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27. května 1942 v 10.35 hodin českoslovenští parašutisté Jan Kubiš 
a Jozef Gabčík provedli atentát na zastupujícího říšského protektora 
Reinharda Heydricha. Pomník připomínající jejich statečný čin stojí 
v Libni. Je ve formě trojúhelníkového tvaru klínu české, respektive 
československé vlajky. Dvě z postav představují československé 
vojáky a třetí pak zástupce civilního obyvatelstva, které v odboji 
hrálo svoji nezastupitelnou roli. Postoj tvaru „Vitruviova“ kříže je 
inspirován figurou v kruhu ze slavné Leonardovy kresby člověka. 
Tato „anatomická“ pozice člověka je narážkou na samotný název 
skupiny parašutistů a celé akce – Anthropoid – čili člověk.  
Další informace si přečtěte na str. 8–9.

Statečnost zaplatili 
vlastními životy



Bio kontejnery na jaře
Při procházkách Ďáblicemi je vidět i slyšet, 
že jarní údržba zahrad je již v plném prou-
du. Kontejnery zajišťované městskou částí, 
zejména kontejnery na bio odpad, jsou vám 
všem i letos pravidelně k dispozici na zná-
mých místech.

Ďáblický sběrný dvůr
Připomínám, že kromě zmíněných kontejne-
rů máte k dispozici šest dní v týdnu přímo 
v Ďáblicích také sběrný dvůr. To považuji, 
v porovnání s možnostmi obyvatel v jiných 
městských částech, za naši velkou výhodu. 
Při předložení OP průkazu s bydlištěm v Ďábli-
cích je pro vás tato služba zdarma.

Někdy zbytečně platíme  
místo odvozu odpadů vzduch
Děkujeme, že svůj odpad z domácností třídíte. 
Ještě přidáváme žádost. Myslete, prosím, i na 
ostatní sousedy ve vašem okolí a nevhazujte 
do kontejnerů na papír celé a prázdné krabi-
ce. Často se stává, že jedna prázdná a navíc 
uzavřená krabice (třeba od většího elek-
trospotřebiče) zaplní celý, do té doby zcela 
prázdný kontejner. Často se to také děje např. 
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Vážení spoluobčané, 
milí sousedé,
příroda se probouzí do nového jara a již naplno předává svou sílu všemu 
živému. Doba není jednoduchá, ale za všech okolností je kolem nás 
(i v nás!) stále spousta toho, co nám může přinášet spokojenost,  
radost a vzájemnou oporu. Přeji nám všem hodně sil, zdraví  
a radosti do dalších společných dní.

s kartony od lihovin. Stížnosti, že kontejnery 
jsou přeplněné kvůli málo častému vyvážení, 
pak v takových případech nejsou oprávněné. 
Zbytečně se tak připravujeme o společné ve-
řejné peníze, které by mohly být při likvidaci 
odpadů vynaloženy účelněji. Děkujeme za po-
chopení a ochotu myslet i na druhé.

Poděkování za péči  
o zelené pásy před domy
Jsem rád, že se s vámi mohu opět po delší 
době podělit o radost z toho, jak se někteří 
staráte o zelené pásy před vašimi domy a že 
i veřejné pozemky, které slouží nám všem, po-

važujete v tomto smyslu také zasvé. Je to vyšší 
kvalita bydlení pro vás a jistě i radost pro nás 
ostatní, co jen procházíme kolem. Děkuji!

Jaro připomnělo některé 
vaše loňské nápady
Když jsem na podzim loňského roku spolu 
s dalšími dobrovolníky kopal vší silou 
krumpáčem v travnatém pásu před Obecním 
domem Ďáblice (radnice), abych po několika 
minutách vykopal alespoň minimální důlek 

pro cibule vybraných okrasných trvalek, ne-
věřil jsem, že by v takové půdě nepůdě vůbec 
něco mohlo vyrůst. Jedná se totiž o uměle vy-
tvořenou plochu, která je mnohem výše, než 
byl původní povrch, a která vznikla demolicí 
Prefy – tedy jedné z nejstarších továren na vý-
robu panelů v Praze, jež zde fungovala až do 
konce osmdesátých let 20. století.

O to větší mám teď radost, když vidím, 
jak před poštou, radnicí a ordinacemi vše 
krásně kvete. Pás trvalek společně s „bosým 
chodníčkem“, orientační tabulí u ordinace 
a hmyzími domečky na budově Vlny až neče-
kaně celý prostor mezi parčíkem u Battistovy 
cihelny a KC Vlna krásně oživily a rozveselily. 
Děkuji.

Slovo 
starosty
Miloš Růžička

Předzahrádky zdobí Ďáblice

Rozkvetlý prostor před Obecním domem

Kontejnery blokují objemné kartony 
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Plánovaná aktuální 
omezení provozu  
na pozemních  
komunikacích 
v Ďáblicích
Oblast výstavby rodinných domů  
Pod hvězdárnou:
— v období mezi 2.–14. 5. by měly  

být obnoveny živičné povrchy v ulici 
Květnová.
Podrobné informace včetně plánků DIO 

(dopravních opatření) naleznete na elek-
tronické úřední desce MČ (dablice.cz/
uredni-deska) a jsou vyvěšeny na úřední 
desce vedle vchodu do úřadu.

Nové lavičky
V týdnu od 28. 3. do 4. 4. proběhla in-
stalace nových laviček na vybraných 
místech v Ďáblicích.

Jedná se např. o lavičku na autobusové 
zastávce U Spojů (směr Březiněves a Ča-
kovice) a dále na autobusové zastávce 
Ďáblická (směr Březiněves).

Další výměna laviček proběhla také 
na dětském hřišti Na Blatech.                  -OVS-

Hřbitov – aktuální 
informace
Od začátku roku 2022 má MČ Ďáblice 
uzavřenou smlouvu na údržbu hřbitova se 
Správou pražských hřbitovů (SPH), která 
zajišťuje údržbu zeleně, drobné prořezy 
a úpravy keřů, tújí, úpravu chodníčků, 
travnatých ploch apod.

Dále byl v minulém roce na web strán-
kách MČ Ďáblice vytvořen odkaz na  
elektronický hřbitov: app.gisonline.cz/
praha-dablice-hrbitov. V této aplikaci 
rychle najdete veřejné informace k jed-
notlivým hrobům i kolumbáriím ať už pro-
najatým, nebo volným.

V případě vašeho zájmu o pronájem 
hrobu nebo kolumbária nás kontaktujte 
telefonicky na čísle 283 910 723–4 nebo 
mailem na podatelna@dablice.cz. 

Návrh Metropolitního plánu 
zveřejněn – další krok na 
cestě k novému plánu Ďáblic
— Jak a kde budou mít Ďáblice možnost 

chránit a rozšiřovat veřejnou zeleň?
—  Jak a kde budou mít Ďáblice možnost re-

gulovat nebo naopak podporovat stavební 
aktivity občanů, velkých vlastníků půdy, 
soukromých investorů a státu?

— Kde požadovat rozvoj veřejných služeb (pro-
dejny, sport a rekreace, školství a sociální 
služby, ostatní pracovní příležitosti) na 
svém katastru?

— Návrh smlouvy o spolupráci s Rytířským řá-
dem Křižovníků: řeší opatření k zadržování 
dešťových vod, k ochraně půdy, majetku 
a zdraví občanů. Jde o historicky první 
smlouvu o spolupráci mezi Ďáblicemi a řá-
dem jako vlastníkem klíčových pozemků 
a budov.

Termíny důležité pro občany Ďáblic:
26. 4. 2022 byl Prahou zveřejněn velmi 
očekávaný návrh Územního plánu hl. m. 
Pra hy (Metropolitního plánu) a dokumentu 
Vyhodnocení vlivu Územního plánu na udrži-
telný rozvoj území;
30. 5. a 23. 6. 2022 od 9 hod. se konají 
celodenní veřejná projednávání návrhů (do-
poledne výklad autorů, odpoledne otázky 
a připomínky veřejnosti – tedy občanů, spol-
ků, městských částí);
17. 5. 2022 od 17.30: BESEDA II pro ob-
čany Ďáblic: pořádáme druhý díl besedy 
k územnímu plánu a k připravovaným do-
hodám o spolupráci s Rytířským řádem 
Křižovníků s červenou hvězdou, největším 
vlastníkem pozemků v Ďáblicích viz po-
zvánka na vloženém listě;
1. polovina června: v případě potřeby a zájmu 
uspořádáme pro občany Ďáblic BESEDA III;
2. polovina června: bude svoláno jednání 
Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice, bodem 
jednání bude také územní plán a schválení 
připomínek městské části;
30. 6. 2022: poslední termín pro odevzdání 
připomínek občanů, spolků, městských částí.

Noví obyvatelé Ďáblic 
z Ukrajiny
Rád bych podal zprávu o opatřeních, která 
jsme přijali v souvislosti s aktuální meziná-
rodní situací.

A především bych chtěl poděkovat všem, 
kteří pomáhají druhým lidem ve velmi 
těžkých životních situacích a považují to za 
přirozené.

Oficiální zdroj MZV uvádí, že ďáblickou ad-
resu ubytování nahlásilo 165 občanů z Ukra-
jiny, v drtivé většině matky s dětmi, případně 
babičky. Městská část ubytovává pouze čtyři 
maminky a pět dětí, z toho jen tři maminky 
a tři děti jsou umístěny do obecního bytu. 
V budově bývalé radnice jsou po dohodě 
s Dětským klubem Maata ubytovány další tři 
maminky se čtyřmi dětmi. Jinými slovy: pro 
přechodné ubytování jsme poskytli pouze je-

den byt. Ostatní jsou ubytováni v soukromých 
bytech a rodinách. I proto se pomoc městské 
části zaměřila hlavně na pomoc a ulehčení 
situace těchto ďáblických spoluobčanů.

Musím rozhodně dementovat vysloveně 
zlé pomluvy o tom, že jak vedení obce, tak 
i já osobně všechny volné byty dáváme 
uprchlíkům, že ukončujeme nájemní smlou-
vy a do takto uvolněných bytů opět umísťu-
jeme uprchlíky na úkor ďáblických občanů. 
A dokonce že naše škola bude – vlastně už je 
– plná ukrajinských dětí. Přitom jsme naopak 
byli terčem kritiky od opačně smýšlejících 
spoluobčanů za fakt, že škola ještě nepřijala 
žádného ukrajinského žáka.
Zůstanu u faktů:
— 32 občanům jsme pomohli zajistit stra-

vování ve školní jídelně, dětem jsme zajistili 
obědy ve školní jídelně do konce tohoto 
školního roku.

— Mateřská škola má volná místa, a proto se 
mohla postarat o 11 dětí.

— Škola zřídila tzv. adaptační skupinu pro 
děti školního věku, zcela mimo režim školní 
výuky. Skupinu navštěvuje 17 dětí, její 
kapacita je 20 míst – veškerý zájem je tedy 
uspokojen.

— V adaptační skupině probíhá také výuka 
češtiny, kterou doplňují odpolední kurzy  
češtiny i pro dospělé v KC Vlna.

— Zápis do školy proběhl v obvyklém termínu 
a výhradně pro ďáblické děti a děti z Březi-
něvsi, která bohužel ani po tolika letech 
bytové výstavby pořád nemá svou školu. 
Teprve v červnu a červenci proběhnou při-
hlášky ukrajinských dětí do škol. Poté bu-
deme situaci analyzovat a ve spolupráci 
s Prahou a MŠMT řešit.

— Všechny kroužky a oddíly působící v Ďábli-
cích jsou ochotné mezi sebe vzít (některé již 
přijaly) i děti a studenty z Ukrajiny.

— Ukrajinské ženy si hledají nebo již našly 
zaměstnání. Těm, které zatím nemohou 
nastoupit do stálého zaměstnání, jsme 
připraveni nabídnout práci v rámci potřeb 
Ďáblic. Ostatně právě díky některým z nich 
jsme mohli zvládnout během „čarodějnic“ 
zájem o kavárnu KC Vlna tak úspěšně.

— Ubytovatelé vědí, a pokud potřebují i jiný 
druh pomoci či asistence, sekretariát sta-
rosty i celý kolektiv úřadu jsou jim k dispo-
zici.

— Školní tělocvična, sál i KC Vlna dále slouží 
svému původnímu účelu.

Pomáhejme si, držme pospolu, nenech-
me se rozdělit ani strachem, ani lhostejnos-
tí, ani zlými úmysly. Neopakujme chyby 
z doby covidu a raději se potkejme a popo-
vídejme si – snad se nám to povedlo během 
pálení čarodějnic, kde se potkali sousedé 
všeho věku, vkusu i postavení. Další ofici-
ální příležitostí, mimo již zmíněné může být 
třeba koncert Karla Plíhala 9. června večer 
v našem sále. Jak znám jeho vystoupení, 
o legraci i o důvod k vážnému zamyšlení ne-
bude nouze.
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Co je územní plán  
a proč se o něj zajímat
Územní plán potřebuje každá obec. Také Praha 
ho má, ale jeho platnost skončí v roce 2022. 
Proto vzniká návrh Metropolitního plánu.

Územní plán je předpis, který určuje, jak se 
bude město v následujících deseti až dvaceti 
letech rozvíjet: kde se stavět smí a kde nesmí, 
kde má vzniknout park, kudy povede nová si-
lnice, kde mají být školy, školky a nemocnice 
a jak moc se má proměnit podoba každé části 
města. Musí přitom nastavit vyvážené pod-
mínky mezi veřejným zájmem a soukromými 
zájmy obyvatel, stavebníků a investorů, a to 
celé v zájmu udržitelného rozvoje města. Úko-
lem plánu je sladit všechny tyto mnohdy pro-
tichůdné požadavky a vytvořit tak přehledné 
a stabilní prostředí, kde platí jasná pravidla.

Územní plán tak nejen stanovuje určité li-
mity, ale zároveň vlastníkům garantuje právo 
využívat pozemky v souladu se schválenými 
regulativy. V konečném důsledku je závazný 
pro úředníky na stavebním úřadě, kteří vy-
dávají anebo nevydávají povolení k umístění 
konkrétní stavby.

Nový územní plán Prahy –  
tzv. Metropolitní plán

Aktuálně platný Územní plán sídelního 
útvaru hl. m. Prahy byl schválen roku 1999. 

Od té doby se mnohé ve vývoji, užívání a cel-
kovém pojetí města změnilo a vznikla tak po-
třeba vytvořit nový plán, který bude umět rea-
govat na dosud málo známé výzvy budouc  - 
nosti.

Praha proto přistoupila k přípravě nového 
územního plánu, který dostal své specifické 
jméno – Metropolitní plán (MP).

Návrh Metropolitního plánu se soustředí 
na celek města a formuluje důležité úkoly pro 
jeho rozvoj: cílem je zastavit rozšiřování města 
do okolní krajiny, chránit volnou krajinu nebo 
zajistit síť kvalitních ulic, náměstí a parků, 
dostatek veřejné vybavenosti a technickou 
infrastrukturu. Na základě toho pak pře-
devším vymezí zastavitelná a nezastavitelná 
území, stanoví výškovou regulaci a určí, jak 
smí být dané území využíváno.

Způsob tvorby MP a návazných dokumentů 
stanoví především stavební zákon a některé 
další předpisy.

Kdo je kdo při přípravě  
Metropolitního plánu
Příprava Metropolitního plánu je složitý pro-
ces, který vyžaduje účast několika orgánů 
státní správy, které plní přesně vymezené 
role. Proces přípravy MP ovlivňuje politická 
reprezentace (zadavatel), architekti a ur-
banisté (zpracovatel) a nezávislý státní do-

hled (pořizovatel). Svoji nezastupitelnou roli 
při přípravě dokumentu mají orgány státní 
správy (např. památkáři), městské části, 
vlastníci pozemků i široká veřejnost.

Zadavatel Metropolitního plánu:
Zadavatelem Metropolitního plánu je samo-
správa hlavního města Prahy, tedy politická 
reprezentace města. Zadání MP schválilo Za-
stupitelstvo hl. m. Prahy v září 2013 a stanovi-
lo v něm hlavní cíle územního plánu nad rá-
mec toho, co mu předepisují Zásady územ  - 
ního rozvoje. Zastupitelstvo hl. m. Prahy nako-
nec schvaluje i definitivní návrh Metropolitní-
ho plánu. Závěrečné schvalování se očekává 
na konci roku 2022.

Pořizovatel Metropolitního plánu:
Pořizovatelem Metropolitního plánu je Odbor 
územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy 
a je vlastně státním dohledem. Aby byla za-
jištěna jeho nezávislost na měnící se politické 
vůli, má stejný status jako například stavební 
úřady – jedná se o orgán státní správy v přene-
sené působnosti. Úkolem pořizovatele je zajis-
tit zákonnost celého procesu a posoudit, zda 
je vypracovaný návrh územního plánu v soula-
du se schváleným zadáním, nadřazenou do-
kumentací a zákony. Dále pořizovatel řídí pro-
ces projednávání návrhu územního plánu 
a vypořádává veškeré připomínky a námitky 
dotčených orgánů, MČ i veřejnosti.

Zpracovatel Metropolitního plánu:
Zpracovatelem Metropolitního plánu je In-
stitut plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy (IPR). Úkolem zpracovatele je vypra-
covat návrh územního plánu tak, aby splnil 
všechny požadavky na něj kladené zadáním, 
zásadami územního rozvoje i zákony ČR. 
V dalších fázích projednávání IPR zapra-
covává do návrhu připomínky vzešlé z pro-
jednání podle pokynů pořizovatele.

Městská část Praha-Ďáblice vstupuje 
do procesu jako jeho účastník. Městská část 
podávala na základě veřejného projednání 
připomínky k prvotnímu návrhu MP v roce 
2018 (viz redukce rozsahu výstavby oproti  
návrhům úprav platného územního plánu, ko-
mentáře k jednotlivým lokalitám) a v současné 
fázi projednání je zapojena do procesu připo-
mínkování návrhu Metropolitního plánu 
podobně jako občané, spolky, dotčené orgány 
státní správy. Se stejnými termíny projednání.

Harmonogram připomín-
kování Metropolitního plánu 
(důležité pro Ďáblice!)
Zveřejnění návrhu Metropolitního plánu –  
26. 4. 2022 (zveřejněn je na:  
metropolitni plan.praha.eu)

Výstava Metropolitního plánu v Centru  
architektury a městského plánování (CAMP, 
Vyšehradská 51, Praha 2). případně v AMP 
(Vyšehradská 2075, P-2) – od 26. 4. do 30. 6. 
2022 (9–21 hod.)

Dvě veřejná projednání budou zorganizová-

Metropolitní plán
Jan Hrdlička, s použitím materilálů IPR Praha, MHM Praha

Co je dobré vědět
K čemu slouží schválený územní plán?
Územní plán slouží politikům jako zásadní podklad pro rozhodování – co se má kde z veřejných 
peněz vybudovat, co je potřeba prioritně podpořit a co může počkat. Zejména v oblasti tech-
nické a dopravní obslužnosti, zajištění dostatečné sítě škol, školek a zdravotních zařízení.
Proč by mě návrh MP měl zajímat  jako občana?
Z Metropolitního plánu se dozvím, nakolik a jakým způsobem se může proměnit okolí mého 
domova.  Při koupi nemovitosti se například mohu podívat, zda se v okolí nechystá něco, co 
by mohlo ovlivnit místní kvalitu života nebo hodnotu nově nabyté nemovitosti.
V čem je pro mě návrh MP zajímavý, když jsem vlastník pozemku nebo investor?
Metropolitní plán mi osvětlí, jak mohu se svým pozemkem nakládat, kde se bude, či nebude 
moci stavět. Mohu se tedy rozhodnout, kam je výhodné investovat. Plán investorům zároveň 
stanovuje pravidla, která má připravovaný záměr respektovat.

Jak mohou návrh MP ovlivnit městské části a jejich zastupitelé?
Městské části, resp. jejich zastupitelstva mohou ve stanoveném termínu podávat k návrhu 
plánu zásadní připomínky. O zapracování či odmítnutí zásadních připomínek městských čás-
tí pak hlasuje zastupitelstvo hlavního města Prahy jednotlivě. Stanoviska městských částí 
jsou pro výslednou podobu plánu velmi důležitá, neboť právě městské části mají detailní 
znalost svého území a potřeb.
Jak mohou návrh MP ovlivnit zastupitelé a radní hlavního města Prahy?
Zastupitelé schvalují zadání pro tvorbu nového územního plánu. Jednotliví zastupitelé mohou 
připomínkovat předložený návrh ve stejném čase a rozsahu jako občané města, nemají 
žádné přednostní právo. Zastupitelstvo také schvaluje finální návrh územního plánu. Mezi 
zadáním a hlasováním o finálním návrhu nesmí zastupitelstvo do přípravy vstupovat. Zastu-
pitelé mohou tam, kde to zákon umožňuje, prodloužit zákonem dané lhůty pro seznámení se 
s podkladem a mohou rozhodnout o tom, kdo bude návrh územního plánu zpracovávat.
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na v CAMP, v případě velkého zájmu také sou-
běžně v paláci Charitas (Karlovo nám. 5, P-2) 
30. 5. a 23. 6. 2022. Každé veřejné projednání 
bude živě přenášeno po internetu. Informace 
budou umístěny na webu městské části.

Metropolitní plán bude představován bě-
hem května a června na veřejných prostran-
stvích a v obchodních centrech v rámci hl. m. 
Prahy. Z nabídky vybíráme:
  9.–10. 5. – OC Quadrio (Máj)
19.–21. 5. – OC Chodov
26.–28. 5. – OC Harfa
  6.–7. 6. – Strossmayerovo náměstí
  8.–9. 6. – OC Černý most
30. 5. –1. 6. Kobylisy
13.–15. 6. – OC Prosek
23.–25. 6. – OC Letňany

Kompletní přehled míst, případné změny 
i aktualizace jsou k dispozici na:  
metropolitni plan.praha.eu

V Ďáblicích uspořádáme dvě besedy 
k prezentovanému Metropolitnímu plánu.

První veřejné představení plánu v Ďáblicích 
by se mělo uskutečnit v úterý 17. 5. 2022.

Druhá beseda je předběžně plánována 
na úterý 7. nebo středu 8. 6. 2022.

Připomínky ke zveřejněnému Metropolitní-
mu plánu budou projednány na veřejném 
jednání zastupitelstva v Ďáblicích (termín 
předběžně stanoven na 22. 6. 2022).

Přesné časy budou oznámeny na webu MČ, 
Facebooku (facebook.com/MCDablice) a for-
mou SMS na platformě Mobilního rozhlasu.

Posledním dnem, kdy bude možné podat 
připomínky k návrhu Metropolitního plánu, 

bude 30. 6. 2022! Platí pro připomínky 
od všech dotčených subjektů – městských 
částí, vlastníků pozemků, sdružení i spolků.

Způsob podání připomínek bude výhradně 

elektronicky přes aplikaci připomínkování MP. 
Vše sledujte na výše uvedených webových 
stránkách, případně na stránkách naší měst-
ské části, kde uvádíme vybrané informace.

Metropolitní plán v systému územně plánovacích dokumentů
Územní plán je součástí celého systému tzv. územně plánovacích dokumentů, které stanoví 
pravidla a regulativy pro rozvoj území do podrobností a perspektivně. Od nejobecnější Poli-
tiky územního rozvoje, která platí pro celé území České republiky, až po nejpodrobnější stu-
die, které stanoví detaily pro konkrétní čtvrť či lokalitu ve městě.
Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR)
— dokument platný pro kraj Praha. Je závazným podkladem pro zadání a zpracování územní-

ho plánu.
Územní plán hl. m. Prahy, nyní zpracovávaný pod názvem Metropolitní plán
— plán pro hlavní město Prahu v měřítku 1 : 10 000.

Územní plán části Prahy (ÚPČP)
— plán pro městskou lokalitu v měřítku 1 : 5 000. Územní plány části Prahy jsou novým ná-

strojem, který doposud Praha nevyužívala. Součástí Metropolitního plánu je stanovení 
lokalit, pro něž je vypracování ÚPČP prioritou.

Regulační plán
— řeší podrobně podobu konkrétní čtvrti nebo její části v měřítku 1 : 1 000. Pořízení regulační-

ho plánu může být předepsáno v územním plánu. Stejně tak kdokoli z občanů, politiků či 
majitelů pozemků může vznik regulačního plánu iniciovat. Regulační plán pak (ve městě) 
přesně předepisuje, jak mají vypadat domy a jak mají být využity, kudy povedou ulice 
a kde a jaká budou veřejná prostranství. Tento předpis je závazný pro všechny.

Územní studie
— vztahuje se rovněž na území konkrétní čtvrti nebo části čtvrti. Měřítko podle potřeby. Po-

řízení územní studie může být předepsáno v územním plánu. Stejně tak kdokoli z občanů, 
politiků či majitelů pozemků může vznik územní studie iniciovat. O pořízení územní studie 
rozhoduje magistrátní odbor územního rozvoje po odborném posouzení její potřebnosti 
v dané lokalitě. Územní studie je neopomenutelným podkladem pro rozhodování o umís-
ťování staveb, lze se však od ní odchýlit.

Metropolitní plán: metropolitniplan.praha.eu 
Připomínky k MP: metropolitniplan.praha.eu/jnp/cz/pripominkovani_planu/index.html 
Informace MČ Ďáblice k MP: dablice.cz/uzemni-plan-ulicni-plan-mapy
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92. jednání 28. 3. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila:
— se záměrem výpůjčky dvou bytů za účelem 

poskytnutí ubytování uprchlíkům z Ukrajiny;
— s vyřazením opotřebovaného majetku MČ 

v zůstatkové ceně 0 Kč.
Rada MČ po projednání schválila:
— smlouvu o spolupráci se společností Go-

Out, s. r. o., jejímž předmětem je prodej 
vstupenek na akce městské části 
prostřednictvím své prodejní sítě;

— rozhodnutí o prominutí místního poplatku 
z pobytu a jeho příslušenství z důvodu mi-
mořádné události (válečný konflikt na Ukra-
jině) od 1. 3. do 30. 6. 2022;

— smlouvu o nájmu pozemků s paní M. R. 
za účelem umístění atrakcí při akci „Čaro-
dějnice 2022“;

— servisní smlouvu se společností GEMOS 
DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a. s., jejímž předmě-
tem je správa a servis ukazatelů rychlosti;

— uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene se společností 
PREdistribuce, a. s., na přípojku podzemní-
ho vedení VN a telekomunikačního vedení 
v rámci stavební akce: Praha 8 – Ďáblice, 
Chřibská, ČSOV Ďáblice;

— pronájem sálu a přilehlých prostor (vestibul, 
foyer) v Obecním domě Ďáblice Tanečnímu 
klubu ASTRA PRAHA do 30. 4. 2022.

Radní MČ informovali o:
— přípravě záměru na pronájem nebytových 

prostor – ordinací v OD Ke Kinu;

— situaci v ZŠ a MŠ související s válečným 
konfliktem na Ukrajině a o přijatých 
i plánovaných opatřeních.

93. jednání 11. 4. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila:
— se záměrem pronajmout nebytové prostory 

ve 2. nadzemním podlaží – dvě ordinace 
a společně užívané prostory (viz samo-
statný rámeček níže);

— s vyřazením majetku MČ Praha-Ďáblice 
uvedeným v protokolu o vyřazení majetku 
č. 5/2022;

— s výběrem firem POKLOPSYSTEM, s. r. o., 
a DIPOS J&C, spol. s r. o., na opravy silnic 
po zimním období.

Rada MČ po projednání schválila:
— dohodu o převodu práv a povinností 

ke stavbě se společností PREdistribuce, 
a. s., jejímž předmětem je převod pro účely 
realizace a užívání energetického díla;

— smlouvy o nájmu pozemků související 
s umístěním atrakcí a stánků na akci Čaro-
dějnice 2022;

— účetní závěrku příspěvkové organizace zá-
kladní a mateřská škola;

— výměnu bytu pro paní J. K.;
— program ZMČ č. 23 dne 27. 4. 2022;
— hospodářský výsledek z hospodářské 

činnosti základní a mateřské školy.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— žádost a projekt pro stavbu „Dočasné pře-

místění Záchranné stanice hl. m. Prahy pro 

volně žijící živočichy po dobu výstavby nové 
záchranné stanice v Jinonicích“ a pověřila 
starostu odesláním souhlasného stanovis-
ka s umístěním na pozemky v k. ú. Střížkov;

— přehled nabídek bankovních produktů ter-
mínovaných vkladů a pověřila starostu 
předložením nabídky na nejbližším ZMČ.

Radní MČ informovali o:
— přípravě druhé besedy na téma územní plán, 

odvodnění, hluk – 17. 5. 2022 v 17.30 hod. 
v sále Obecního domu Ďáblice;

— umístění stojanů pro týdeník Metropol 
(spolupráce s MČ) a pronájmu pozemku 
pro pořádání Dog Festu – informativní po-
ptávka zájmu;

— připravovaném převzetí autobusových pří-
střešků zastávek Na Fabiánce (u OC Billa, 
k. ú. Ďáblice) od TSK Praha;

— zajištění kultury v Ďáblicích a s tím spo-
jených službách;

— předpokládaném termínu předání komu-
nikací a souvisejících ploch společností 
Doma je Doma, které souvisejí s první 
etapou výstavby Areálu Ďáblice v červnu 
2022;

— postupu prací na dokončení komunikací 
Kučerové a K Náměstí (RD Pod Hvězdárnou).

V rámci jednání RMČ proběhlo zasedání  
krizového štábu.
Kompletní zápisy najdete na dablice.cz –  
Samospráva – Zápisy a usnesení RMČ

O čem jednala rada městské části

Starosta městské části Praha-Ďáblice z pověření rady MČ 
oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě  
Praze (z. č. 131/2000 Sb., v platném znění)
ZÁMĚR pronajmout ve zrekonstruovaných prostorách obecního domu v Praze-Ďábli-
cích, ulice Ke Kinu čp. 159/7, k. ú. Ďáblice, nebytové prostory ve II. nadzemním podlaží:
— ordinace I (praktický lékař – čekárna, sesterna, ordinace, zázemí)  

o celkové výměře 64,70 m2, 
— ordinace II (neurčeno – čekárna/recepce, 3 ordinace, zázemí)  

o celkové výměře 89,50 m2 a 
— společně užívané prostory (kuchyňka, WC pacienti, chodba)  

o celkové výměře 17,10 m2, a to na dobu neurčitou od 1. 7. 2022.
Vyhlášená minimální cena nájemného, doplňující podmínky záměru o pronájmu, poža-

dovaný obsah nabídky, způsob podání nabídky i termín podání nabídky včetně schema-
tického plánku nabízených prostor je v plném znění záměru uveřejněno na úřední desce 
městské části Praha-Ďáblice (elektronické i fyzické v závětří vchodu do úřadu).

V případě zájmu o informace mohou zájemci kontaktovat Ing. Bronislavu Lomozovou,  
tel. 602 333 271.

Nabídky je možno podat do pondělí 13. 6. 2022 do 12.00 hod.

Úklid černých skládek
Ve dnech 9.–10. dubna proběhl úklid černých 
skládek Na Blatech. Úklid prováděla firma 
FCC Česká republika, s. r. o. Za odstranění 
černých skládek zaplatila MČ Praha-Ďáblice 
15 000 Kč.

Chceme znovu připomenout, že každý 
obyvatel Ďáblic může bezplatně využít služeb 
sběrného dvora pro odložení vybraných druhů 
odpadů a vyřazených elektrických a elektro-
nických zařízení. Sběrný dvůr v areálu skládky 
FCC je otevřen během letního období ve 
všední dny od 8.30 do 18.00 hod., v sobotu 
8.30–15.00 hod. Prostředky vynaložené na 
odstranění černých skládek mohla MČ využít 
na jiné účely.

Snažíme se rychle reagovat 
na šířící se dezinformace 
o ceně tradičního ohňostroje na závěr „čarodějnického“ programu. Za pořízení samotných 
rachejtlí zaplatila městská část 20 000 Kč včetně DPH. O bezpečné odpálení se zdarma 
postarali členové jednotky sboru dobrovolných hasičů Ďáblice!

Byla to taková pěkná tečka za bohatým programem, za což i touto cestou děkujeme všem, 
kteří čarodějnice i doprovodné akce připravili a zajišťovali. Vedení MČ



květen 2022 |  Život v Ďáblicích

| 7

Den Země v mateřské škole…
Šárka Hrdličková, učitelka MŠ, foto Markéta Pourová

Tak jsme se konečně dočkali. Žádný lockdown, a dokonce ani žádné rozestupy a respirátory. 
Po dvou letech jsme zase mohli vzdát hold naší modré planetě. Ukázat jí, jak nám na ní záleží 
a jak ji máme rádi. I když to bylo jen na půdě naší mateřské školy v Ďáblicích.

A oslava to byla vskutku jak se patří. Paní učitelky, rodiče, ale i děti se s vervou chopili vlast-
ních nářadí a už od samého kuropění se pustili do práce. Všechno staré listí, větve i plevel vzaly 
během chvíle za své, takže čerstvá jarní tráva skutečně prokoukla. Ale tohle sobotní dopoledne 
nebylo jen o práci. Děti ze základní školy vytvořily na zahradě deset stanovišť, u kterých se stří-
dali jejich mladší kamarádi a plnili různé úkoly. Samozřejmě všechny tematicky souvisely se 
sobotní oslavou. Někde se například skládaly puzzle, jinde se zase třídily imaginární odpadky. 
Anebo si prostě děti jen nechaly pomalovat obličej. No, to bylo radosti! A odměna? Ta nejsladší. 
Sazenička jahod. A co by to bylo za oslavu bez jídla? Ale pozor, naši prckové nebyli jen konzu-
menti. Oni se dokonce na přípravě pokrmů se zápalem podíleli. Naučili se totiž připravovat bez-
vadnou mrkvovou pomazánku. A nebudete věřit, jejich školička vaření se naprosto obešla bez 
slziček, protože byli tak šikovní, že se nikdo z nich ani jednou neřízl nebo nestrouhl. Zdeněk Po-
hlreich by nevěřil svým očím. A když bylo po všem, čekal na všechny pracanty sokolník, aby 
předvedl, že i vysoko v oblacích je stále život, který se musí chránit.

A když k tomu ještě připočteme sluníčko, které nám celé dopoledne hřálo tváře, byl to den jako 
vymalovaný. Není divu, že maminky musely sundávat svoje ratolesti z houpaček a prolézaček, 
aby je dostaly domů. Prostě v tu chvíli byl na zahradě v mateřské škole svět úplně v pořádku.

…a zlacení školky
Karolína Šťastná, Spolek Parkán

V sobotu 23. 4. 2022 se povedla další krásná komunitní akce, kdy spojili síly nejen Ďábličtí. 
V naší mateřské škole se po dvouleté pauze opět konal tradiční Den Země. Sluníčko mělo ten 
den velmi napilno a jistě tak svým dílem přispělo k naplnění zahrady mateřské školy „úderníky“. 
Krátce po zahájení již bylo rozebráno všechno zahradní náčiní. Rodiče, děti a paní učitelky 
vyhrabávali spadané listí, suchou trávu, pleli a čistili záhony, zastřihovali keře, řezali větve. Příští 
rok musíme vyfotit školku před a po Dni Země.

Žáci šestých a sedmých tříd naší ďáblické školy připravili krásný program pro své menší 
kamarády. Ti si procvičili těla na opičí dráze, hlavičku na mnoha ekologických stanovištích a do-
zvěděli se více o modré planetě. Za odměnu si odnesli sazeničky stáleplodících jahod. Snad je 
bude těšit se o ně starat. Ke zdravé myšlence toho dne výrazně přispěla i Pavlína Matysová alias 
Papája se svým zdravým vařením nejen pro malé a obchůdek se zdravou výživou Biodomov 
z Ládví.

Nejvíce telefonů jistě fotilo v zahradě za Vlnou, kam jsme se všichni přesunuli na vystoupení 
sokolníka Ondřeje Semeckého. Představilo se nám asi deset dravců jak tuzemských, tak ze zemí 
výrazně odlišných, např. z Mexika. Maličcí vážící pár deka, šestikiloví orel či výr velký, lovci noční 
i denní. Nechat dravce přistát na svou ruku (v sokolnické rukavici) si mohli vyzkoušet i ti nej-
menší. Dokonce i ti tak malí, že byli stejně vysocí jako sám dravec. Pro všechny bylo připraveno 
domácí pohoštění.

Řady lidí ochotných pomoci se stále rozrůstají, což nám dělá velkou radost. Všem moc 
děkujeme za účast. Akci finančně podpořila také Městská část Praha-Ďáblice.

Těšíme se na další „zlacení“ naší mateřské školy a jiné komunitní akce. Vítáme podněty 
k činnosti spolku i návrhy, co lze příště dělat lépe na info@spolekparkan.cz. 

Malování na obličej a tělo

Zdravé vaření s Papájou

Pohlaď si dravce

Letěli jsme s orlem mořským
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Operace Anthropoid překvapila celý svět, 
Němci byli tímto činem naprosto vyvedeni 
z míry. Tomu se ovšem nemůžeme divit. Kdo 
se kdy v některé okupované zemi odvážil za-
útočit na příslušníky gestapa, SS, wehrmach-
tu, neřkuli na jejich generály. A Heydrich patřil 
mezi první muže III. říše. Národ, o kterém se 
všichni domnívali, že je zcela pokořen, se vze-
pjal k činu, který zůstal jediným v okupované 
Evropě.

Také Heydrich, když 27. května 1942 ráno 
vyjížděl do Prahy z Panenských Břežan bez oz-
brojeného doprovodu, byl naprosto přesvěd-
čený, že Čechy svým tvrdým postupem ihned 
po příjezdu do Prahy tak zastrašil, že se niče-
ho neodváží.

Heydrich přijel do Prahy 27. září 1941. Bě-
hem několika hodin byl zatčen a uvězněn mi-
nisterský předseda generál Eliáš. Následující 
den na svátek sv. Václava bylo vyhlášeno 

stanné právo. V Ruzyni 
bylo popraveno dvanáct 
československých gene-
rálů, mezi nimi např. gen. 
Vojta nebo gen. Bílý. Po-
praven byl i náčelník ČOS 
Augustin Pechlát.

V noci ze 7. na 8. října 
proběhla „Akce Sokol“, 

ve které byli podle připravených seznamů za-
tčeni sokolští činovníci z ústředí, žup, 
a dokonce i z jednot. Byli uvězněni v Osvětimi. 
Starosta Stanislav Bukovský (ministr ve vlá-

dách gen. Syrového) tam byl umučen v roce 
1942.

Podle zprávy Reinharda Heydricha o „Akci 
Sokol“ zaslané 11. října 1941 Hitlerovi do 
Berlína bylo zatčeno asi 5 000 lidí. V roce 
1945 se jich vrátilo 46, tj. 0,92 %! To byla 
ona řízená likvidace, jak ji formuluje důvodová 
zpráva. Byla to vlastně Bartolomějská noc 
sokolů, holokaust české elity!

Stanné soudy začaly svou „práci“. Byly jen 
tři druhy rozsudků: poprava, koncentrák, 

osvobození. Rozsudek byl vykonán ihned, od-
volání nebylo. K trestu smrti bylo do konce 
listopadu odsouzeno 489 lidí.

Jména popravených se večer četla v rozhla-
se, druhý den byly červené plakáty s jejich 
jmény vylepovány po celém protektorátu. 

Velice dobře se na jejich typickou červenou 
barvu pamatuji. V záhlaví černá orlice s há-
kovým křížem. Ráno jsem kolem nich chodil 
do školy. Stanné právo bylo zrušeno až  
20. ledna 1942.

Heydrich již při příchodu do Prahy ohlásil 
svůj program na shromáždění nacistických 
pohlavárů: řekl, že potřebuje v tomto prostoru 
klid, aby český dělník věnoval svou pracovní 

píli německému válečnému úsilí. Českým 
dělníkům musíme dát tak „nažrat“, aby mohli 
konat svou práci. Tento prostor musí být defi-
nitivně osídlen jen Němci, Čech tady nemá co 
pohledávat. Musíme provést rasovou inventu-
ru. To bude konečné řešení české otázky: ra-
sově dobří zůstanou, budou poněmčeni, o ty 
ostatní bude „postaráno“.

Stejná slova pronesl Heydrich na konferen-
ci ve Wansee v únoru 1942. Češi budou ná-
sledovat Židy. V této situaci, za stanného 

Při tvorbě každého květnového čísla Ďáblického zpravodaje přemýšlím, 
čím připomenout konec druhé světové války, tak aby nebyla zvěrstva 
a jejich oběti zapomenuty. Pro letošní rok bylo téma dávno jasné.  
Ač ne přímo v Ďáblicích, ale v našem blízkém okolí se udála zásadní 
akce války: operace Anthropoid. Na naučné procházce po stopách této 
události jsem zjistila, že velká pomoc přicházela od členů Obce sokol-
ské. Při pátrání jsem neobjevila žádné informace o zapojení ďáblických 
sokolů, proto jsem se obrátila na bývalého dlouholetého starostu Sokola 
Prosek, jehož text nechť je připomínkou obětavosti, solidarity a nezlom-
né vůle mnoha lidí tehdejšího Československa.             -hm-

Sokol a Anthropoid
Otakar Mach, foto Pavel Veselý a archiv

Velkoplošná komiksová malba 
u stanice Vychovatelna připomínající 

operaci Anthropoid
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práva, zatýkání a poprav, byli vysláni z Anglie 
do protektorátu českoslovenští parašutisté 
s rozkazem odstranit Heydricha jako největší 
nebezpečí pro náš národ.

Toto rozhodnutí vzniklo v Londýně velice 
brzy po popravě skupiny československých 
generálů a Akci Sokol. Nebyla to jen poprava 
generálů, kamarádů vojáků v Londýně. Byl to 
tvrdý zásah proti Sokolu.

Oba naši prezidenti, Masaryk a Beneš, si 
velice vážili sokolů za jejich nezastupitelnou 
roli při vytváření legií a budování Českoslo-
venska. Prezident Beneš s pomocí sokolů po-
čítal také po válce. Těch 5 000 sokolů nám 
tady v únoru 1948 chybělo.

Zřejmě všechny tyto činy přesvědčily za-
hraniční odboj v Londýně, že situace doma je 
velice vážná, že Heydrich představuje pro Če-
chy smrtelné nebezpečí. Došlo k rozhodnutí 
Heydricha odstranit. Do protektorátu byli vy-
sláni dva muži, Jan Kubiš a Jozef Gabčík. Akci 
Anthropoid provedli Čech a Slovák, českoslo-
venští vojáci. Nebylo to symbolické?

Jak budou parašutisté doma přijati? Nebu-

de domácí odboj zastrašen všudypřítomným 
terorem?

Ani situace na frontách nedávala naději, že 
Německo by mohlo být poraženo. Byla stejná 
jako v německé hymně Deutschland, De-
utschland über alles... Na západě stál wehr-
macht na březích Atlantiku, celý Balkán byl 
okupován Němci a Italy, v Africe se Romme-
lova armáda spolu s Italy blížila k hranicím 
Egypta. V arabském světě to vřelo, v týlu fron-
ty propukala povstání proti Angličanům. Pro 
Araby Hitler představoval zachránce z ang-
lického a francouzského protektorátu.

Akce Sokol nevyvolala u sokolů beznaděj, 
ztrátu morálky a vůli bojovat za vlast. Na-
prosto přesně věděli, do čeho jdou a co je 
může čekat.

Byli to právě sokolové, kteří poskytli pomoc 
parašutistům, od jejich výsadku až do prove-
dení daného úkolu – odstranění Reinharda 
Heydricha. Bez pomoci těchto lidí, kteří od 
počátku spolupráce věděli, že je a jejich rodi-
ny v případě odhalení čeká smrt, by se atentát 
uskutečnit nepodařilo.

Po atentátu nastalo velké zatýkání a po-
pravy. Připomenu generála Aloise Eliáše, spi-
sovatele Vladislava Vančuru, novináře Evžena 
Rosického s otcem. Byly vyhlazeny Lidice 
a Ležáky.

Nikdo ještě nezhodnotil, že po celou tu 
dobu, kdy se atentát připravoval, nikdo ze 
sokolských řad pomáhajících parašutistům 
nezradil. Zrada přišla, odkud se nečekala. 
V čem byla chyba?

Na přípravu k vyslání do protektorátu ne-
zbývalo moc času. Vše nešlo procvičit. Otázka 
je, proč Čurda opustil skupinu parašutistů. 
Pokud totiž jedinec zůstane sám, nevydrží 
psychický tlak a jedná naprosto nevypočita-
telně. Nebýt zrádce, gestapu by se úkryt pa-
rašutistů objevit nepodařilo. On udal záchytné 
adresy. Gestapo vytlouklo z 21letého Vlasti-
mila Moravce místo, kde jsou parašutisté 
ukryti, a i další adresy. Nastalo zatýkání ce-
lých sokolských rodin. Ty byly po krutých  
výsleších deportovány do Mauthausenu  
a 24. října 1942 postříleny. Já si těchto lidí 
velice cením za jejich vlastenectví a také za 

to, že při mučení vytrvali a nikoho neprozradi-
li. Jejich hrdinstvím tak zatčení uniklo mnoho 
lidí, kteří parašutistům pomáhali.

Na tyto rodiny, na tyto dny bychom nikdy 
neměli zapomenout.

Mezi fyzickou likvidací Reinharda Heydricha, 
druhého muže v hierarchii třetí říše, a zne-
platněním podpisů pod Mnichovskou dohodou 
je přímá spojitost. Prezident Beneš usiloval 
o uznání podpisů pod Mnichovskou dohodou, 
aby byla neplatná od samého počátku. 

Kdyby se mu to nepodařilo, kdyby tam zů-
stal podpis Velké Británie, Mnichovská doho-
da by platila i po válce. Československo by 
sice patřilo mezi vítěze, ale hranice s Ně-
meckem by byly za Mělníkem a u Plzně, naše 
pohraniční hory by byly německé a sudetští 
Němci by byli vítězi války!

De Gaule za Francii odvolal podpis ihned, 
Italové později. Prezident Beneš měl problém 
pouze s Churchillem. Ten považoval Mni-
chovskou dohodu za platnou do 15 března 
1939, vzpíral se prohlásit ji za nulitní od 
samého počátku. Teprve po odstranění Heyd-

richa podpis Velké Británie na Mnichovské 
dohodě odvolal a tak byly Československé 
republice zaručeny původní hranice.

Za to musíme děkovat všem sokolům, kteří 
položili své životy v akci Anthropoid. Vojáci to 
slyší neradi, ale bez sokolské podpory by 
akce dvou jedinců, i když výborných vojáků 
a vlastenců, neměla úspěch.

Prezident Masaryk oprávněně prohlásil: 
„Bez sokolů by nebylo legií, bez legií by nebylo 
Československo.“ Buďte na to hrdí, neboť vy 
jste sokolové, dědici tohoto Masarykova 
odkazu. Rovněž tak prezident Beneš by mohl 
prohlásit: Bez sokolského odboje by nedošlo 
k obnovení Československa.

Nedovolte, aby se zapomnělo, že sokolové 
jsou pevně spjati se vznikem Československa 
a jeho dalšími osudy.

Tyto události a zásluhy by měl připomínat 
vedle zákonů Lex Masaryk, Lex Beneš a Lex 
Štefánik také dosud neexistující zákon Lex 
Sokol: Sokol se zasloužil o vznik Českoslo-
venské republiky v roce 1918 a o obnovu 
Československa v roce 1945!

   Středa 27. 5. 1942
— Heydrich jede z Panenských Břežan otevře-

ným vozem s poznávací značkou SS-3,
— nad zatáčkou na Vychovatelně čekají  

Jozef Gabčík s Janem Kubišem,
— Gabčíkovi se bohužel v přímé blízkosti 

auta zasekne samopal,
— řidič vozu upozorní na atentátníka a upo-

slechne Heydrichův rozkaz k zastavení,
— Kubiš hodí bombu, která exploduje pod 

stupátkem pravého zadního kola,
— Heydrich je zraněn a převezen na Bulovku, 

kde lékaři zjistí zlomené žebro, protrženou 
bránici a poškozenou slezinu; 4. 6. umírá 
na sepsi způsobenou střepinou ze se-
dačky mercedesu.

— 16. 6. 1942 – Čurda přijíždí do úřadovny 
gestapa

— 18. 6. 1942 – po sedmihodinovém boji 
s Němci umírá v kostele svatých Cyrila 
a Metoděje sedm československých pa-
rašutistů – Opálka, Gabčík, Kubiš, Valčík, 
Bublík, Hrubý, Švarc

Heydrichův Mercedes-Benz 320

Na ďáblickém hřbitově 
(tehdy byl součástí Ďáblic) 
byly ve fingovaném hrobě 
číslo 135 8 IV majitelem 
pohřební služby Václavem 
Smržem ukryty padákové 
postroje, kombinézy  
a polní lopatky skupiny 
ANTHROPOID.
Později byly na příkaz 
gestapa vhozeny  
do neoznačeného společ-
ného šachtového hrobu 
i ostatky parašutistů.  
Připomíná je pomník  
v pravé zadní části hřbitova.
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Sportující hasiči
SDH Praha-Ďáblice, foto Lucie Sandrová a Pavel Veselý

Když jsme zakládali kroužek mladých hasičů pod vedením SDH Ďáblice, snažili jsme se naše 
mladé členy vzdělávat všestranně – od zdravovědy až po uzlování, samozřejmě s ohledem 
na práci hasičů. Jasně že jsme v kroužku měli mimo jiné i své vlastní děti. Ale že by některé z našich 
dětí třeba v budoucnu uvažovalo o kariéře hasiče profíka, nebo alespoň chtělo kráčet v našich 
stopách jako „dobrák“, jsme jen tiše doufali. Ale stalo se. Proto když syn jednoho z našich členů 
před čtyřmi lety projevil zájem o požární sport a sám na něj začal trénovat, s nadšením jsme ho 
začali podporovat. Čas běžel dál a Viktor se postupně začal po výsledkových žebříčcích šplhat 
výš a výš. Jeho úsilí a nadšení neslo úspěchy, a proto když loni v listopadu dosáhl na třetí místo 
v závodu ve Vlašimi, chtěli jsme jeho reprezentační, tréninkové i startovní úsilí podpořit a požádali 
jsme MČ Praha-Ďáblice o mimořádný sponzorský dar ve formě speciálního zásahového obleku, 
který se pro tento typ sportu užívá. Vedení MČ toto rozšíření našeho působení uvítalo a rozhodlo 
se nás i Viktora podpořit, za což velmi děkujeme. Všichni závodníci, kteří budou oblek používat, 
ponesou tedy barvy nejen SDH Ďáblice, ale i městské části Praha-Ďáblice jako takové.

Když Viktor přišel s nápadem trénovat děti v požárním sportu TFA, uvítali jsme to s nadšením. 
A co TFA vlastně je? Toughest Firefighter Alive (jak už název prozrazuje, přišel z Ameriky), 
lze přeložit jako Nejtvrdší hasič přežije. V podstatě je to závodní trať s několika úseky, které 
simulují práci hasiče. Skládá se z těchto částí: roztažení, smotání a zapojení hadicového vedení, 
transportu zraněné osoby, zdolání překážky, výstupu po žebříku do výškové budovy, vytažení 
břemene do patra a přenosu závaží. Aby byl závod co nejbližší skutečným náročným podmínkám 
zásahu, je závodník po celou dobu vybaven třívrstvým zásahovým oblekem, zásahovou přilbou 
a dýchací technikou, což samo o sobě je slušným závažím. Celkem má na sobě závodník i 30 kg 
navíc. Samozřejmě takto náročná trať je od 18 let.

Ale ani nejmenší hasiči nezůstanou bez šancí. Existuje i dětská TFA liga, které se děti mohou 
účastnit již od tří let! Jistě, není tak náročná. Místo figuríny člověka děti nosí velkého plyšového 
medvěda, který je ovšem mnohdy větší než závodník sám, a místo dýchacího přístroje mají 
na zádech „dýchák“ vyrobený z prázdné PET lahve.

Oběma variantám tohoto závodu se v našem nejbližším okolí velice intenzivně věnuje Pepa 
Mandys z SDH Satalice, a právě s ním jsme letos spolupořádali pro nás první závod dětského 
TFA, který se konal 23. 4. dopoledne na parkovišti u Globusu Čakovice. A jsme pyšní, že v tomto 
závodu nastoupili mezi 107 dětmi i dva závodníci za hasiče Ďáblice, přestože jejich výcvik začal 
teprve na podzim loňského roku. Doufáme, že jim i jejich trenérovi nadšení vydrží a budou tak 
hrdě reprezentovat svou městskou část.

Májová vycházka
Jana Kohoutová, sociální komise

Rádi bychom pozvali naše ďáblické se-
niory na komentovanou vycházku s prů-
vodkyní po pražském Vyšehradě.

Jistě si všichni pamatujeme výrok kněž-
ny Libuše: „Vidím město veliké, jehož 
sláva bude hvězd se dotýkati.“ Po cestě 
se tedy budeme kochat nádhernými vý-
hledy na Prahu a uslyšíme historii těchto 
prastarých míst. Uvidíme i spoustu histo-
rických památek. Chybět nebudou ani 
legendy a zajímavé příběhy. Od paní prů-
vodkyně budeme mít sluchátka, takže 
nám vůbec nic z jejího výkladu neunikne.

Pojďme si společně užít pěkné sobotní 
dopoledne, budeme se na vás těšit. Akce 
se bude konat 21. 5. 2022 od 10 hodin. 
Sraz je u východu ze stanice metra Vyše-
hrad. Průvodce na nás bude čekat s ob-
rázkem kostlivce. Přihlásit se můžete 
na úřadě naší městské části. Nevratná 
záloha činí 30 Kč na osobu.

Pozvánka na  
jarní výlet seniorů 
na státní zámek  
Konopiště
Zveme ďáblické seniory na další výlet, 
který se uskuteční v sobotu 11. června 
2022. Tentokrát se vydáme navštívit nád-
herný zámek Konopiště a jeho přilehlou 
růžovou zahradu. Čeká na nás I. zámecký 
okruh, který představuje reprezentační 
a hostinské pokoje umístěné v 1. patře 
jižního křídla zámku, kde jsou instalová-
ny nejkrásnější sbírkové předměty, 
včetně dobového nábytku, obrazů či por-
celánu. Poté se můžete individuálně vy-
dat prozkoumat Růžovou zahradu se zá-
hony stromkových a keřových růží, která 
byla založena arcivévodou Františkem 
Ferdinandem d´Este v letech 1906 až 
1913 jako součást přírodně krajinářské-
ho parku. Podíváme se též do nedalekého 
města Benešov.

Odjezd je jako obvykle od úřadu naší 
městské části v 8.00 hodin a předpoklá-
daný návrat v 17 hodin. 

Prosíme seniory, kteří mají zájem se 
tohoto výletu zúčastnit, aby se přihlásili 
v úředních hodinách v podatelně úřadu 
městské části Praha-Ďáblice a složili zde 
50 Kč jako zálohu na výlet. Zbudou-li 
volná místa, mohou se výletu zúčastnit 
také senioři nebydlící v Ďáblicích. Ti pak 
zaplatí kromě zálohy při odjezdu i vstupné 
do zámku.

Pěkný výletní den  
přeje za sociální komisi při MČ Praha- 

Ďáblice Jana Kohoutová
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Tradice a dobro na jedné Vlně
Míša Ničová, foto Pavel Veselý

Dne 9. dubna 2022 se v Komunitním centru Vlna uskutečnila tradiční Velikonoční tvořivá dílna 
pro děti, tentokrát rozšířená o sbírku potřeb pro ukrajinské maminky s dětmi, které nalezly svůj 
dočasný domov v Ďáblicích.

Zatímco vlněná klubovna se dočkala přívalu dětí, které vyráběly pod vedením ďáblických se-
niorek překrásné kraslice (nejedna z nich ozdobila náš komunitní „vajíčkovník“), tak se kavárna 
proměnila v místo solidarity a pomoci. Vybralo se množství trvanlivých potravin, hygienických 
i školních potřeb, hraček a vybavení domácnosti (celkem cca 350 kg materiálu), který okamžitě 
putoval tam, kde byl potřeba.

Chtěla bych touto cestou opravdu srdečně poděkovat všem, kdo se do této sbírky zapojili. 
I těm, kteří potřebné věci věnovali v rámci všech našich průběžných výzev ze sociálních sítí.  
I aktivním občanům, kteří nás s nabídkou pomoci průběžně kontaktují. Děkujeme!

8. ročník festivalu Open House Praha se letos 
uskuteční od 16. do 22. května a o víkendu 
zpřístupní veřejnosti zdarma 101 budov 
a prostorů na celém území hlavního města. 
Ve festivalovém týdnu od 16. května bude při-
praven doprovodný program – přednášky, 
diskuse a speciální komentované procházky 
nejen pro milovníky architektury.

Kompletní seznam otevřených budov nalez-
nete na openhousepraha.cz/festival-2022/ 
a doprovodné programy openhousepraha.
cz/kalendar-akci/. Open House Praha je ur-
čen pro širokou veřejnost, pro osoby se zdra-
votním postižením i pro rodiny s dětmi.

Letošní program je věnovaný připomínce 
narození několika významných architektů pů-
sobících v Čechách. Slovinský architekt a ur-
banista Jože Plečnik by letos v lednu oslavil 
150 let od narození a při této příležitosti bude 
možné si s komentovaným výkladem pro-
hlédnout hlavní loď, podzemní kryptu i spodní 
část věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
na Vinohradech, jedné z nejpozoruhodnějších 
sakrálních staveb v České republice.

Vojtěch Ignác Ullmann je představitelem 
tzv. české novorenesance a od jeho narození 
uplyne v dubnu 200 let. V rámci festivalu mů-
žete navštívit rodinnou Vilu Lanna v Bubenči, 
která vznikla jako letní odpočinkové sídlo prů-
myslového podnikatele, sběratele umělec-

kých památek a mecenáše Vojtěcha Lanny 
ml. Zájemci se mohou podívat do historických 
sálů první pražské Novoměstské sokolovny, 
budete moci obdivovat bílo-červenou sgrafi-

tovou výzdobu a interiéry bývalé Vyšší dívčí 
školy ve Vodičkově ulici nebo nahlédnout 
do poslední Ullmannovy pražské realizace, 
budovy České polytechniky na Karlově ná-
městí, kde dnes sídlí Fakulta strojní ČVUT 
v Praze.

V březnu uplynulo 140 let od narození ar-
chitekta Pavla Janáka, proto jsou v programu 
zastoupeny stavby z jeho různých životních 
období jako Klubový dům Autoklubu ČR, funk-
cionalistický EA Hotel Juliš na Václavském 
náměstí, Palác Adria ve stylu tzv. národního 
slohu nebo konstruktivistický objekt vino-
hradského Husova sboru s nepřehlédnu-
telnou zvonicí.

Program Open House Praha nabízí celkem 
26 novinek. K vidění bude nedávno dokon-
čená radnice MČ Praha 12, areál Českého 
hydrometeorologického ústavu v Zámku Ko-

mořany a jeho okolí nebo čerstvě zrekon-
struované komunitní centrum Klubovna 
Zbraslav v místech bývalé prádelny od archi-
tektů ze studia Projektil.

Mezi novinky patří i nově zrekonstruované 
Technologické centrum UMPRUM Mikuland-
ská s velkorysými prostory a nadstandardním 
vybavením pro studenty, nová budova Čes-
kého institutu informatiky, robotiky a kyberne-
tiky ČVUT v Praze v dejvickém vysokoškolském 
kampusu s nepřehlédnutelnou pneumatickou 
fasádou nebo jedna z největších a nejvý-
znamnějších památek meziválečné funkcio-
nalistické architektury v Praze – dřívější sídlo 
pražských Elektrických podniků, dnes Bu-
benská 1. Rozlehlý palác byl v době svého 
vzniku považován za symbol přicházející nové 
doby, moderní architektury a pokroku.

V Ďáblicích budete moci navštívit zpří-
stupněné budovy pouze v sobotu 21. 5. 2022, 
a to hasičskou zbrojnici, základní školu, KC 
Vlnu, Obecní dům Ďáblice a Hvězdárnu Ďáb-
lice. Všechny objekty budou zpřístupněny 
pro veřejnost od 10 do 18 hod. (kromě školy, 
která se uzavře již v 17 hod.).

Zájemci mohou navštívit také nedaleký 
velký Ďáblický hřbitov, kde budou probíhat 
skupinové prohlídky s průvodcem a od  
14 hod. také komentovaná vycházka s archi-
tektem.

Celý festival se opět koná pod záštitou sta-
rosty MČ Praha-Ďáblice Miloše Růžičky.
Zdroj: tisková zpráva Open House Praha, z. ú.

Festival Open House Praha

Šikovné ruce tvoří a učí...

...a vytvářejí vlastní kraslice

...maminky vybírají materiál...
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Británie je svou otužilostí pověstná, ale moc 
se neohřejeme v zimním období ani v jižní 
části Evropy. Vytápění zde často nemají ře-
šené vůbec, přestože tam zimní teploty běžně 
klesají až k nule. 

Ohřejeme se naopak ve Skandinávii, kde 
stejně jako u nás fungují systémy dálkového 
vytápění. Do rozvoje těchto vyspělých systé-
mů výrazně investovalo například Dánsko, 
kde je takto vytápěna až polovina všech 
domácností, v Kodani pak dokonce více než 
90 procent. Velmi rozšířené jsou systémy dál-
kového vytápění ve Finsku, Švédsku, Ně-
mecku či Rakousku. Díky centrálnímu záso-
bování teplem si ten nejvyšší tepelný komfort 
užívá celkem 250 milionů Evropanů.

O všechno se stará  
dodavatel tepla
Jediné, co musejí zákazníci připojení dálkově 
na teplárny udělat, je otočit kohoutkem ter-
mostatického ventilu na radiátoru. O všechno 
ostatní se stará dodavatel tepla, v případě 
Prahy Pražská teplárenská ze skupiny Veolia, 
která zajišťuje většinu dálkového vytápění 
v metropoli. Výhodou je maximální komfort, 
teplárna garantuje nejvyšší pohodlí, bezúdrž-
bovost a nepřetržitý monitoring provozu. 
Obyvatelé ani správci domu se tedy nemusí 
zatěžovat pravidelnými revizemi kotelen, ko-
mínů, řešit proškolenou obsluhu ani řešit jiné 
starosti spojené s dodávkou tepla.

Jde také o ekologii
Všechny aktivity Pražské teplárenské a skupi-
ny Veolia směřují k udržitelnému rozvoji dál-
kového vytápění, který je rozšířen nejen v Čes-
ké republice, ale i ve vyspělých západních 
zemích. Výroba dálkového tepla má řadu vý-

hod pro uživatele a pomáhá zlepšovat životní 
prostředí. Uplatňuje principy šetrného využí-
vání zdrojů i ochrany klimatu. Pražská teplá-
renská přivádí více jak 90 procent tepla z elek-
trárny v Mělníce a využívá i odpadního tepla ze 
ZEVO Malešice. Výroba tepla je nadále eko-
logizována, kontrolována a navíc je umístěna 
mimo bytovou zástavbu. „Jeden velký komín, 
který dokáže vypustit přísně kontrolované, 
měřené a minimalizované emise nad smogo-
vou pokličku, je lepší než stovky malých domá-
cích kotelen, které vypouští z nízkých komínů 

emise přímo do bytové zástavby. Je doloženo, 
že jeden rodinný domek s kotlem na pevná pa-
liva vypustí do ovzduší stejné množství prachu 
jako teplárna při výrobě tepla pro tři sta bytů,“ 
dodává k tomu Jakub Tobola, obchodní ředitel 
společnosti Veolia.

Jak je to s plynem
I vytápění plynem uvnitř měst není ideální na-
příklad z pohledu oxidů dusíku. Úplným na-
hrazením sítě tepen dálkového vytápění 
domovními nebo blokovými plynovými ko-
telnami by se totiž zhoršila emisní situace 
téměř na polovině rozlohy Prahy. Uvnitř hlavní-
ho města by se tak vyprodukovalo až 207 tun 
emisí oxidů dusíku ročně a nízké komíny 
domovních kotelen by nedokázaly dostatečně 
rozptýlit spaliny do ovzduší. To znamená, že 
téměř polovina metropole by začala dýchat 
horší vzduch. 

Do budoucna se jako velmi perspektivní 
jeví energetické využívání odpadů, ať už je to 
kromě výše zmíněného komunálního odpadu 
likvidace kalů anebo odpadní teplo z čistíren 
odpadních vod. Naším cílem by tedy mělo být 
využít dobře tepla a energie, které sami pro-
dukujeme a nikoli uprostřed města pálit plyn 
dovezený z Ruska.

V čem je dálkové vytápění 
tak výhodné?
Umožňuje vyrábět teplo centrálně ve vzdá-
lených ekologizovaných zdrojích a snižovat tak 
emisní zátěž ve městech. Není závislé na do-
dávkách zemního plynu, které se v odrazu 
nových skutečností jeví jako značně nesta bilní. 
Naopak může dobře využít palivového mixu 
včetně řízeného spalování komunálního odpa-
du. V rámci EU byl systém dálkového vytápění 
vyhodnocen jako nejefektivnější a zároveň 
cenově příznivý a určitě stojí za to, abychom jej 
i v České republice zachovali a nadále rozvíjeli. 
Pokud by docházelo k zásadním odpojením 
způsobeným výstavbou domácích kotelen, 
byly by škody bohužel nevratné.

Více se dozvíte na www.praha-cista.cz

Nejpohodlnější způsob vytápění
Teplo bereme v Praze jako samozřejmost. Své byty běžně vytápíme  
na 22 až 23 °C a přitom nejsme zvyklí se zabývat údržbou.  
Neuvědomujeme si, že tomu tak není všude v Evropě.

O společnosti
Společnost Pražská teplárenská a.s., kte-
rá se již téměř 30 let stará o Pražskou tep-
lárenskou soustavu a dodává teplo a tep-
lou vodu pro Prahu a její blízké okolí, je 
součástí skupiny Veolia Energie ČR. 

Dlouhodobým cílem skupiny je ekolo-
gickým a bezpečným způsobem budovat 
a provozovat energetickou infrastrukturu 
a zařízení pro města a obce. 

Teplo a teplou vodu dodává do 560 tisíc 
domácností a průmyslových objektů. 

Nabízí chytrá řešení pro bytové domy, 
průmyslové závody a komerční areály, 
jejichž cílem je optimalizovat spotřebu 
energie, využívat alternativní zdroje a při-
nášet tak úsporu nákladů.

V České republice Veolia působí již od 
počátku 90. let. Energetická divize sku-
piny Veolia je předním českým výrobcem 
a dodavatelem tepla a elektrické energie 
v kogeneraci a je prvním nezávislým provo-
zovatelem sítě chladu na českém trhu.

Teplárna ve Stockholmu dodává městu čisté a komfortní teplo
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Z jakého důvodu bylo vysazeno tolik sakur?
Na území Ďáblic bylo v předchozích eta-

pách výsadeb stromů vysazeno pouhých de-
set okrasných třešní, které spadají do katego-
rie „sakur“. Dvě z nich jsou pak typickými 
sakurami a jednalo se o dosadbu stávající 
aleje ve starší zástavbě. Dále bylo vysazeno 
osm okrasných třešní, které jsou také ne-
domácí, exotické, ale ne natolik vizuálně od-
lišné od našich domácích stromů (koruny 
netvoří „trychtýře“). Byly navrženy z důvodu 
velikosti, atraktivity květu, neplození. Po-
měrně velkou skupinu třešní pak tvoří třešně 
domácí, kultivar „Plena“, tj plnokvětá. Jedná 
se o klasickou, ale sterilní třešeň, která neplo-
dí, což je v městském prostředí požadováno 
z hlediska údržby a bezpečnosti (uklouznutí, 
bodavý hmyz). Poskytují však pyl a vizuálně 
jsou nerozeznatelné od tradičních domácích 
třešní. Tradiční domácí třešně pak byly vy-
sazeny v okolí ďáblické hvězdárny.

Proč nebyly v Ďáblicích vysazeny například 
lípy a ostatní nektarodárné a pylodárné 
dřeviny?

V rámci výsadeb byla navržena též lípa, ale 
pouze jako dosadba do stávající aleje lip 
u parkoviště, na starou náves u školy 
a na hřbitov. Tato výsadba ale nebyla 
realizována. Lípa je tradiční českou dřevinou 
doprovázející lidská sídla i krajinu po staletí, 
výborně funguje jako akcent drobných 
zastavení, má skvělou prostorotvornou 
schop nost a je samozřejmě také medonosná. 
Bohužel současné klima lipám příliš nesvěd-
čí, nejsou úplně vhodné do uličního prostoru 
a také jejich medovice, které přibližně měsíc 
intenzivně polepí vše, na co dopadne, nejsou 
ve veřejném prostoru (a především nad par-
kujícími auty) vítaným projevem krásného 
stromu. Z těchto důvodů byly navržena pouze 
v mizivém a opodstatněném množství 
a místech.

Proč byly vysazeny tak velké odrostky 
s amputovanými vlasovými kořeny, čímž se 
snižuje jejich ujímavost?

Velikost vysazovaných stromů byla volena 
s ohledem na místo výsadby. Do veřejného 
prostoru (ulice, náměstí) není možné či ro-
zumné vysazovat příliš drobné výpěstky, které 
jsou náchylnější k poškození (vandalismus, 
psi, údržba) a jejich efekt je mizivý a v čase 
trochu „v nedohlednu“. Volili jsme pro výsad-
bu takové velikosti, které v daném místě již 
budou plnit alespoň základní prostorotvornou 
funkci a zároveň se dobře ujmou. Naopak 
v přírodnějším prostředí sadů jsme volili 
menší výpěstky, které mají lepší ujímací 
schopnost, ale neřeší se zde například pod-
chodný či podjízdný profil, poskytování stínu 
apod. V zástavbě jsme dbali na rychlejší do-
sažení klimatizačního efektu nových výsadeb. 
„Amputace“ kořenů probíhá při pěstování 
dřevin u každé, i malé velikosti. Pokud je však 
rostlina ve školce vychovávána dobře, kořeny 
jsou zakracovány pravidelně, vytvoří hustou 
síť a bal a jsou na přesadbu a ujímání dobře 
připravené. Je důležité, aby realizaci provádě-
li odborníci, z kvalitního materiálu a pod od-
borným dohledem, což mohu v Ďáblicích za-
ručit, osobně jsem na výsadby dohlížela.

Zeptali jsme se za vás
Na redakci ĎZ se s dotazy na výsadbu zeleně v obci obrátil pan Šrámek. 
Jeho otázky jsme předali Ing. Markétě Pešičkové, autorizované krajinář-
ské architektce, která výsadbu nových stromů realizovala.

Pomáhejme lesu
Pavel Marvánek

V sobotu 2. dubna proběhl již tradiční jarní úklid Ďáblického háje. Všichni, kteří se ho zú-
častnili, byli jako vždy skvělí. Zvláštní poděkování patří skupině skautů z Benátek nad Jizerou 
vedených Jakubem Šefčíkem, Erichově skupině zahraničních i českých spolupracovníků 
z firmy GEP a pracovníkům Wecotravel.

Tedy ještě jednou – příroda i přátelé Ďáblického háje děkují účastníkům za jejich ochotu, 
pracovitost i pečlivost. Jako vždy bylo spolehnutí na pracovníky Lesů hl. m. Prahy a jejich 
profesionální pomoc. Poděkování za pomoc patří i všem třem radnicím městských částí, 
které s hájem sousedí.

Úklid lesa bohužel potvrdil, jak velkou tragédií pro jeho existenci jsou cyklisté. Vytvářejí 
další a další stezky v zeleni, ořezávají větve, které jim brání v průjezdu, budují v lese 
skokanské můstky, sjíždějí stráně v bezprostřední blízkosti přírodní památky Ládví i v celém 
jejím ochranném pásmu. Terény jezdí přes kořeny stromů, které tak ztrácejí stabilitu, pů-
vodní přirozený porost už na mnoha místech zcela zanikl. Přitom jde o místa, kde dříve 
běžně rostly hřiby i lišky a půdu pokrývaly mechy a lesní tráva. Rozsah devastace nelze pře-
hlédnout, ale ani obrovské množství značek nastříkaných na stromech. Červené, zelené, 
modré, bílé a žluté terčíky, případně šipky nebo barevné fáborky, kterými se cyklisté navá-
dějí na trasy, sjezdy a z klád vybudované „skokánky“, a stále přibývají nové. Ďáblický háj má 
zřejmě navíc tu smůlu, že se stal i místem komerčně provozované cyklistiky.

Dalším problémem jsou ohniště, která živelně vznikají po celém lese. V době, kdy je 
dlouhodobý nedostatek vláhy a hrozí požáry, toto jednání ohrožuje samotnou další existenci 
lesa. Prosím, myslete i na budoucnost.

Lovte stromy  
jako pokémony
Pokud máte rádi stromy nebo třeba plánujete 
výlet s dětmi do přírody, jistě oceníte novou 
mobilní aplikaci Tree Check App, která po vy-
focení rozpozná, o jaký druh stromu se jedná 
a jaké jsou jeho typické vlastnosti. Dále uživa-
teli řekne, kolik tento strom v létě vypaří vody, 
jak velký stín poskytuje a jak moc tedy 
ochlazuje okolní prostředí. Navštívené stromy 
je možné přidávat do mapy nebo si z nich vy-
tvořit vlastní „herbář“ (například sbírku všech 
památných stromů ve městě). Uživatelé 
v aplikaci sbírají body za návštěvy nových 
stromů, opakované návštěvy i jejich zalévání. 
Po nasbírání určitého počtu bodů se jim 
za odměnu otevřou příběhy o stromech. Apli-
kaci je možné zdarma stáhnout na Google 
Play či App store. Více se dozvíte na lifetree-
check.eu/cs/TreeCheckApp

Vysadili jste strom?
Sázíme budoucnost je iniciativa Nadace 
Partnerství, která chce výsadbou 10 milionů 
stromů zlepšit zdraví české krajiny a odolnost 
měst. Zapojit se může kdokoliv, kdo od roku 
2019 vysadil strom mimo les a zaregistruje 
jej do interaktivní mapy na sazimebu-
doucnost.cz/registrace-vysadby
Mapa poskytuje unikátní přehled o druzích 
a počtech vysazených stromů, lokalitách 
i subjektech, které jsou do sázení v České 
republice zapojeny. Počítá se opravdu každý 
strom, tedy i takový, který jste vysadili třeba 
u vás na zahradě.
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Opět na bedně
Jaroslava Beranová 
vyhrála na Speciální 
olympiádě ČR  
20.–24. března  
v Horní Malé Úpě 
zlatou a stříbrnou 

medaili v běhu na běžkách na 100,  
resp. 50 metrů. Jarunce gratulujeme a přeje-
me hodně úspěchů při dalších sportovních 
kláních!

Tradice plná světla a naděje
Míša Ničová, foto Pavel Veselý

Čarodějná magická noc za dob Keltů nazývaná svátek Beltaine je ve svém významu oslavou 
života, probuzení, jarního rozpuku radosti, lásky a zrodu nového. Beltaine znamenalo ve sta-
rokeltštině „jasný a zářivý“ oheň, který pálí vše staré, aby se uvolnil nový prostor, nová energie.

Čarodějnice mají v Ďáblicích letitou tradici. Letos se díky spolupráci městské části Praha-Ďáb-
lice, manželů Sládkových (sladkovna.cz), mladých tanečnic z Taneční školy Hit, ďáblických hasi-
čů a několika ďáblických žen podařil zrealizovat úvodní happening k tradičnímu zapálení vatry. 
Rej loutek-ptáků nesených dívkami a ženami v pohybu okolo ohně symbolizoval význam oné 
magické noci. Jaro vytlačilo zimu, světlo temnotu a dobro zlo.

Návštěvníků se sešlo na louce u ohně i v areálu komunitního centra Vlna opravdu hodně. 
Hrálo se divadlo, tvořily se masky, bubnovalo se, na pódiu zněly domácí i světové hity v podání 
kapely Evergreen. Do večerních hodin byly v provozu pouťové atrakce i stánky s dobrým jídlem 
a pitím. Na závěr večera rozzářil nebe nad Ďáblicemi tradiční ohňostroj.

Věříme, že si kousek magické noci odnesl každý s sebou domů, a přejeme všem krásné jarní 
dny plné mladé, tvořivé a láskyplné energie.

Světlé dobro...

Chmury lze zahnat bubny...

...či přátelstvím

Hranice hoří!

...vytlačilo tmavé zlo

Zveme rodiče dětí narozených v roce 2021 a 2022  
na slavnostní přivítání 
nových občánků,
které se uskuteční v září 2022.
Přihlásit se můžete e-mailem: socialni.komise@dablice.cz  
nebo osobně v podatelně úřadu naší městské části. 
Podmínkou účasti na této slavnosti je trvalé bydliště dítěte na území Ďáblic. 
Těšíme se na setkání s vámi!



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

Program na květen 2022
Otevírací doba / pozorování oblohy 
dalekohledy
středa 13–23; pátek 13–19, 21–23;  
sobota a neděle 10–12, 13–19,  
21–23 hodin.

Přednášky astronomické, přírodovědné 
a cestopisné ve středu od 18 hodin:
25. 5. Milan Halousek:  
Válka a kosmonautika

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

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

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

úterý  17. května od 17 hod. Metropolitní plán (prezentace a beseda) –  
   sál Obecního domu Ďáblice

sobota  21. května od 10 hod. Open House Praha – Ďáblice

sobota  21. května od 10 hod. Komentovaná procházka seniorů po Vyšehradě

čtvrtek  26. května od 17 hod. Tři hodiny pro život (základy první pomoci – seminář) –  
   KC Vlna

úterý     7. června od 17 hod. Metropolitní plán (prezentace a beseda) –  
       nebo 8. června  sál Obecního domu Ďáblice

čtvrtek   9. června od 19.30 hod. Karel Plíhal (koncert) – sál Obecního domu Ďáblice

sobota  11. června od 8 hod. Výlet seniorů na Konopiště a do Benešova

pátek  17. června od 17 hod. Dája Šimíčková & Shadde Yadda  
   (letní swingová tančírna) – sál Obecního domu Ďáblice

sobota  25. června od 14 hod. Dětský den s večerní zábavou – hřiště SK Ďáblice

I letos pro vás připravujeme letní kino v amfiteátru KC Vlna. Plánované termíny jsou 17. 6., 
15. 7. a 12. 8. Podrobné informace o filmech vám přineseme v příštím ĎZ, na webu i FB.

Změna programu vyhrazena.

Tři hodiny pro život
Ve čtvrtek 26. května od 17 hodin pořádáme v KC Vlna výukový seminář o aktuálních trendech 
první pomoci v odborném podání pracovníků Českého červeného kříže Praha 9 proběhne  
v KC Vlna. V případě velkého zájmu spoluobčanů bude operativně přesunut do sálu Obecního 
domu Ďáblice. Prosíme zájemce o předběžnou registraci účasti osobně, mailem či elektronicky 
M. Ničové, KC Vlna. Vstup zdarma!

Dětský den s večerní zábavou
V sobotu 25. června od 14 hodin na vás čeká exhibiční utkání fotbalové školičky, interaktivní 
stanoviště od Sladkovna.cz, sportovní stanoviště, hudebně soutěžní vystoupení Katky  
a Gábiny pro děti a samozřejmě hasiči s pěnou. Od 19.30 hodin pak večerní zábava  
s kapelou Horváth band.
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Centrum Ďáblice –  
sokolovna
Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy. 
Tréninky: přípravka čtvrtek 14.45–15.45,  
ostatní pondělí, středa a čtvrtek 16–17.30 
hodin. Volné hraní pro veřejnost: pondělí 
18–21, neděle 17–20 hodin.
Pořádané akce pro veřejnost:
každou neděli od 14.15 Grand Prix CST 
Ďáblice (turnaj dvouher ve stolním tenise  
pro veřejnost a rekreační hráče)
Podrobnosti naleznete na centrumstolniho-
tenisu.cz či na telefonu 727 834 421.

Domovní stanoviště tříděného odpadu
Hlavní město Praha nabízí vlastníkům bytových domů umístění sběrných nádob na tříděný 
odpad do domovního vybavení dle prostorových možností objektu a počtu nájemců, kterým 
budou nádoby určeny. Pravidelný svoz sběrných nádob je hrazen z rozpočtu hl. m. Prahy. 
Zřízením domovního stanoviště mohou obyvatelé bytových domů snížit náklady na svoz  
komunálního odpadu efektivnějším tříděním přímo v rámci jejich objektu.
Pravidla pro zřízení domovního stanoviště:
— Je určeno pouze pro fyzické osoby, obyvatele daného domu. Právnické nebo podnikající 

osoby stanoviště využívat nemohou.
— O stanoviště může zažádat vlastník bytového domu (nebo jím pověřená osoba)  

o nejméně čtyřech bytových jednotkách.
— Stanoviště se zřizují pro papír, plast a sklo. Lze zažádat o nádoby pro všechny  

tři komodity, popř. jen pro některou z nich.
— Objem nádob je standardně 120 l (do počtu osmi bytových jednotek) nebo 240 l  

(pro osm a více bytových jednotek).
— Frekvence svozu je 1x týdně nebo 1x za 14 dní.
— Nádoby jsou umístěny v domovním vybavení nebo ve venkovní uzamykatelné kóji  

na pozemku vlastníka bytového domu.
— Za úklid a čistotu stanoviště odpovídá vlastník/správce objektu. Město u domovních  

stanovišť pravidelný úklid nezajišťuje.
— Změna/zrušení stanoviště je možná prostřednictvím žádosti přímo na Magistrát  hl. m. 

Prahy. Žádost lze vyzvednout buď na úřadě MČ Praha-Ďáblice, nebo ji lze stáhnout  
z webových stránek naší MČ v sekci formuláře.               -OVS-



KEMP SE PSY
11.-15. 7. 2022, 1.-5. 8. 2022

 
 SPORTOVNÍ KEMP

25.-29. 7. 2022
 

ZOOLOGICKÝ KEMP
22.-26.8. 2022

 TANEČNÍ KEMP
25.-29. 7. 2022

 

DETEKTIVNÍ KEMP
11.-15. 7. 2022

 

n Platný a připravovaný územní plán – příležitosti a hrozby pro Ďáblice.
n Zveřejnění územního plánu – krok na cestě k novému územnímu  

plánu Ďáblic.
n Jak a kde budou mít Ďáblice možnost chránit a rozšiřovat veřejnou zeleň?
n Jak a kde budou mít Ďáblice možnost regulovat nebo naopak  

podporovat stavební aktivity občanů, velkých vlastníků půdy,  
soukromých investorů a státu?

n Kde požadovat rozvoj veřejných služeb (prodejny, sport a rekreace, 
školství a sociální služby, ostatní pracovní příležitosti) na svém katastru?

n Návrh smlouvy o spolupráci s Rytířským řádem Křižovníků – opatření  
k zadržování dešťových vod, k ochraně půdy, majetku a zdraví občanů.

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

Beseda bude zaměřena na prezentaci návrhu územního plánu,  
na představení dosavadních připomínek Ďáblic a s tím související 
smlouvy s řádem křižovníků – historicky první smlouvy o spolupráci 
mezi Ďáblicemi a řádem jako vlastníkem klíčových pozemků  
a budov. Prostor bude i pro připomínky a 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
17. května 2022 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.





S měsíční splátkou již od
Rozjeďte se vstříc novým zážitkům v inovovaném provedení modelu KAROQ. K financování CHYTŘE  
navíc zdarma získáte předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 najetých kilometrů.

Vzorový příklad úvěru na vůz  ŠKODA KAROQ 1,0 TSI 81 kW Ambition v ceně 638 900 Kč, při financování se ŠKODA Financial Services v ceně 638 900 Kč, splátka předem 
191 670 Kč (30 %), výše úvěru 447 230 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 534 263 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 581 975 Kč, RPSN vč. 
pojištění 11,410 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 366 011 Kč, měsíční splátka úvěru 4 674 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 5 999 Kč, úroková sazba p. a. 
7,09 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10 % spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění 
skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: min. 31 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Platí při předání vozu zákazníkovi do 30. 11. 2022.

NOVÁ ŠKODA

Již od
KAROQ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km Ilustrativní fotografie

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

– 
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