zaznamenáno 
ve všední den mezi 7. a 9. hodinou ranní 
a téměř shodný počet mezi 17. a 19. 
hodinou.

-	Průměrná rychlost projíždějících vozidel 
byla 40 km v hodině, bylo však zazna-
menáno několik průjezdů rychlostí více než 
60 km/h!!!

-	V úseku bylo zaznamenáno několik průjez-
dů v protisměru!!!

-	Tranzitní doprava se na křižovatce s ulicí 
Kokořínská dělí: 50 % aut pokračuje 
rovně, 20 % odbočí doprava k Ďáblické 
a zbylých 30 % doleva a poté odjede zpět 
do Chřibské.

-	Z automobilů pokračujících ulicí Legionářů 
výše (dále směrem k jihu) jich většina 
(75 %) pokračuje rovně až na křižovatku 
s ulicí K Letňanům, kde téměř všechny od-
bočují vpravo k Ďáblické. Pouze jednotky 
vozidel pokračují dále na jih do oblasti ulic 
K Lomu, Březnová, Zářijová.

Jak stávající stav zlepšit?
Stanovit dopravní opatření omezující zvýšený 
tranzit však nebude snadné. Byli jsme upo-
zorněni na to, čeho jsme si byli sami vědo-
mi – jakékoliv dopravní opatření, uzavření 
oblasti, přehození směru jednosměrek apod. 
omezí jak řidiče, kteří si tudy cestu zkracují, 
tak i obyvatele oblasti. I proto překládáme 
k diskusi dvě varianty a těšíme se na ohlasy – 
zejména od rezidentů, kterým by toto opatření 
mělo prospět nejvíce.

Zpracováno bylo celkem pět variant různých 
změn dosavadního stavu provozu. A to nejzá-
sadnější řešení, tzn. uzavření celé oblasti a vy-
tvoření „pytlovitého“ provozu z/do ulice Koste-
lecká, které by čistě z pohledu zákazu průjezdné 
dopravy bylo nejúčinnější, uvažováno nebylo. 
Zachování průjezdu ze severu na jih a opačně 
rezidentům bylo v této fázi podmínkou, a to 
i za cenu zpomalení dopravy.

Ostatně je současně navrženo vytvoření 
zóny s omezenou rychlostí na 30 km/h v celé 
oblasti od ulice Kostelecká až po ulici Záři-
jovou. A dále je navrženo, aby ulice Legionářů 
zůstala jednosměrná v celé délce pro cyklis-
ty ve směru „nahoru“. Těmto podmínkám by 
mělo odpovídat i budoucí značení v případě 
uvažovaných variant.

Všechny navržené varianty počítají po-
chopitelně s tím, že návštěvníci areálu SK 
Ďáblice k němu budou přijíždět z Ďáblické 
po Kokořínské, jako tomu je nyní, a odjíždět 
ulicí Chřibská.

Uvažované varianty
Varianty 1 a 2, ve kterých je otočen směr jízdy 
v ulici Legionářů na úrovni ulic K Letňanům 
a Hořínecká, z pohledu navrhovatelů neře-
ší „odstranění“ tranzitu, neboť automobily 
projíždějící ulicí Legionářů vlastně odbočují 
na Kokořínskou, namísto toho, aby využí-
valy hlavní ulici Ďáblickou. Varianta 3 sice 
umožňuje průjezd severním i jižním směrem, 
ale všem by se značně prodloužila jízdní 
dráha a narostl by provoz v ulicích Lobečská 
a Mšenská... Tranzit by ale zcela jistě zmizel!
Ve variantě 4 by otočení směru jízdy pouze 

v části ulice Legionářů mělo zabránit nežádou-
cím tranzitním jízdám, ale příjezd do „střední-
ho“ úseku ulice Legionářů přes ulici Mšenská 
by mohl být pro rezidenty komplikovaný.

Varianta 5 vlastně otáčí směr průjezdu – 
do ulice Legionářů by se dalo vjíždět pouze 
z ulice Kokořínská, kromě úseku přilehlého ulici 
Kostelecká. Otočením směru průjezdu v ulici 
Mšenská by výjezd z celé oblasti byl pro všechny 
přes ulici z Chřibské do ulice Kostelecká.

Dopravní studie –  
provoz v ulici Legionářů
Jan Hrdlička

Intenzita provozu vozidel mezi 7.00–9.00

Návrh č.4 a č.5 – řešení jednosměrných ulic

Se všemi uvažovanými variantami se mů-
žete seznámit na stránkách dablice.cz/
stavebni-akce. Zpracovatelé studie navrhují 
dále pokračovat buď s variantou 4, nebo 5 
(viz obrázky).

Ano, každá varianta by přinesla kromě 
omezení „nežádoucího tranzitu“ i omezení pro 
rezidenty ulice Legionářů. Z hlediska odborní-
ků by pohled ze strany obyvatel této ulice měl 
být prioritou. Ale jak to vidí obyvatelé z ulice 
Legionářů? Nebude jim vadit, že se k vlastním 
domům dostanou později? Že budou muset 
ujet o několik desítek metrů více?

Rádi bychom znali postoj obyvatel, a to 
zejména těch žijících v ul. Legionářů, Chřib-
ské, Lobečské a Mšenské. Prosím tímto 
zejména všechny dotčené, kterých by se 
změny dotkly nejvíce, o názory, preference, 
komentáře nebo jiné nápady. I názor, aby se 
neměnilo nic, pro mě bude signálem. Zasílej-
te je prosím na podatelna@dablice.cz nebo 
přímo na jan.hrdlicka@dablice.cz.
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78. jednání 20. 9. 2021
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s přijetím účelově určeného finančního 

daru pro ZŠ a MŠ od společnosti WOMEN 
FOR WOMEN, o. p. s., ve výši 25 071 Kč 
na úhradu obědů pro čtyři žáky ve školním 
roce 2021/2022;

— se záměrem pronajmout sál a přilehlé 
prostory (vestibul, foyer) Obecního domu 
Ďáblice včetně vybavení dle platného 
ceníku a podmínek pronájmu spole-
čenského sálu, od 1. 10. 2021 pro školu 
tance pro veřejnost a ukládá finančnímu 
odboru vypsat záměr o pronájmu;

— s vypsáním výběrového řízení na akci 
Výsadba stromů 2021.

Rada MČ po projednání schválila:
— uvolnění finanční částky ve výši 20 000 Kč 

jako pomoc postiženým tragickou událostí 
dne 15. 9. 2021 v Koryčanech;

— vnitřní předpis č. 8/2021 – dodatek č. 1 
k Pracovnímu řádu, který upravuje délku 
a využití pracovní doby s ohledem na do-
držení zásad BOZP;

— finanční dar ve výši 20 000 Kč pro Kroužek 
PP, z. s.;

— vnitřní předpis č. 9/2021 – Organizační 
řád, kterým se ruší Organizační řád 
z 30. 10. 2017;

— vnitřní předpis č. 10/2021 – Podpisový 
řád včetně podpisových vzorů, kterým se 
ruší Podpisový řád z 6. 10. 2015.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— informaci místostarosty o jednání s in-

vestorem, společností Chřibské domy, 
s. r. o., ohledně smlouvy o spolupráci 
a pověřuje místostarostu dalšími kroky 
ve věci přípravy smlouvy;

— nutnost přípravy dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo se společností PRAGOTRADE, spol. 
s r. o., týkající se investiční akce Bytový 
dům Akcíz v Praze-Ďáblicích.

Radní MČ informovali o:
— záměru zakoupení ukazatelů rychlosti se 

zobrazením registrační značky vozidla;
— zadání zpracování nové demografické 

studie, která je nyní ve fázi rozpracovanosti 
– představil zhotovitel;

— připravovaném čištění chodníků – šintování;
— krajinné studie VRT – Podřipsko – zpra-

covány kompenzační opatření;
— postupu nové výstavby v Ďáblicích a rekon-

strukci přečerpávací stanice odpadních 
vod Chřibská;

— poptaném měření hluku;
— posledním vývoji budování výtlačného řadu 

splaškové kanalizace – posun plánované 
uzavírky Kostelecké ul.

79. jednání 4. 10. 2021
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s cenovými nabídkami na kontejnerová 

stání Koníčkovo náměstí a ulice Statková;

— s výběrem firmy David Němec na opravu 
bytu Ďáblická 160/4.

Rada MČ po projednání schválila:
— vnitřní předpis č. 11/2021 – Ceník 

pronájmů hrobů a kolumbárních schránek 
na hřbitově v MČ Praha-Ďáblice;

— smlouvu o pronájmu sálu a přilehlých 
prostor (vestibul, foyer) Obecního domu 
Ďáblice včetně vybavení pro paní D. H. 
od 17. 10. do 31. 12. 2021;

— dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se 
společností PRAGOTRADE, spol. s r. o., tý-
kající se investiční akce Bytový dům Akcíz 
v Praze-Ďáblicích;

— smlouvu o potravinové pomoci s Potravi-
novou bankou Praha a Středočeský kraj, 
z. s., jejímž předmětem je poskytování bez-
platné dodávky potravin pro osoby v tísni;

— rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu MČ 
na rok 2021;

— cenovou nabídku na provedení zpracování 
záchranného archeologického výzkumu – 
Bytový dům Akcíz od společnosti Archeo 
Pro, o. p. s.;

— dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení umě-
leckého výkonu – změna termínu koncert-
ního vystoupení Ivana Mládka;

— cenu krátkodobého pronájmu sálu 
v Obecním domě Ďáblice za účelem pořá-
dání akce Školení porodních asistentek, 
kterou organizuje Holistické vzdělávání 
porodních asistentek, z. s.;

— výpůjčku chodby sálu v Obecním domě 
Ďáblice za účelem pořádání akce Výměnný 
bazárek SWAP, který organizuje KC Vlna, z. ú.;

— dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku 
se společností FLOPP CZ, s. r. o., jehož 
předmětem je prodloužení trvání smlouvy 
do 31. 5. 2023 a odpuštění nájemného 
od 1. října 2021 do 31. května 2022 z dů-
vodu probíhajících dopravních omezení.

Rada MČ po projednání neschválila:
— pronájem 16 m2 pozemku pro umístění 

skladového kontejneru pro lékařský provoz 
spol. ANGIO-CHIRURGIE, s. r. o.

Radní MČ informovali o:
— připravované besedě s občany na téma 

odvodnění, odhlučnění a doprava;
— změnách v uspořádání zapsaného spolku 

Otevřená města a zvýšení členských 
poplatků;

— opakovaném poptávání šintování chodní-
ků, které je z kapacitních důvodů firmami 
odmítáno.

80. jednání 18. 10. 2021
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s odstoupením od objednávky se 

společností PORTA Styl, s. r. o., z důvodu 
nečinnosti firmy;

— s umístěním maringotky pro Dětský klub 
Maata, z. s., a s krátkodobým parkováním 
u vjezdu na pozemek, které se nevztahuje 
na běžný provoz;

— s předloženým návrhem znění textu v pří-
loze obecně závazné vyhlášky o místním 
poplatku ze vstupného.

Rada MČ po projednání schválila:
— cenovou nabídku a objednání prove-

dení monitoringu podzemních vod 
od společnosti Geologická služba, s. r. o.;

— dodatek č. 1 k příkazní smlouvě s M. N.;
— cenovou nabídku Ing. Josefa Drahoty, 

J*D*S Životní prostředí – sekce hluku, 
na měření hluku a intenzity dopravy 
na sedmi vytipovaných místech v Ďábli-
cích;

— smlouvu o zřízení zástavního práva 
k nemovité věci se společností Pod 
Císařkou, s. r. o., kdy před schválením 
revokovala usnesení č. 747/21/RMČ;

— uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě 
s Ch. T.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— návrh koncepce a předběžnou kalkulaci 

na zajištění adventu.
Radní MČ informovali o:
— objednání ručního i strojového šintování;
— společnosti Agdata, s. r. o., která provádí 

monitoring ovzduší a počasí;
— stávajícím stavu nemožnosti odkládání 

elektrokol a koloběžek na území  
MČ Ďáblice;

— konání povodňové prohlídky;
— seznámení s vizualizací přípravy umístění 

zastávky MHD Květnová a úpravy okolí 
navržené investorem;

— návrzích variant studie dopravy v ulici 
Legionářů;

— stavu čerpání dotace COVID.

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

O čem jednala rada městské části

LÉKÁRNA ĎÁBLICE 
v Osinalické ulici 
JE ZNOVU OTEVŘENA! 
Provozní doba  
pondělí–pátek 8–16 hodin,  
v úterý do 18 hodin!

Městská část Praha-Ďáblice 
hledá zájemce o roznos  
Ďáblického zpravodaje  
(1x měsíčně). Zájemci,  
hlaste se na mailu  
zpravodaj@dablice.cz.



Ďáblický zpravodaj |  Život v Ďáblicích

Když se letos 1. září objevili žáci před ďáb-
lickou základní školou, už na první pohled 
bylo zřejmé, že některým chyběla dlouhodo-
bá sportovní činnost. První hodiny tělesné vý-
chovy nás pedagogy upozornily, že i pružnost 
mladého těla jako by zatuhla. Domácí online 
výuka v době covidové karantény vykonala 
své. A co je nejjednodušší pohyb? Chůze.

V půlce září se zdejší škola zapojila 
do projektu Pěšky do škol. Připojila se tak 
k 89 školám z 57 obcí v České republice. Pro 
letošní rok se projektu aktivně účastnilo pět 
tříd na 1. stupni základní školy, které tak do-
plnily praktickou část dopravní výchovy. Přes 
100 dětí se snažilo jeden týden pokračovat 
v prázdninových pochodech. Někdo zapo-
mněl na dopravní prostředky MHD, někdo 
pokračoval v jízdě na kole nebo koloběžce, 
jiný přemluvil rodiče, aby zastavili dál od školy 
a mohli dojít několik stovek metrů k budově. Je 
třeba si uvědomit, že ďáblická škola sbírá děti 
i z okolních vesnic. To už by asi byl skutečný 
sportovní výkon, kdyby dítě přicházelo každý 

den do školy pěšky třeba z Baště... Během ce-
lého týdne si žáci sami zapisovali do tabulky 
způsob dopravy do školy. V rámci třídy si 
porovnávali, kdo je chodec a kdo jezdec. 
V návaznosti na krásné babí léto si děti samy 
prodloužily tuto chvályhodnou tělovýchovnou 
akci. Význam chůze v ranních i odpoledních 
hodinách je žákům zřejmý. Okysličený mozek 
dokázal bystře reagovat již od první vyučova-
cí hodiny. Odpoledne zase žáci rozhýbali tělo 
po celodenním pobytu v budově školy. A tak 

se celý projektový týden prolnul do různých 
předmětů. Děti si počítaly své kilometry chůze 
i jízdy, procvičovaly si plíce i svaly, pozorovaly 
měnící se krajinu v pozdním létě, sdružovaly 
se a opět socializovaly.

Naše ďáblická škola danou iniciativu 
vítá, není však pro ni snadné najít bezpečné 
místo pro odkládání desítek kol a dalších ob-
dobných prostředků.

Magda Fuksíková,  
učitelka ZŠ a MŠ U Parkánu

Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Pavel Krejčí za asistence velitele družstva 
Miloše Korejse, starosty SDH Petra Kohouta 
a místostarosty městské části Jana Hrdlič-
ky převzali dne 14. 10. od Hasičského zá-
chranného sboru hl. m. Prahy novou „posilu“ 
naší jednotky: speciální požární automobil 
RENAULT Midlum 4x4, CAS 20 (viz obrázek, 
jmenovaní hasiči zprava doleva). Po dokon-
čení všech nutných administrativních úkonů 
a úprav pro umístění vybavení bude vozidlo 
okamžitě zapojeno do činnosti jednotky. 
Po několikaletém úsilí a jednání MČ s ve-
dením magistrátu a velitelstvím HZS hl. m. 
Prahy má nyní naše jednotka zánovní moderní 
akceschopný vůz! Ještě jednou děkujeme 
všem, kteří se o jeho zajištění zasloužili, a vě-
říme, že obnova vybavení naší jednotky bude 
pokračovat i v dalších letech.

Nasazení členů Jednotky sboru dobro-
volných hasičů Praha-Ďáblice dokumentuje 
nejlépe i jejich vytížení během zásahů při lik-
vidaci následků vichřice 21. října, kdy byla 

jednotka povolána k celkem 15 zásahům. 
Po třech letech, kdy přes Prahu přešla 
podobná vichřice, napáchal vítr značné ško-
dy zejména na porostech, tj. spadané větve 
i celé stromy, a to zejména v sousedních ob-
lastech Prahy 8 a Dolních Chaber.

Jan Hrdlička

Pěšky do škol

V roce 1989 vznikl v Praze spolek s názvem 
Pražské matky, jedno z prvních nezávislých 
ekologických hnutí. Zasloužil se o mnoho sys-
témových i stavebních změn, získal ocenění 
za projekty Sleduj odpad, Bezpečné cesty 
do školy či jiné. K třicetiletému výročí vzniku 
se v roce 2019 spolek přejmenoval na Pěšky 
městem.

Jedním z hlavních cílů současné podoby 
hnutí je chození městem pěšky. I proto již 
několikátým rokem vždy jeden týden v září 
běží celorepubliková výzva Pěšky do školy. 

Počet škol zapojených do dané akce se kaž-
dým rokem rozrůstá. 

Do letošního ročníku, vyhlášeného na tý-
den 16. – 22. 9., se za podpory Spolku 
Parkán zapojila i naše základní škola! (mimo-
chodem: věděli jste, že ve stejném termínu 
probíhá Evropský týden mobility?)

Co je motem této kampaně? Je to jedno-
duché a zvládne to každý – nejet do školy či 
školky autem, nýbrž jít pěšky, na kole, na ko-
loběžce, skejtu či jinak bez motoru. Přespolní 
mohou dorazit hromadnou dopravou místo 
auta, či zaparkovat několik ulic od školy 
a alespoň část cesty dojít pěšky. Ono totiž 
kličkovat před školou a školkou mezi auty není 

pro pěšky chodící žáky a rodiče bezpečné ani 
příjemné (ani voňavé).

Pevně doufáme, že je to nejen začátek nové 
školní tradice, ale že se postupně bude roz-
růstat jak počet zapojených žáků, tak i počet 
dní, kdy budou ochotni přijít do školy pěšky či 
jinak „na vlastní pohon“. A posloužit tak nejen 
svému zdraví, ale i zdraví svých spolužáků, 
doprovázejících rodičů a pracovníků školy/
školky. Těšíme na setkávání s vámi, sou-
časnými i budoucími spoluchodci!

Akce byla rovněž zviditelněna při letošním 
Zažít město jinak prezentací Spolku Parkán.

Za Spolek Parkán  
Milada Čápová a Karolína Šťastná

Pěšky městem

Nový vůz pro jednotku SDH Ďáblice
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Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře, 
bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře. 
Za našich mladejch let bejval svět jako květ, 
bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře.

Tahle lidová píseň, již jsme si 6. října dopoledne zapěli s dětmi u lípy 
před školou, ve mně vždycky vzbuzovala dojem, že tenkrát, za mlada, 
bylo lépe. To ale text přímo neříká. Vždyť jenom oznamuje, že bylo 
dobře. Nezmiňuje doslova, že je dnes zle, špatně. Současnost zkrátka 
nehodnotí. Když jsem byl malý, zpívávala mi Bejvávalo moje babička 
(která má shodou okolností narozeniny ve stejný den jako naše škola, 
tedy 6. října – Na zdraví!). A v mém tehdejším, dětském vnímání jsem 
to zkrátka pochopil tak, že dobře už bylo, ale my že máme smůlu, ty 
dobré časy jsme nestihli, narodili jsme se příliš pozdě. A když jsem se 
s nadšením dívával na filmy s Adinou Mandlovou, Hugo Haasem (Hugo 
by letos také oslavil stodvacítku) a dalšími hvězdami našeho předvá-
lečného plátna, jen jsem se v tomto pohledu na minulost utvrzoval.

Ale pak, když jsem se začal vzdělávat v dějepise, se postupně za-
čaly vynořovat hrůzy a děsy 20. století, jejichž smysl jsem nedokázal 
pochopit – jako by se naše nedávné dějiny naprosto vzpíraly tomu, co 
jsme jako porevoluční děti prožívaly. Smysl téhle písničky se mi čím dál 
více vzdaloval, a dokonce ji nemám rád.

Nesmíme se však unáhlit! Pokud vím, jde o píseň lidovou, takže 
může mít svoje kořeny hlouběji než v historii posledních 120 let, ba ani 
nemusí být odkazem na nějakou konkrétní dobu. Možná je to prostě 
jenom odvěká představa lidského rodu, vzpomínka z rajské zahrady. 
Anebo to ani není vzpomínka, nýbrž prorocká vize, představa zářné bu-
doucnosti, přežívající však v hávu minulosti. Poněvadž pokud lidstvo 
uvěří, že bejvávalo dobře, snad si řekne: „No tak když bylo dobře kdysi, 
tak proč by nemohlo být zase dobře někdy v budoucnu? A což takhle 
pro to něco udělat, aby bylo zase dobře?!“

K takovýmto úvahám mě dovedla nová sloka této starobylé písně, 
kterou doplnil náš nový pan učitel angličtiny a sbormistr David Válka. 
Zde jest:

trumpetka sólo 
Bude zase, bude zase, bude zase dobře, 
bude zase, bude zase, bude zase dobře. 
Za našich vnoučátek bude svět jako květ, 
bude zase, bude zase, bude zase dobře.

Těžké historické zkušenosti posledních 120 let ve svém projevu při-
pomněli zástupci devátých tříd – Denisa Žežulková společně s Antoní-
nem Blahníkem:

Bejvávalo dobře aneb 120 let naší  
ďáblické školy pohledem češtináře 
Ve středu 6. října naše škola dovršila sto dvacet let své existence. Při této příležitosti jsme pro žákyně  
a žáky připravili mimořádnou výuku – v některých třídách jsme například uspořádali besedy s pamětníky, 
v některých předmětech jsme výuku vedli s ohledem na rok 1901, děti výročí oslavily vypuštěním balonků 
a hudbou, nechyběl ani dort či sváteční projevy řečníků. Pozdní odpoledne a večer se nesly ve znamení  
bujarých a úctyhodných oslav. Níže vám, milí čtenáři a příznivci školy, přináším záznam onoho slavného  
dne tak, jak jsem ho sám viděl a prožil.

Výročí školy | listopad 2021
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„Jménem žáků a školní žákovské rady bychom i my rádi pogra-
tulovali naší škole k 120. výročí. Za 120 let toho naše škola hodně 
prožila. Například organizovala ďáblické Závody míru, mnoho poli-
ticky motivovaných akcí a zažila spoustu světových událostí. Prožila 
obě světové války, sametovou revoluci nebo třeba vznik samostatné 
České republiky. Dnes je domovem nám – nastupující generaci – 
a doufejme, že bude domovem i těm dalším. Naše škola je naším 
druhým domovem, dává nám vzdělání a díky ní jsme takoví, jací jsme 
teď.“

Současná generace žáků ďáblické základní školy jistě žije v lepších 
materiálních podmínkách než generace předešlé (ale není tomu tak 
ve všech regionech ČR) a také má čím dál větší svobodu ve vyjad-
řování. Avšak je zde jedna závažná zkušenost, kterou Tonda s Deniskou 
zapomněli zmínit, přestože se jich bezprostředně týká. Karanténa, lock-
down, koronakrize – žáci a žákyně nemohli chodit do školy. K tomu při-
počtěme mnoho nečekaných úmrtí, která tato nemoc způsobila. Jsem 
rád, že si naši deváťáci váží vzdělání, a těší mě, že se ve škole cítí jako 
doma.

A dalšího deváťáka, Daniela Krauze, jsem se zeptal na jeho dojmy 
z oslavy našeho výročí:

„Ve večerních hodinách po lampionovém průvodu na všechny účast-
níky večerního programu čekala tzv. sladká tečka v podobě domácích 
buchet. Každá byla označena malou školní vlaječkou, logem celého 
výročí a nápisem, s jakou jsou náplní. Celkem byly tři – tvarohové, po-
vidlové a makové. Za to především děkujeme našim paním kuchařkám, 
které nám zajistily skvělý gurmánský zážitek. Ten, kdo vydržel i po vý-
borných buchtách, toho čekal krásný ohňostroj. Nebe, které obklopuje 
naši školu, se zbarvilo do různých barev. Barvám na obloze přihlíže-
li nejen učitelé, ale i obyvatelé Ďáblic a Březiněvsi. Pozvání na naši 
oslavu přijal jak pan starosta Ďáblic Miloš Růžička, tak i starosta Březi-
něvsi pan Jiří Haramul. Ohňostroj byl nádherný a veliký. Dali jsme tak 
světu najevo, že naše škola slaví. Nebyl to jediný způsob, kterým jsme 
to světu oznámili. Již v dopoledních vyučovacích hodinách obdržel 
každý žák balonek nafouknutý heliem. Na provázek u balonku jsme si 
navázali malý papírek, na kterém stálo: 

Fakultní ďáblická škola
www.skoladablice.cz
slaví 120. výročí od svého vysvěcení.
Při této příležitosti žáci a zaměstnanci 
vypustili do světa zprávu o výročí školy.
Z druhé strany jsme nálezce papírku požádali o podání zprávy, kde 

ho nalezl, na adresu pana ředitele se svým jménem a třídou. Celá škola 
je zhruba kolem půl jedenácté vypustila a na 400 balonků vzlétlo vzhů-
ru k nebi. Byl to krásný a zajímavý pocit.“

Ke dni vzniku tohoto článku (14. října) jsme měli ve škole dvě zpětné 
vazby o tom, kam balonky doputovaly. Jeden byl nalezen v Mšenu 
u Mělníka a druhý v Doksech.

V půl páté odpoledne se škola začala plnit lidmi, venku na rynku vystou-
pala na pódium místní honorace doplněná čestnými hosty a schylovalo 
se k výročním proslovům a pozdravům. Pan ředitel Josef Buchal přivítal 
všechny návštěvníky oslavy a představil čestné hosty: pana profesora 
Michala Nedělku, děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, pana 
Jana Hrdličku, místostarostu Ďáblic, pana Jiřího Haramula, staros-
tu Březiněvsi, paní Miladu Bulirschovou, bývalou paní ředitelku, paní 
Karolínu Šťastnou, předsedkyni spolku Parkán, a manžela bývalé paní 
ředitelky Jany Gothové pana Ivana Gotha v doprovodu jeho dcery Ivany 
Gothové. V průběhu oslav přibyl i pan starosta Miloš Růžička. A začaly 
projevy, zdravice a blahopřání.

Pan ředitel především poděkoval všem zaměstnancům školy, již se 
zapojili do přípravy oslavy výročí naší školy. Zvláštní dík poslal organizá-
torkám oslavy – paní učitelce Vladimíře Nepomucké a paní vychovatel-
ce Vlastě Poláčkové. Rovněž poděkoval sponzorům oslavy: panu Vladi-
míru Michkovi, panu truhláři Janu Klierovi, panu Tomáši Nápravníkovi, 
ďáblické restauraci Červený mlýn, ďáblické pobočce firmy Partners. 
A nezapomněl poděkovat ani 68 rodinám, jež přispěly různými dobrota-
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mi, na nichž jsme si mohli pochutnat. Velikánský koláč, z nějž ochutnali 
snad všichni přítomní, přinesla rodina žákyně Natálie Pilařové.

Pan místostarosta Jan Hrdlička řekl, že vzhledem k výročí naší školy 
máme na co být hrdi, připomněl však, že „nežijeme jenom v minulosti“, 
a upozornil na plánovanou výstavbu nového pavilonu, který bude po-
staven na místě dnešního hřiště a bude sloužit k výuce předmětů, jako 
je svět práce, výtvarná výchova apod. Bude tam totiž cvičná kuchyňka, 
řemeslná dílna a ateliér. Navíc tam vznikne multifunkční sál – na ten 
se těším nejvíc! Nakonec pan místostarosta popřál přítomným pamět-
níkům: „Přeji vám, abyste potkali co nejvíce spolužáků a spolužaček.“

Poté se chopil slova pan Jiří Haramul: „Jsem absolvent této školy, 
mí dva synové také a mí dva vnuci v současnosti chodí do této školy.“ 
A popřál nám: „Přeju vám všem a škole jen to nejlepší do budoucna.“ 
– Děkujeme pěkně!

Pan profesor Nedělka nezůstal stranou a vyslovil zvláštní, poetickou 
představu o minulosti školy: „Ve stěnách budovy jako by byly vepsány 
hlasy těch, kdo sem chodili. Hlasy ne vždy radostné, ale snad ty ra-
dostné převažují. Přeji této škole, aby ty další hlasy byly především ty 
radostné. Takže hodně štěstí této škole!“ Pan děkan a pan ředitel spolu 
zdůraznili, že si váží společné spolupráce obou škol.

Nakonec pan ředitel představil nový školní (samozřejmě že výroční) 
stolní kalendář, který již dopoledne obdrželi všichni žáci. Rodiče a přá-
telé školy si jej pak mohli zakoupit u školního stánku přímo na oslavě, 
kde se dal pořídit kromě školních triček a dalších suvenýrů také školní 
med od školních včel, které v Ďáblicích chováme. Kalendář vytvořily 
paní učitelka Lenka Zemanová a paní asistentka ředitele Daniela Čá-
pová, med stočili páni učitelé Jiří Zeman a Michal Sevruk. Na oslavu 
výročí byly připraveny další četné upomínkové předměty: praporky, 
placky s logem a trička.

Abychom si připomněli doby dávné, přečetli jsme si první zápis školní 
kroniky: 

„Dne 6. října vykonáno vysvěcení nádherné nové budovy školní 
veledůstojným p. P. kanovníkem a kníž. arcb. vikářem v Líbeznicích 
p. Štěpánem Pittnerem, jemuž assistovali Důstojný p. P. farář M. Sa-
mek a kaplan Fr. Macháček z Proseka a katecheta obec. škol z Vysočan 
p. J. Stamfest.

Obřadu svěcení zúčastnili se dále Pan c. k. místodržitelský rada  
J. Řehák, p. c. k. okrs. šk. inspektor Antonín Söhuler, Jeho Milost 
general řádu křižovníků s červenou hvězdou p. V. Horák, jakožto držitel 
zdejšího velkostatku Veledůstojný p. P. Čeněk Ibl, podpřevor rytířského 
řádu Maltanského jako zástupce převora co držitele velkostatku Březi-

Dne 6. října jsme byli na slavnosti ke 120. výročí zdejší ZŠ.  
Musím jen chválit. Vše bylo velmi pečlivě připraveno a bylo jasné, že 
to stálo pedagogy, rodiče i žáky značné úsilí. Celá škola byla vyba-
vena stojany a nástěnkami s historickými i současnými fotografie-
mi, na kterých se mnozí z nás po prozkoumání poznávali a s údivem 
konstatovali, že to snad ani není pravda.

Schodiště bylo vyzdobené rybkami, které vytvořily děti snad ze 
všech tříd. Akci, která byla organizačně pečlivě připravená, stála 
za návštěvu. Návštěvníci mohli využít průvodců z řad deváťáků. Naši 
skupinku vedli Ota s Jakubem, kteří zaujali nejen svou vizáží, ale 
i skvělým průvodcovským přístupem. Celou prohlídku se nám vě-
novali a kontrolovali, zda se někdo neopozdil. Jako bývalá učitelka 
MŠ (patřící pod ZŠ) jsem obdržela kalendář na rok 2022 a otiskla 
svůj palec na připravený namalovaný strom.

Na závěr návštěvy jsme ještě ochutnali dobroty, které připravova-
li rodiče žáků – byly výborné a já jsem litovala, že jsem si neřekla 
o recepty. Nemůžu opomenout ani připravené občerstvení před ZŠ.

Domů jsme odcházeli plni zážitků z prohlídky ZŠ a ze setkání 
s mnohými spolužáky, které jsme třeba už delší dobu neviděli. Jen 
jsem povzdechla, jak čas letí a jak to uběhlo od oslav 100. výročí, 
kde jsem byla ještě se svou maminkou.

Mnohokrát děkuji všem, kdo se na organizaci podíleli.
Věra Hajšmanová
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něveského. P. Dr. Karel Bachoffen, nájemce dvora z Březiněvse, stavi-
tel p. J. Máša z Libně, celé obecní zastupitelstvo obcí Ďáblic a Březi-
něvse v čele se svými starosty, místní školní rada, Podporující spolek 
„Svornost“ a „Bratrstvo“ v Ďáblicích s hudbami, sbor „Dobrovolných 
hasičů“ zdejších a veliké množství občanstva zdejšího i cizího.

Celá obec oděla se ku tak významnému dni hávem slavnostním, ne-
bylo domu, aby nebyl prapory říšskými i zemskými ozdoben. Počasí 
samo přálo slavnosti tak důležité.

Mládež shromáždila se ve staré škole, odkud vyšlo se o desáté 
hodině do zámecké kaple, kdež sloužena slavná mše svatá, při níž za-
pělo přítomné učitelstvo mši od Horáka. Poté nastoupil průvod cestu 
do nové budovy školní. Napřed družičky, školní mládež, shora uvedené 
spolky a korporace. Když průvod přibyl před vchod, byl světitel uvítán 
případnou řečí pronesenou družičkou Annou Stejskalovou, dceruš-
kou pana starosty. Po vysvěcení veškerých místností rozlehlé budovy 
shromáždili se přítomní, pokud místo stačilo, v ozdobené síni číslo 3, 
kde veledůstojný pan kanovník, co světitel promluvil ku přítomným dít-
kám řeč účinnou klada jim na srdce, aby školy si vážily a ji plně navště-
vovaly, aby tak aspoň splácely veliký dluh, jež povinni jsou tím, kdož 
náklad na školu nesli.

Poté poděkoval pan starosta František Stejskal veledůstojnému pánu 
p. světiteli školy, všem se dostavivším hodnostářům zejména panu c. k. 
okresnímu hejtmanu Řehákovi, p. c. k. okresnímu inspektorovi Antonínu 
Söhelurovi, generalu řádu křižovníků Horákovi, Čeňku Iblovi podpřevoru 
a všem hostím a odevzdal klíče nové budovy školní řídícímu učiteli panu 
Františku Černému, který přijímaje klíče z rukou pana starosty sliboval 
jménem celého sboru, že se přičiní, aby ze svěřené jim mládeže  vy-
chovali věrné poddané císaři, věrné syny vlasti i církve. Potom družička 
Božena Vorlíčková v dlouhé a zdařilé řeči děkovala všem, kdož jakoukoli 
účast měli ve zbudování této nádherné nové budovy školní vzpomínajíc, 
jak vypadala původní chaloupka škola.

Poté zapěna byla nadšeně císařská hymna a obecenstvo rozešlo se 
prohlídnouti novou budovu. Slavnost ukončena hostinou.“

Po slavnostních řečech, zdravicích, projevech, proslovech a blaho-
přáních jsem se šel podívat do třídy, v níž byly vystaveny kroniky naší 
školy, sepsané průběžně za dobu 120 roků její existence. Ostatně z nej-
staršího, tedy prvního zápisu pan ředitel citoval.

Pamětníci, snad kamarádi od školních let, spolužáci, dnes již po-
starší, se se zájmem sklánějí nad vystavenými kronikami a hledají svůj 
ročník: „Sedmdesátý léta, to už jsme tu nebyli. Padesátý léta, to jsme 
tu ještě nebyli. Čtyrycet vosum, to je taky daleko.“ A po chvilce jeden 
z nich nadšeně vykřikne: „Tady to je!“ Pak prohlížejí fotografie: „Už jsme 
se našli. Všechny tyhle učitele známe.“ A pak se další z absolventů za-
čte do meziválečné kroniky: „Rok dvacet sedum, to je první republika. 
No, jak se ještě tenkrát hezky psalo!“ A bývalý spolužák mu odpoví:  
„No my jsme tak taky začínali – násadka, kalamář – a jak se hezky 
psalo!“ – „No, museli jsme,“ uzavírá jiný pamětník.

Zaujal mě zápis z roku 1948: „Den 1. září 1948 je svátkem českoslo-
venské školy. Od tohoto dne platí na celém území nový školský zákon 
Zdeňka Nejedlého, na našich školách bude se vyučovati podle nových 
lidově demokratických osnov […] znamená revoluční zlom starého 
školství […] nová škola stává se školou radostnou, nikoliv mučírnou.“ 
Tak takto v roce 1948 vítali nastupující diktaturu KSČ. Na to, jak to 
vypadalo v praxi, se ptejte pamětníků a učitelů dějepisu. Já jdu raději 
do další třídy.

Když jsem vykročil ze „třídy kronik“, ocitl jsem se na koncertě. Ve dvo-
raně totiž právě probíhalo hudební vystoupení pod vedením pana uči-
tele Martina Kuxe a paní vychovatelky Markéty Skalové.

Mým hlavním cílem však byla učebna fyziky a chemie, která se měla 
konečně dočkat slavnostního uvedení do provozu. O této místnosti 
se poslední dobou hodně mluvilo, avšak doposud jsem ji nenavštívil. 
Po cestě jsem míjel mnohé nástěnky, vyzdobené ve slavnostně-pamět-
ním stylu, téměř všechny obsypané zaujatými návštěvníky s hltavýma 
očima. Schodiště zdobila hejna plovoucích ryb. (Jsem pořád ještě 
ve škole, nebo proplouvám oceánem?)



Výročí školy | listopad 2021

12 | 

Konečně jsem se přiblížil k učebně přírodních věd. Ale dostat se 
dovnitř bude asi problém, řekl jsem si, třída je již naplněna k prasknutí. 
Už to začínalo vypadat, že zůstanu na chodbě a že se budu muset 
spokojit s partií pinčesu, jejž tady hraje pan učitel Šíma s některými 
z žáků.

Nakonec jsem se do nabité učebny přece vecpal. A to, co jsem tam 
viděl, si asi budu dlouho pamatovat. Kouzla, obdivuhodné přeludy, 
bobtnající hmota, hořící, planoucí či prskající ohně, mračna dýmu růz-
ných barev, ba i zázraky novozákonních rozměrů! Pan učitel Jiří Zeman, 
oblečen v bílém plášti, si pohrával se zkumavkami a s naprostým kli-
dem a v dobré náladě prováděl jeden pokus za druhým. Asistovala mu 
paní učitelka Radka Nosková. Ta začala tím, že Jirku Zemana i s jeho 
bratrem zapálila. Oni však ani nemrkli a po rychlém vzplanutí zase po-
hasli – a dokonce to přežili.

Provedené pokusy (kouzla) v návštěvnících vyvolaly obrovské 
nadšení. A mně to nedalo a poprosil jsem strůjce těchto zázračných 
úkonů o vědecké vysvětlení jednotlivých procedur. Přináším vám 
tedy na následující straně krátký rozhovor s panem učitelem Jiřím Ze-
manem.

Milý Jirko, můžeš nám prosím prozradit, co se ve skutečnosti skrývá 
za jednotlivými „kouzly“, která jste nám předvedli? Tak začněme 
třeba bengálským ohněm.
Kapka kyseliny sírové spustí oxidační reakci, tedy dojde k prudké reak-
ci s cukrem – hoření. Dusičnan určí barvu plamene. Plameny mohou 
mít různé barvy, na podobném principu je vlastně založena zábavná 
pyrotechnika.

A jak proběhlo upálení medvídka-čaroděje?
Tavenina chlorečnanu draselného je silné oxidační činidlo. Reaguje 
s kolagenem, obsaženým v gumovém medvídku prudkým hořením. 
Podobně by reagovala například chrupavka nebo šlacha, ale medví-
dek je přece jen hezčí na pohled.

Jak se vám podařilo vyvolat džina?
Při nasypání manganistanu draselného do peroxidu vodíku dojde 
k jeho rozkladu za prudkého vzniku kyslíku a vodní páry – džina.

Teď už vím, že džin je ve skutečnosti kyslík a vodní pára. A jak došlo 
k bobtnání sloní zubní pasty do ohromných rozměrů?
Peroxid vodíku se rozkládá za vzniku kyslíku, děj je katalyzován jodidem 
draselným. Saponát „může“ za pěnu. Barva je dána „příchutí“ jaru.

Také jsme viděli, jak jsi po vzoru Ježíše provedl proměnu vody 
ve víno. Bohužel jsi to víno pak zase změnil zpátky ve vodu. Proč?! 
A hlavně jak?
Indikátor fenolftalein mění barvy: v kyselině je čirý, v zásadě rudý. 
V jedné zkumavce byla kapička louhu, v druhé kapka kyseliny sírové. 

„Víno“ jsem raději přeměnil zpátky na vodu, aby nikoho nenapadlo ho 
vypít.

Kyselina sírová asi nebude mít nic společného se sýrem. Škoda, 
k tomu vínu by trocha sýra přišla vhod. Jirko, jak jsi přežil podřezání 
žil na ruce?
Dvě soli – thiokyanatan draselný na ruce a síran železitý na noži – spolu 
reagují za vzniku červené sraženiny. Raději ale používám tupý nůž.

A jak to, že jste s bráchou hned zkraje neuhořeli, když vás Radka 
zapálila?
Bubliny z bublifuku jsme naplnili propan-butanem. Ten hoří rychle, 
takže nás nepopálil. Je potřeba si ruce namočit onou směsí (voda, jar 
a glycerol), stejně to ale nějaké chlupy občas odnesou.

Děkuji pěkně za vědecké objasnění jevů, které se mi zpočátku zdá-
ly být kouzly a zázraky. Teď vím, že věda dokáže vysvětlit ledacos. 
A kdo zná vědu, ten má navrch a je vždy o krok napřed. Ještě by mě 
ale zajímalo, kdo vlastně přišel s nápadem zařídit specializovanou 
učebnu chemie a fyziky?
Škola vždy potřebovala odbornou učebnu, takže jsme se všichni shod-
li. Kdo přesně přišel s prvotním nápadem, nevím, přišlo mi to jako 
jasný krok ve vývoji naší školy.

Tak to jsem rád, že už máme laboratoř, v níž můžeme svobodně bá-
dat, a naplňovat tak koncepci školy v duchu hesla „od pokusu k teo-
rii“! Kdo všechno se podílel na vzniku nové učebny?
Za obec zvláště pan místostarosta Hrdlička, za školu měl projekt 
na svých bedrech pan ředitel Josef Buchal, který se opíral o tým spolu-
pracovníků. O ekonomickou stránku věci pečovala paní ekonomka Eva 
Málková a dále paní učitelky Radka Nosková a Lucie Kujalová. Projekt 
vypracoval pan Václav Škarda v Atelieru K2, stavební práce vedl pan 
stavitel Daniel Vladař, nábytek a vybavení zajistil pan Zdeněk Kotek 
z firmy KXNCZ.

A já doplním, Jirko, že ty jsi na realizaci nové odborné učebny ne-
chal taky pořádný kus práce. Všem vám za to děkujeme a těšíme se 
na další pokusy!

Po pokusech mnohým značně vyhládlo. Naštěstí byla škola na takovou 
možnost připravena a vybavena. Všude bylo tolik jídla, že se to snad 
ani všechno nestihlo sníst. Kromě ovocných a moučných lahůdek, jež 
do školy nanosily děti a jejich rodiny, se na rynku grilovalo maso a če-
povaly se nápoje. K hostině nám vyhrávala dechová hudba. Každý si 
přišel na své a všichni měli příležitost si popovídat a radovat se z výročí 
školy.

Po setmění následoval světélkový průvod lampionů, totiž lidí svítících 
si na cestu lampionky. V čele průvodu se tyčily vlajky – česká a školní. 
Pod vedením pana učitele Zdeňka Rajtra, pana ředitele a pana zástup-
ce se obešla půlka Ďáblic. Dechovka šla také, aby to procesí mělo 
náležitou slávu a rytmus. Průvod se zastavil v areálu mateřské školy, 
kde vyslechl kulturní produkci předškolních dítek. Takto posilněni se 
účastníci průvodu odebrali zpět ke škole, čímž kruh uzavřeli. Pan uči-
tel Tomáš Novotný, zástupce ředitele, češtinář a dějepravec v jedné 
osobě, to komentoval slovy: „Linulo se to jak římská legie.“ A tam, 
na rynku před školou, kde se odehrávají všechny slavné chvíle našeho 
vzdělávacího ústavu, jsme byli všichni mile překvapeni, stiženi oslňující 
září bouchajícího a třeskutého ohňostroje. To opravdu nikdo nečekal!

Martin Matoušek, učitel českého jazyka,  
ve spolupráci s kolegy, fotografie Pavel Veselý

Poděkování:
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6. 11. 16.00 hodin
O zlaté rybce – Dřevěné divadlo              KC Vlna
Pohádka o tom, jak se chudý rybář Giuseppe a jeho žena Margarita zapletou s kouzelnou rybou. A o tom, 
co z toho nakonec přes chalupy, vily, hrady a paláce vzejde. Vstupné – 50 Kč.

13. 11. 17.00 hodin Sv. Martin a lampionový průvod              KC Vlna

19. 11. 20.00 hodin
Příběhy obyčejného šílenství – Divadelní sekce Praha          Sál Obecního domu Ďáblice
Vstupné – 150 Kč/ 100 Kč. Předprodej vstupenek v KC Vlna.

21. 11. 10.00–17.00 hodin
Swap dětského a mateřského oblečení a potřeb          Chodba Obecního domu Ďáblice
Více informací na www.iham.cz.

28. 11. 15.00 hodin Ďáblický advent              Prostranství před Obecním domem Ďáblice, KC Vlna
Vánoční jarmark a doprovodný program. Od 17.00 hodin rozsvícení vánočního stromu.

5. 12. 17.00 hodin Mikulášská nadílka              KC Vlna a komunitní zahrada

11. 12. 16.00 hodin
Jiřinčina vánočka – Divadýlko z pytlíčku             KC Vlna
Poetický vánoční příběh o přátelství a lásce. Malá dívenka Jiřinka potkává nevšedního souseda, se kterým 
společně rozluští štědrovečerní záhadu. Vstupné – 50 Kč.

18. 12. 18.00 hodin
Setkání před Betlémem - Divadlo Víti Marčíka          Sál Obecního domu Ďáblice
Vstupné – 120 Kč/ 80 Kč. Předprodej vstupenek v KC Vlna.

18. 12. 20.00 hodin Vánoční karaoke              KC Vlna              Vstupné – 50 Kč.



 | listopad 2021

Oslava Mezinárodního  
dne seniorů
V pátek 1. října odpoledne jsme společně s našimi ďáblickými senior-
kami a seniory oslavili Mezinárodní den seniorů.

14 | 

Život v Ďáblicích | listopad 2021

Vítání občánků
V úterý 19. října odpoledne jsme v sále Obecního domu opět přiví-
tali nové občánky Ďáblic – Kláru, Matěje, Kristýnu Marii, Karolínu, 
Emu, Rozálii, Ondřeje, Michala, Noe, Olivii, Sofii a Matea. Přejeme 
vám, aby se vám v Ďáblicích dobře žilo!
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SenSen plní sny
Nadace Charty 77 již před lety založila platformu, která podporuje 
a oceňuje aktivní seniory, seniorské kluby a jejich důležitou roli v naší 
společnosti. V neděli 3. 10. 2021 měly čtyři zástupkyně našeho klubu 
tu čest zúčastnit se vyhlášení ceny Senior a seniorský klub roku 2021, 
které proběhlo v důstojném a majestátním prostředí Pražské křižovatky. 

Celou akci moderovala sympatická Mar kéta Fialová. Senioři z celé 
republiky dlouhým a bouřlivým potleskem přivítali nejvýznamnější 
osobnost divadla Semafor pana Jiřího Suchého, který byl při příležitosti 
svých devadesátých narozenin uveden do Zlaté síně SenSenu. Se svou 
partnerkou Jitkou Molavcovou potěšili publikum nejpopulárněj šími 
písněmi z jejich desí-
tky let trvající kariéry. 
Závěrečný raut byl už  
jen třešničkou na dortu 
této nádherné akce. 

Za pouhé dva dny 
však přišlo to největší 
překvapení: e-mailo vá 
zpráva, že ďáblickému 
klubu tato nadace spl-
ní přání – besedu s he-
rečkou a uznávanou 
spisovatelkou Ivankou 
Devátou v doprovodu 
harmonikáře Libora 
Šimůnka. Připravte se na smršť historek, postřehů, vzpomínek a příbě-
hů z hereckého, spisovatelského i osobního života, okořeněnou jedi-
nečným stylem humoru paní Ivanky. Srdečně vás zveme, abyste s námi 
v pátek 26. 11. 2021 sdíleli darovaný kulturní zážitek.

Tím to ale nekončí. S Ivankou Devátou oslavíme na následném 
společném rautu její nádherné 86. narozeniny, které připadnou na so-
botu 27. 11. 2021. Vstupenky si můžete vyzvednout od 5. 11. 2021 v KC 
Vlna. Děkuji vedení naší MČ, které s nadšením přijalo nad touto akcí 
záštitu a podílí se také na finančním zajištění svátečního odpoledne.

Jana Ouředníčková, Klub ďáblických seniorů, foto Blanka Šťastná

Fotografie na této dvoustraně: Pavel Veselý

Pozvánka  
na vánoční setkání
seniorů a zdravotně handicapovaných 
občanů Ďáblic
MČ Praha-Ďáblice a klub Šikovné ruce  
vás srdečně zvou na vánoční odpoledne 
v pátek 10. 12. 2021 od 15 hodin  
do sálu Obecního domu Ďáblice.

K tanci i poslechu zahraje cimbálová muzika  
Jiřího Janouška, pro všechny zajištěno malé pohoštění 
zdarma. Prosíme o potvrzení účasti na úřadě MČ 
nebo na tel.: 602 333 271 (paní Lomozová).
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Máte starý kotel? Nyní byl vypsán speciál-
ní program pro nízkopříjmové domácnosti! 
Máte poslední šanci na výměnu nevyhovující-
ho kotle za ekologický zdroj. 

Cílem je dosáhnout co nejrychlejšího sta-
žení starých kotlů 1.–2. emisní třídy, které 
prokazatelně znečišťují ovzduší, a občanům 
nabídnout pomocnou ruku při jejich výměně. 

Přehledný informační materiál je dostupný 
ke stažení na odkazu: sfzp.cz/dokumenty/
detail/?id=2558. 

K dispozici jsou i další informační materiá-
ly, např. k nové etapě programu Nová zelená 
úsporám, která byla zahájena 12. října. 

Materiály jsou k dispozici na: sfzp.cz/ 
tiskove-centrum/tiskoviny/.

Kotlíková  
dotace a Zelená 
úsporám

Vážení spoluobčané, je mi sice jasné, že kdo 
tento příspěvek čte, pro toho není určen, ne-
boť pojednává o lidech, kteří patrně neumějí 
číst, ale jsem tak pln dojmů, že mi to nedá.

Přišel jsem ke kontejnerům na tříděný od-
pad na Koníčkově náměstí a byl jsem jat si-
lným pocitem, že tohle už jsem někde viděl – 
aha, za dob socialismu takhle vypadalo okolí 
kontejnerů na sídlišti. Když popeláři jeden tý-
den nepřijeli, lidi sypali odpadky na hromadu 
vedle…

Vedle poloprázdného kontejneru s nápi-
sem PAPÍR ležela hromada papírových krabic, 
velká skoro jako onen kontejner, zkusil jsem 
je sešlapat a do kontejneru nacpat – vešla se 
tam asi tak polovina.

Měl jsem s sebou odpady plastové, 
i otevřel jsem kontejner s nápisem PLASTY. 
Jaké bylo mé překvapení – byl dost plný, ale 
horní vrstvu tvořily plechovky od piva, krabice 
od mléka a skleněné lahve. Když jsem výše 

zmíněné komodity roznosil do nádob k tomu 
určených, vedle stojících a skoro prázdných, 
vešly se do kontejneru mé dva pytle s plasty 

a ještě trochu místa zbylo. Zkoušel jsem při-
jít na to, jaké myšlenkové pochody mohou 
někoho dovést k tomu, že odpady, které 
doma evidentně vytřídil, nasype všechny 
do jednoho kontejneru. 

Nebo naloží auto papírovými krabice-
mi (pěšky by to muselo nést aspoň pět lidí 
najednou) a nenapadne ho popojet o dvě uli-
ce dál k jinému kontejneru. Vyšlo mi z toho, že 
o myšlenkových pochodech v tomto případě 
zřejmě nemůže být řeč.

Nebo to mohlo být podobně jako v písni 
Lojza a Líza od Fešáků (Vědro má ve dně díru, 
milá Lízo…) – „Lojzo, když už zase jen dřepíš 
na kanapi a koukáš na bednu, co kdybys 
aspoň vynesl ty tříděné odpady?“ – „Jaký 
třídní odpady, to myslíš komunisty?“ – „Néé, 
to jsou ty bedny ve sklepě, cos tuhle nadával, 
že překážej.“ – „Jo ahá, a kam to mám jako 
odnýst?“ – „No přece do těch barevnejch 
kontejnerů tamhle naproti.“ … Lojzovi bych 
ze srdce přál, aby to po něm Líza šla zkont-
rolovat…

Jan Hach

Kam s tím?
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PRÍBEHY  
BYCEJNÉHO 

ŠÍLENSTVÍ

28.3.
2020

SO
19.30

SÁL OBECNÍHO DOMU ĎÁBLICE 
OSINALICKÁ 1104/13
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK JIŽ NYNÍ V KC VLNA
ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ PLATÍ PRO SENIORY, STUDENTY A ZTP

„Většina lidí je v agónii a jsou na tom tak mizerně, 
že radši riskují další agónii, než aby se pokoušeli 
čelit svojí stávající životní situaci.“

Charles Bukowski

&

V
ST

U
PN

É 150 
Kč 100 

Kč

ZLEVNĚNÉ

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK: 
Komunitní centrum Vlna Ďáblice, e-mail: vlnadablice@gmail.com,  +420 775 990 230

KDE DSP NAJDETE: 

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

Program na listopad 2021
Otevírací doba / pozorování oblohy
středa 18–20; pátek 18–20, sobota 
a neděle 10–12, 13–16, 18–20 hodin.  
17. 11. otevřeno jako v sobotu.

PŘEDNÁŠKY astronomické,  
přírodovědné a cestopisné  
ve středu od 18 hodin:
10. 11. Ing. Rudolf Mentzl:  
Siločáry nejsou kouzla
24. 11. Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.:  
Planeta pro kočku

POŘADY (komponované večery  
s pozorováním oblohy)  
ve středu od 18 hodin:
3. a 17. 11. Slunce a stíny,
v pátek od 18 hodin:  
Co se děje na obloze?

POHÁDKY pro nejmenší (od tří let)
- každou sobotu v 10.15 a 15.15 hodin – 
Odkud svítí sluníčko
- každou neděli v 10.15 a 15.15 hodin – 
Jak šla kometka do světa

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

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

sobota 6. listopadu od 16 h O zlaté rybce (Dřevěné divadlo) – KC Vlna

pátek 12. listopadu od 16 h Výroba svatomartinské lucerničky – KC Vlna

sobota 13. listopadu od 17 h Sv. Martin a lampionový průvod – KC Vlna

 19.–21. listopadu Turnaj ve hře go – Battistova cihelna

pátek 19. listopadu od 20 h Příběhy obyčejného šílenství (Divadelní sekce Praha)  
   – sál Obecního domu Ďáblice (vstupné 150 Kč /  
   100 Kč, rezervace vstupenek v KC Vlna)

pátek 26. listopadu od 14.30 h Zábavná talkshow Ivanky Deváté –  
   sál Obecního domu Ďáblice

neděle 28. listopadu od 15 h Ďáblický advent – prostranství  
   před Obecním domem Ďáblice a KC Vlna

úterý  30. listopadu  od 17.30 h   Územní plán Prahy a rozvoj Ďáblic  (beseda) –  
   sál Obecního domu Ďáblice

neděle 5. prosince od 17 h Mikulášská nadílka – prostranství u KC Vlna

pátek 10. prosince od 15 h Vánoční setkání seniorů –  
   sál Obecního domu Ďáblice

sobota 11. prosince od 16 h Jiřinčina vánočka (Divadýlko z pytlíčku) – KC Vlna

sobota 18. prosince od 18 h Vánoční příběh (Divadlo Víti Marčíka) –  
   sál Obecního domu Ďáblice

sobota 18. prosince od 20 h Vánoční karaoke – KC Vlna

sobota 22. ledna 2022 od 19 h Abba revival – sál Obecního domu Ďáblice  
   (vstupné 150 Kč / 100 Kč, rezervace vstupenek  
   v KC Vlna)
Změna programu vyhrazena.

Centrum Ďáblice – sokolovna
Hrajte s námi… Rekreační oddíl stolního tenisu nabírá nové členy bez ohledu na věk, pohlaví 
a výkonnost. Hrajeme každé pondělí mezi 18. až 20. hodinou. Zorganizována je dlouhodobá 
soutěž jednotlivců v rámci oddílu a jednorázové turnaje dvouher a čtyřher.
Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy. Tréninky: přípravka čtvrtek 15.00–16.00, ostatní pon-
dělí, středa a čtvrtek 16–17.30 hodin.
Pořádané akce: každou neděli od 14.15 Grand Prix CST Ďáblice (turnaj dvouher ve stolním 
tenisu pro veřejnost a rekreační hráče); 20. 11. Podzimní turnaj pro děti a mládež okresní a re-
kreační úrovně. Podrobnosti naleznete na centrumstolnihotenisu.cz.

Zahrajte si go
19.–21. listopadu se v Battistově cihelně uskuteční nejprestižnější český turnaj ve hře go s ná-
zvem „O titul Go Baron a 3 unce zlata“. Pořadatel Vladimír Daněk (5. dan v go, bývalý mistr 
Evropy) zvolil místo také s úmyslem zpropagovat tuto krásnou hru v naší čtvrti, přijďte se podívat 
(vstup zdarma). Dvanáct nejlepších českých goistů bude bojovat o vítězství v tomto vyzývatel-
ském turnaji, který se hraje systémem double knockout na sedm kol. Chybět bude pouze mistr 
republiky Lukáš Podpěra, který je také současným Go Baronem. Vítěz turnaje ho vyzve k utkání 
o titul ve finále, které se bude konat o dva týdny později.

Go (čínsky weiqi) je strategická desková hra pro dva hráče. Vznikla v Číně před 4 000 lety, zdoko-
nalena byla v Japonsku a díky především japonským byznysmenům se rozšířila do celého světa. 
Má velmi lehká pravidla (celkem čtyři), ale nekonečně možností a prostoru pro tvůrčí myšlení. Lze 
to přirovnat k boji dvou týmů o rozdělení území pustého ostrova, ale také např. k postupu zku-
šených investorů při budování svých oblastí, tak aby investice byla nakonec co nejefektivnější. 
Proto patřila v Číně i v Japonsku k uměním, které špička společnosti musí ovládat. Hra začíná 
na prázdné desce 19x19 (začátečníci na menší), pokládáním kamenů si hráči naznačují hranice 
plánovaných území. Při zájmu obou hráčů o stejné území nastává boj na život a na smrt, některá ze 
skupin bude zajata. Vítězí hráč s větším územím (k území se připočítává i počet zajatců).

Diváci budou vítáni za podmínky absolutního ticha v hracím sále. V sousední místnosti bude 
v sobotu i v neděli mezi 10. až 16. hodinou připraven lektor, který vás rád s hrou go seznámí.

Vladimír Daněk – inzerce –



21SKO25_Skoda_Auto_Zimni_servis-2021-SERVIS_A4-02om.indd   1 09.08.2021   15:59:19

– inzerce –


