
Odhalují skrytá 
tajemství
V knize Ďáblice se píše, že při výkopových pracích v ulici Kostelecké  
byly nalezeny pozůstatky dvou lidí z doby před 3500–3800 lety.  
Nález pochází ze starší doby bronzové a znamená, že osídlení Ďáblic  
je přibližně o 2500 let starší než osídlení Prahy. Dá se tedy říct, že se k nám 
Praha „před dvěma a půl tisíci lety připojila“. Ovšem sečná rána objevená 
na jedné z lebek svědčí o tom, že ani tehdy nebyly Ďáblice příliš bezpečným 
místem. O dalších nálezech v naší obci se dočtete na str. 8–11.
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Nebezpečí obnoveného  
cestování žáků do škol
Dlouho očekávaný návrat dětí do škol je 
tady. Snad nejdůležitější byla tato zpráva pro 
rodiče, kteří mají můj velký obdiv, jak dokázali 
zvládat svoje zaměstnání, v mnoha případech 
z domova, denně pomáhali svým dětem s vý-
ukou, kromě večeří připravovali i obědy a sva-
činy a do toho všeho se museli poprat s in-
fekcí jak u sebe, tak ve svém okolí. A k tomu 
samozřejmě zvládali i vše ostatní jako jindy. 
Často ještě stihli pomáhat svým rodičům, 
prarodičům či sousedům, kteří na vše zůstali 
sami.

Objevování nového, ale i obezřetnost a ob
novení dřívějších dobrých návyků. Kdo by 
ale řekl, že se také budou do školy těšit i naše 
děti. Je jedno, zda na spolužáky, učitele nebo 
nové zážitky. Pomalu se náš život začíná vracet 
do starých kolejí. Otázkou je, zda to vůbec pů-
jde. Bude opravdu vše stejné, či trochu jiné? 
Určitě jsme se ujistili, že nic v životě není sa-
mozřejmé, nepřichází automaticky – a jak se 
říká „nic není zadarmo“ a „nic netrvá věčně“.
Jako otec dvou dcer, i jako starosta, který 
po Ďáblicích často chodí nebo jezdí na kole 

a vidí pohyb a chování dětí na ulicích a ostat-
ních veřejných místech, si dovolím rodičům 
předložit toto upozornění: Bohužel dlouhým 
pobytem doma nejen mnohé děti přišly o za-
běhnuté návyky. 

Všichni víme, jak divoce vypadají první 
dny po návratu dětí do školy po prázdninách. 
Prázdniny sice nebyly, ale s přestávkami byly 
děti mimo docházkový školní režim na dis-
tanční výuce velmi dlouho. 

Proto bych rád požádal rodiče, aby se 
svými dětmi probrali bezpečnost při cestě 
do školy a na kroužky, které se také otvíra
jí. Aby si děti opět zvykly věnovat patřičnou 
pozornost volbě cesty, soustředily se pokud 
možno pouze na ni a během chůze či jízdy 
vše ostatní odložily do bezpečí školy nebo 
jiných míst, kam v průběhu dne už zase pu
tují. Děkuji.

Ďáblické kulturní akce  
se vracejí
Znovu připravujeme již dříve jednou i vícekrát 
naplánované a zase zrušené kulturní akce. 
Vždy v domnění, že se epidemická situace ne-
bude zhoršovat. Proto vás všechny spolu s KC 
Vlna i já srdečně zvu na několik kulturních 
akcí nejen pro dospělé, ale i pro děti. Bohatý 
program místních akcí naleznete na straně 
15. Spolu s vámi věřím, že se akce tentokrát 
opravdu uskuteční.

Bezpečnější chodník, chráněný přechod, 7 nových parkovacích školních míst – realizace 2021. Bližší informace k projektu naleznete na stránkách 
www.dablice.cz/dokoncene-zamery-mc / BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Slovo 
starosty
Miloš Růžička

Vážení spoluobčané, 
milí sousedé

Bezpečnější cesta do školy ulicí U Par
kánu. V souvislosti s výše uvedeným od-
stavcem jsem rád, že právě v tomto roce 
se budou realizovat dopravní úpravy ko-
munikace U Parkánu a přilehlých chod-
níků. Chodník kolem ďáblické kaple již 
nebude končit tak nebezpečně na ne
přehledném nároží, bude pokračovat 
dále podél statku až ke třem novým škol
ním parkovacím místům K+R, přibudou 
bezpečnostní dělicí ostrůvky a chráně
ný přisvětlený přechod s odbočovacím 
pruhem (odbočení na parkoviště školy). 
Na straně školy (tedy v opačném směru 
jízdy) vznikne pět parkovacích školních 
míst K+R. Za mne: projekt má konečně 
všechna potřebná povolení a finanční 
krytí. S blížícím se zahájením nového škol-
ního roku přicházejí tyto zásadní úpravy 
jako na zavolanou.
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AKTUÁLNĚ: Projekty  
přihlášené v rámci  
Participativního rozpočtu 2021
Navrhovatel: Projekt:
Jana Smrčková Bosý chodníček v areálu KC Vlna
Jan Sládek Ďáblice z ptačí perspektivy  
 (vizualizace drony + kamery)
Bára Sládková Ďáblický anděl (krosnová loutka)
Jan Sládek Ďáblický totem – rozšířené možnosti
Tamás Besskó Geopark u ZŠ Ďáblice
Jana Smrčková Herní prvek pro nejmenší –  
 Koníčkovo náměstí
Barbara Tranová Informační tabule s mapou Ďáblic  
 k zastávkám MHD (Květnová, Ďáblice)
Klub ďáblických seniorů Přívětivý domov pro ptactvo a hmyz  
 – zahrada KC Vlna
Klub ďáblických seniorů Úprava živých plotů u vjezdů na křižovatky
Klub ďáblických seniorů Velkoplošná mapa Ďáblic s označením  
 a popisem důležitých budov v obci
Pavel Vondrášek Vlna barevnější  
 (keramické květináče s květinami)
Michal Mošnička Vstupní branka na hřiště u KC Vlna
Eliška Šárová Záhony cibulovin v centru obce

Podrobnější informace o všech 14 navržených projektech budou uve-
řejněny na webových stránkách městské části a vyvěšeny ve vestibulu 
úřadu a v KC Vlna. 

Hlasování proběhne ve druhé polovině června 2021 – způsob hlaso-

vání a detaily budou oznámeny přes výše uvedené komunikační kaná-
ly. Za vedení MČ děkuji všem navrhovatelům za jejich odhodlání zkva-
litnit prostředí, ve kterém žijeme.

Jan Hrdlička

Údržba zeleně
Ve druhé polovině května probíhala v Ďáblicích v závislosti na počasí 
údržba zeleně (úprava keřů, sekání travnatých ploch, odstraňování ná-
letů apod.).

Prosíme obyvatele o označení ploch na veřejném prostranství, které 
nepožadují pravidelně upravovat nebo sekat (např. v místech, kde mají 
záhony či keře).

Oprava výtluků
V následujícím období bude probíhat oprava výtluků např. na křižovat-
ce Osinalická–Kokořínská a dalších místech a výměna kanálových 
vpustí např. v ulici Kokořínská. Oprava byla objednána dne 9. 4. 2021 
u společnosti Poklopsystem, s. r. o.

V současné době jsou místa k opravě vyznačena zvýrazňovačem 
a dále čekáme na vypracování DIO a DIR, které je nutné mít k dispozici 
při výměně kanálových vpustí.

Opravy silnic, které zajišťuje TSK Praha: ulice Ďáblická, U Parkánu, 
Na Štamberku, Šenovská, Hřenská, Kostelecká. Závady na těchto  
silnicích můžete nahlásit přímo na TSK Praha přes internetovou apli-
kaci, sekce Hlášení poruch a závad: www.tsk-praha.cz/wps/portal, 
www.tsk-praha.cz/zavady/

Opravy v ostatní ulicích zajišťuje MČ Praha-Ďáblice.
Upozornění na nutné opravy můžete nahlásit mailem na:  

podatelna@dablice.cz nebo zavolat na tel. 724 185 805.

Ivana Krejzová, odbor vnitřní správy Úřadu MČ

Mnohé z nás právě končící doba covidu-19 
s někým ještě více sblížila, s některými bo-
hužel i nečekaně rozdělila. Těžké chvíle nám 
ukázaly naše opravdové přátele a někteří 
z nás, možná i díky vzájemné pomoci, po-
znali přátele nové. Také sousedské potkávání 
mimo naše domovy se opět pozvolna vrací 
a i já se těším, že se s vámi budu moci opět 
osobně potkávat i jinak než při rozdávání 
dezinfekce, roušek a roznášení všemožných 
informací a opatření.

Totem v proměnách času
S příchodem jara na sebe vzal ďáblický totem 
opět novou podobu. Děkuji všem, zejména 
seniorům z kroužku Šikovných rukou, za jejich 
nápady a spoustu času, který totemu a jeho 
krásným proměnám ve spolupráci s autory  
a městskou částí věnovali.  

Vánoce 2020 

Vánoce 2019

Masopust 2020 a 2021 

Jaro 2021
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Problémy s parkováním v Ďáblicích dokázala 
objektivně pojmenovat anketa z jara loňské-
ho roku. Názory na problematiku spojenou 
s parkováním, různá pro a proti tzv. „modrým 
zónám“ apod., daly podnět k několika akcím, 
se kterými bych naše občany rád seznámil. 
Některé byly neúspěšné, některé chceme do-
končit o prázdninách.

Všechny respondenty, kteří by si přáli 
„modré zóny“ v Ďáblicích jenom proto, aby 
mohli získat výhodnější možnost parkování 
v sousední Praze 8 (Ládví, Kobylisy, Karlín), 
bohužel zklameme. Aktualizovaný plán pro 
parkování na území hlavního města Prahy na-
dále počítá s vysokou mírou ochrany parkova-
cích míst pro rezidenty oblastí s tím, že by 
měla být rozšířena možnost parkovacích míst 
pro návštěvníky – jak v existujících parkova-
cích zónách, tak ve vznikajících parkovacích 
domech a parkovištích P+R po obvodu Prahy.

Odpůrce vybudování modrých zón v Ďábli-
cích můžeme uklidnit. Zatím s nimi nepočítáme. 
Líbivá rétorika, že by mohla být možná kombi-
nace obojího, tj. nezapojit MČ Ďáblice do systé-
mu „modrých zón“ v Praze a zároveň využívat 
možnost získat zvýhodněné parkování v ostat-
ních městských částech, se v současnosti neje-
ví vůbec reálně. Modré zóny byly mezitím zave-
deny na Střížkově a Proseku i v Letňanech. Je 
třeba brát tento fakt vážně a být připraveni 
na alternativy, jak zamezit přeplnění „našich“ 
ulic „cizími“ auty, i když je snad každému jasné, 
že se jedná o „veřejné komunikace“ patřící 
„nám všem“. V mnoha lokalitách je problém 
znásoben tím, že parkovací místa zaplňujeme 
vlastními auty, obytnými a užitkovými vozy, které 
parkují mimo vlastní pozemky a garáže.

V Ďáblicích jsme navíc žádnou vhodnou lo-
kalitu pro parkoviště P+R vytipovat nedokáza-
li. Měla by být v přímé blízkosti MHD, nejlépe 

stanice metra, u zastávek tramvají, autobusů 
– pokud možno v nezastavěných částech 
obce (něco jako parkoviště na Ládví).

Kde je nejhůř? 
Jednou z kritických oblastí, která je téměř 
dennodenně přeplněná parkujícími automo-
bily, je horní část ulice Květnová – Na Znělci. 
Byla zamítnuta žádost MČ „namalovat“ jed-
noduché značení V12c (vodorovná podélná 
žlutá čára u obrubníku) v místech, kde stojící 
automobily návštěvníků Ďáblického háje 
opravdu překážejí ve vjezdech k domům, 
v příjezdu k posledním třem domům na Květ-
nové nebo v křižovatce s ulicí Na Znělci. Žá-
dost bohužel nenašla podporu u Policie Čes-
ké republiky. 

Důvod? Jedná se o nadbytečné značení – 
na všech místech je zastavení již zakázáno 
obecnými pravidly. S podobným odůvodně-
ním byl odmítnut návrh MČ na namalování 
„žluté čáry V12c“ v Hořínecké ulici v místě 
přecházení u křižovatky s Osinalickou, zejmé-
na kvůli vozíčkářům bydlícím v magistrátním 
domě. Nezbývá tedy než vyzvat všechny řidi-
če, hlavně rezidenty bytového domu, aby ne-
parkovali na tomto „nevyznačeném přecho-
du“ a neblokovali tak tento bezbariérový 
průjezd přes komunikaci.

A co mají rezidenti dělat, když si nějaký řidič 
vjezdu či přechodu nevšimne a zastaví před 
ním? Rada zní: přivolejte policii! Preventivní 
10 cm široká žlutá čára by mohla zapůsobit 
lépe. Alespoň jsem o tom přesvědčen. Zkou-
šíme naši žádost prosadit znovu!

Zásadní změna
Dalším problematickým místem byla ulice Ko-
kořínská, zejména ve spojení s provozovaným 
sportovním areálem. Po konzultacích s odbor-

níky a sbíráním zkušeností v jiných městských 
částech jsme se v této oblasti rozhodli vyzkou-
šet „časově omezená“ parkovací místa.

Věříme, že jak Policie ČR, tak i správní  
orgán na Praze 8 vyjdou našemu návrhu vstříc 
a že bude možné v co nejkratší době parkova-
cí místa vyznačit tak, aby dostalo parkování 
v této oblasti větší řád. Návrh úprav (viz ob-
rázek) obsahuje:
— doplnění vodorovného a svislého dopravní-

ho značení pro umístění celkem 38 stání, 
tzn. zvýšení počtu parkovacích stání oproti 
dnešnímu stavu o cca 5 míst;

— jasné vyznačení zákazu parkování před 
vjezdy do garáží a na soukromé pozemky;

— časové omezení parkování pro 27 šikmých 
stání;

— vyznačení jednoho místa pro osoby s ome-
zením pohybu.
Společně jsme hledali takový charakter  

organizace parkovacích stání, abychom za-
bránili dlouhodobému „odkládání“ automo-
bilů na tato místa. Zejména z tohoto důvodu 
je většina míst, celkem 27 šikmých stání,  
navržena jako místa s omezenou dobou  
parkování na max. 6 hodin v době od 8 do  
20 hod. Chceme tento model parkování, 
prakticky ověřený v jiných městských částech 
na okraji Prahy, otestovat i zde. 

Toto značení by nemělo bránit parkování 
rezidentů nebo jejich návštěvníků přes noc, 
ale mělo by za současné kontroly strážníky 
městské policie zamezit celodennímu parko-
vání návštěvníků Prahy, „odkládání“ nepojízd-
ných vozidel a vraků, odstavení vozidel z auto-
půjčoven apod. Časové kotoučky pro ty řidiče, 
kteří je nemají ve svém voze v rámci výbavy 
vozidla, budou k dispozici v občerstve ní 
na hřišti.

Na Ďáblické ulici se situace s parkováním 
v místě před bývalou poštou po obou stra-
nách ulice mírně zlepšila díky omezení podni-
katelských aktivit „vypůjčování vozidel taxi“. 
Na základě zkušeností s časovým omezením 
parkování v Kokořínské ulici budeme sledovat 
i tuto lokalitu.

U nových záměrů rekonstrukcí či přestaveb 
požadujeme budování parkovacích míst. 
Jsme si vědomi, že podmínka zajistit parková-
ní projekty komplikuje a prodražuje, ale ulice 
není nafukovací.

Prosba závěrem
A ještě jedna závěrečná prosba k parkování: 
nikomu z nás by nedělaly radost ponechané 
spuštěné motory automobilů před okny, jak 
kvůli spuštěnému topení v autě v zimě či kli-
matizaci v létě. V rámci ohleduplnosti k rezi-
dentům kdekoli prosíme o důsledné vypínání 
motorů automobilů, když např. čekáte na děti 
před hřištěm v autě. Věřím, že tím přispějete 
nejen ke zlepšení kvality ovzduší a zdraví, ale 
i klidu spoluobčanů, kteří zde bydlí!

Děkuji za všechny, kteří se na úřad s tímto 
nešvarem obracejí.

Parkování v obci a změny  
v Kokořínské
Jan Hrdlička
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Městská část Praha-Ďáblice, 
a fotbalový oddíl SK Ďáblice pořádají  

v sobotu 19. června 2021
na fotbalovém hřišti Kokořínská 400
od 14 hodin
odpoledne pro děti
a večerní posezení s hudbou

Jedeme dál II.
Od 14 hodin dětský a sportovní den, 
od 20 hodin posezení pro dospělé 
s hudební produkcí a koncertem 
ďáblické skupiny Lajna. 

67. jednání 28. 4. 2021
Rada MČ po projednání souhlasila:
— se záměrem pronajmout část pozemků 

v k. ú. Ďáblice na dobu neurčitou za účelem 
umístění dvou poštovních boxů České poš-
ty, s. p.;

— se záměrem pronajmout část pozemku 
v k. ú. Ďáblice na dobu neurčitou za účelem 
umístění informativní tabule pro ANGIO -  
CHIRURGIE, s. r. o.

Rada MČ po projednání schválila:
— cenovou nabídku společnosti Lefay, s. r. o., 

na dva nové herní prvky na dětském hřišti 
Na Znělci;

— dodatek č. 6 k nájemní smlouvě s paní 
L. M., jehož předmětem je prodloužení ná-
jmu;

— dodatek k licenční smlouvě uzavřené se spo-
lečností TRIADA, spol. s r. o., o poskytnutí 
uživatelských práv k modulárnímu počítačo-
vému programu „MUNIS 2000 – Seznam 
obyvatel a volby“ na dobu neurčitou;

— rozhodnutí o prominutí místního poplatku 
z pobytu z důvodu mimořádné události 
v souvislosti s covidem-19 za období od 
1. 4. 2021 do 31. 5. 2021;

— přidělení bytu pro nového školníka ZŠ pana 
P. K.;

— smlouvy se společností PVK, a. s., o dodáv-
ce vody a odvádění odpadních vod pro od-
běrná místa v majetku MČ Praha-Ďáblice;

— smlouvu o sdružených službách dodávky 
elektřiny se společností E.ON Energie, a. s.

Radní MČ informovali o:
— prezentaci návrhu rozsahu Pavilonu ZŠ 

a připomínkách;

— projednávání dalšího postupu – dopady 
různých variant protihlukových opatření 
u Cínovecké v úseku Kostelecká – K Lomu;

— vyjádření ZŠ a MŠ k protokolu o skutečnos-
tech zjištěných při ověření účetnictví účetní 
jednotky za rok 2020.

V rámci jednání RMČ proběhlo zasedání kri
zového štábu, který projednal:

— doporučení ředitele MHMP pro ÚMČ k do-
držování protiepidemických opatření;

— poděkování členům JSDH od Hasičského 
záchranného sboru hl. m. Prahy, od 1. 5. 
2021 je ukončeno zálohování HZS;

— členové JSDH budou zavedeni do registrač-
ního systému a budou se moct naočkovat 
proti nemoci covid-19.

68. jednání 10. 5. 2021
Rada MČ po projednání souhlasila:
— s uzavřením smlouvy o nájmu prostor se 

společností Alza.cz, a. s., pro umístění  
AlzaBoxu;

— s uzavřením smlouvy o nájmu části pozem-
ku se společností Sellanomer, s. r. o., 
za účelem umístění prodejního stánku;

— se záměrem nabytí části pozemků v k. ú. 
Ďáblice a s předloženým zněním a podmín-
kami návrhu kupní smlouvy s Rytířským řá-
dem Křižovníků s červenou hvězdou.

Rada MČ po projednání schválila:
— smlouvu o nájmu části pozemku pro sub-

jekt ANGIO-CHIRURGIE, s. r. o., za účelem 
umístění informativní cedule;

— stanovisko MČ Praha-Ďáblice k navržené 
cyklistické lávce přes D8 Cínovecká;

— vnitřní předpis č. 6/2021 – stanovení pod-
mínek k zabezpečení požární ochrany při 

akcích, kterých se zúčastní větší počet 
osob;

— smlouvu o zřízení věcného břemene se spo-
lečností Pražská plynárenská Distri buce, 
a. s., na pozemcích v k. ú. Ďáblice;

— program 17. veřejného jednání ZMČ dne 
26. 5. 2021;

— dohodu o ukončení nájmu bytu č. 1 v ulici 
Ďáblická 160/4 s nájemníkem T. K. ke dni 
31. 5. 2021;

— smlouvu o nájmu bytu č. 1, Ďáblická 160/4 
s paní J. P. ode dne 1. 6. 2021.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— informaci o opravě bytu č. 1 v bytovém 

domě U Parkánu 18/9;
— žádost J. B. o poskytnutí finančního pří-

spěvku na nádrž na dešťovou vodu;
— architektonickou studii bytového domu 

Ďáblická zpracovanou Ing. arch. V. Shapta-
lou.

Radní MČ informovali o:
— žádosti paní P. T. o výměnu bytu;
— situaci s roznášením Ďáblického zpravoda-

je;
— přípravě stanoviska pro Bydlení Ďáblice, 

s. r. o., ke stavebnímu povolení;
— zahájení kontrolních dnů na stavbě rozšíře-

ní kapacity ČSOV Chřibská.
V rámci jednání RMČ proběhlo zasedání kri

zového štábu, který projednal:
— probíhající jednání radních a starostů HMP 

a MČ k postupu testování na školách;
— aktualizovaný stav zásob testů pro zajištění 

výuky v ZŠ Ďáblice.

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

O čem jednala rada městské části
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Na základě výsledků měření hluku v listopadu 
2019 a po konzultacích s odborníky byly vy-
hotoveny dvě hlukové studie řešící především 
hluk z Cínovecké. Postup však neprobíhal  
během nouzových stavů, karantén a dalších 
omezení v roce 2020 snadno. Jedno poziti-
vum jsem ale subjektivně zaznamenal: celko-
vé omezení pohybu lidí snížilo tranzitní dopra-
vu po Cínovecké i po Ďáblické a tím i spojené 
negativní vlivy.

Předem se omlouvám všem odborníkům 
za zjednodušující pohled a terminologii. 
Všechny odborné zprávy, protokoly z měření 
včetně všech tabulek a obrázků naleznou zá-
jemci na webových stránkách MČ: dablice.
cz/hlukvdablicich.

Vyhotovené studie měly napovědět, jaká 
konkrétní protihluková (dále PH) opatření 
bude třeba realizovat, tak aby hluková zátěž 
městské části Praha-Ďáblice od silničního 
provozu na Cínovecké ulici NEPŘEKRAČO-
VALA hygienické limity hluku LAeq,T, a to jak 
pro denní (60 dB), tak pro noční dobu 50 dB  
(LAeq,T – ukazatel hluku vyjádřený tzv. ekviva-
lentní hladinou akustického tlaku).

Záměrně byla pro všechny výpočty použita 
veřejná data získaná z oficiálních hlukových 
a dopravních studií (TSK Praha, EKOLA group, 
spol. s r. o.) shromážděná k posouzení EIA pro 
Záměr silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), 
úseky 518 a 519, aby nebylo možné tato data 
zpochybňovat či rozporovat.

Na území Ďáblic bylo vytipováno celkem  
17 výpočtových bodů v místech stávajících 
rodinných domů. Pozice některých výpoč-
tových bodů jsou totožné s lokalitami, na kte-
rých probíhalo skutečné měření hluku v roce 
2019.

Z tohoto důvodu jsme nechali zpracovat zá-
kladní hlukové modely pro různé intenzity do-
pravy:
1. model hlukové zátěže z Cínovecké ulice pro 

stav v roce 2020;
2. model hlukové zátěže pro výhledový stav 

v roce 2030 bez vybudování SOKP;
3. model hlukové zátěže pro výhledový stav 

v roce 2030 s plánovaným zprovozněním 
úseku SOKP 518 a 519 Ruzyně–Březiněves 
(jedná se o nejhorší stav, který by mohl pro 
MČ Ďáblice v horizontu 10–15 let nastat).
Základní stav počítá s intenzitou dopravy 

v roce 2018, tj. 80 500 vozidel (zdroj dat – 
TSK hl. m. Prahy, a. s., úsek Kostelecká–
Kbelská). Dále je odhadována intenzita do-
pravy v roce 2030 bez SOKP 91 200 vozidel, 
po realizaci úseků 518 a 519 SOKP odhad 
činí 107 900 vozidel. Po zprovoznění celého 
dálničního okruhu včetně úseku 520 Březi-
něves–Satalice by intenzita dopravy měla 

poklesnout, především počet tranzitních ná-
kladních vozidel.

Z principu „čím vyšší je intenzita dopravy, 
tím vyšší jsou hlukové emise“ vychází nejhůře 
stav 3, tzn., až bude dokončena část dálnič-
ního okruhu od letiště po Ďáblice. Výpočty 
i měření z roku 2019 naznačují překročení hy-
gienického limitu pro noční období LAeq,T = 
50 dB u objektů podél Chřibské, v Březnové 
a v Řepné. Tento fakt ale umožňuje současná 
legislativa „obejít“ pomocí tzv. „korekce pro 
uplatnění staré hlukové zátěže“, který limity 
hluku zvyšuje o 5 dB.

Měření a výpočty prováděné v souvislosti 
s přípravou dálničního okruhu SOKP ale na-
značují, že „intenzita“ hluku již nyní dosahuje 
takového rozdílu oproti stavu v roce 2000, že 
použití tzv. „korekce“ nebude možné. A na-
opak bude možné argumentovat nyní namě-
řenými „reálnými“ hodnotami.

Pro výše uvedené výhledové stavy hlukové 
zátěže v roce 2030, které vyplývají z předpo-
kládané rostoucí dopravy, byla namodelová-
na protihluková opatření podél Cínovecké 
ulice ve třech variantách:
a) souvislá PH stěna vysoká 4 m podél zá-

padní krajnice Cínovecké;
b) souvislá PH stěna vysoká 5 m, 4 m a 3 m 

podél západní krajnice Cínovecké;
c) souvislá PH stěna vysoká 5 m, 4 m a 3 m 

podél západní krajnice Cínovecké, sever ně 
od Kostelecké po obou stranách Cíno-
vecké.
Na základě předběžných jednání s majiteli 

pozemků na počátku roku jsme nechali 
do studie doplnit ještě čtvrtou variantu:
d) protihlukové stěny výšky 6 m severně 

od Kostelecké po obou stranách Cínovecké 
a jižně od Kostelecké vybudovat protihluko-
vé valy výšky 6 m a 5 m nad terénem.
Po realizaci takových opatření by měla hla-

dina hluku poklesnout na všech výpočtových 
bodech pod stávající maximální denní i noční 
limitní hodnoty, kromě výpočtových bodů 
1–5, pro které bude třeba účinnost PH stěn 
navýšit tak, abychom dosáhli stejné míry 
ochrany obyvatel jako v ostatních úsecích. 
Podrobné výsledky jsou uveřejněny v odbor-
ných studiích (viz webové stránky).

Jaké jsou závěry?
I když se pro občany bydlící v Ďáblicích 

zdánlivě nic viditelného neděje, jednáme dál 
s vědomím, že:
1. Víme velice přesně, jaká protihluková opat-

ření poskytnou městské části ochranu proti 
šíření hluku, tak aby hladina hluku byla niž-
ší než současné hlukové limity. Bez korekcí!

2. Máme k dispozici „hlukový model“ Ďáblic 
a na něm lze konkrétní protihluková opatře-
ní prověřovat a porovnávat.

3. Pokračujeme v jednání s pražským magist-
rátem, do jehož kompetence Cínovecká 
spadá, o vybudování alespoň dočasných 
protihlukových opatření podél Cínovecké 
přímo na tělese stávající komunikace.

4. Zároveň zahajujeme jednání s majiteli 
předmětných pozemků podél Cínovecké 
o dalších možných variantách protihluko-
vých opatření v oblasti kolem Kostelecké 
a Cínovecké.

5. Požadavky na odhlučnění Cínovecké a úro-
vňové křižovatky Veselská–Kbelská jsou ze 
strany městské části Praha-Ďáblice zfor-
mulovány do stanovisek pro řízení v rámci 
několika záměrů EIA.
O výsledcích a konkrétních závěrech vás 

budeme průběžně informovat.

Zmírníme problémy s hlukem  
z Cínovecké?
Jan Hrdlička

Síť 17 výpočtových 
bodů podél Cínovecké 
a vypočtené hladiny 
hluku během nočního 
provozu pro rok 2020 
(kritické je rozhraní 
hnědé a žluté).
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Čtenářský most  
dokončen!
3 264 748 stran přečteného textu, 544,12 kilometru 
dlouhý most spojující Prahu a Hamburk

O Velikonocích tohoto roku byla dokončena stavba více než pětiset-
kilometrového mostu, který byl postaven z přečtených stránek. Četly 

děti z Hamburku a z Prahy. V rámci naší školy se zúčastnily třídy 2.A, 
2.B, 5.B, 5.C, 6.A a 6.B.

Bc. Martin Matoušek, učitel českého jazyka

Žákovská reflexe projektu
Čtecí projekt z Prahy do Hamburku se mi moc líbil a přečetl jsem tři díly 
Harryho Pottera i další knížky. Bylo zajímavé, jak jsme se všichni snažili 
hodně číst.

Marek Pokorný

Nestandardní  
matematické úlohy
1. Šnek leze na strom vysoký 12 m. Přes den vyleze 2 m, v noci sklouz-

ne o 1 m níž. Za jak dlouho se dostane na vrchol?
Nebo: Jak vysoký je strom, na který stejný šnek vyleze 20. den?
2. Farmář kouká z okna a vidí prasata a slepice. Napočítal 23 hlav  

a 76 nohou. Pomoz mu spočítat počet prasat a slepic.
Nebo: V cykloprodejně mají jízdní kola a tříkolky. Kolik je tam tříkolek, 

jestliže jsem napočítala 37 sedel a 86 kol?
3. Stavíme pyramidu z tenisáků a dodržujeme tato pravidla:
— Dolní vrstva má tvar čtverce.
— Ve vyšších vrstvách leží každý míček na čtyřech míčcích.
— Každá vrstva obsahuje co největší počet míčků.

Kolik míčků je v nejnižší vrstvě a kolik má pyramida míčků celkem, jest-
liže má 5 pater a na vrcholku je 1 míček?

Nebo: Stejná pravidla, stejné otázky, jen na vrcholku jsou 4 míčky?
4. Lenka měla 9 listů papíru a některé z nich rozstříhala na 3 díly. 

Na stole pak bylo 15 kusů. Kolik listů rozstříhala?
5. Palindromem nazýváme číslo, které čteme zleva i zprava stejně. Na-

příklad číslo 1 331 je palindrom. Na tachometru v autě je číslo 
15 951. Kolik nejméně kilometrů musí auto ujet, aby číslo na tacho-
metru bylo znovu palindrom?

6. Kolik je dvojciferných čísel takových, že první číslice je větší než dru-
há?

Výsledky 
matematických úloh z minulého ĎZ (str. 12):  
1C, 2C, 3C, 4B a 5B

Provoz školy
Josef Buchal, Tomáš Novotný, David Pařík, Vlasta Poláčková (vedení školy)

Na základě aktuálních vládních opatření je provoz základní a mateřské 
školy od pondělí 17. května 2021 v plném bezrotačním režimu pro 
všechny žáky a děti. Výuka probíhá dle standardního rozvrhu (zve-
řejněn v systému Bakaláři, stejně tak i suplování). Výuka žáků 2. tříd 
probíhá v budově MŠ (stejně jako tomu bylo dříve).

Pondělní příchod žáků do školy a provoz školní družiny:
Testování žáků ZŠ probíhá 1x týdně v pondělí, případně první den při 

příchodu žáka do školy v daném týdnu. Nyní bude škola pokračovat 

v testování zavedenými neinvazivními samoodběrovými antigenními 
testy, a to hlavně s ohledem na zkušenost žáků s těmito testy a jedno-
dušší organizační a personální zajištění.

Provoz školní družiny je ve standardním režimu.
Žáci, kteří navštěvují ranní družinu, se samotestují v rámci jejího 

ranního provozu.
Ostatní žáci se testují na začátku první vyučovací hodiny, příchod pro 

tyto žáky je nastaven standardně, tj. v čase 7.40–8.00 hodin.

Provoz školní jídelny
Strávníci, kteří mají v systému strava.cz dostatečný obnos, mají obědy 
automaticky přihlášeny. Tato informace je sdělena vedoucí školní jídel-
ny prostřednictvím systému strava.cz.
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Musí být ve vašem týmu specialisté?
Ano. Zmínil jste třeba kopáče. Naši lidé 

musejí být zkušení, pečliví a trpěliví. A způsob 
jejich kopání má svoji techniku a metodiku. 
Opravdu to není jako kopat doma na zahrádce.

Co vás vlastně na ďáblické území přivedlo?
V každé civilizované zemi má stavebník po-

vinnost umožnit tzv. záchranný archeologic-
ký výzkum, jehož smyslem je dokumentovat 
a zachránit památky, které by jinak byly stav-
bou zničeny. No a proto jsme tady.

Očekávali jste na ďáblickém území nějaké 
objevy? Nejste zklamáni?

Ze starších výzkumů v okolí jsme mohli 
předpokládat, že zde archeologické nálezy 
mohou být. Našli jsme stopy po objektech 
pravěké vesnice ze starší i mladší doby želez-
né a také osídlení z raného středověku. Na-
příklad zbytky obydlí, ohniště, zásobní nebo 
odpadní jámy a v nich rozličné předměty.

Jakým způsobem odhalíte zbytky pravěkých 
staveb?

Technika odstraní nejprve ornici a moder-
ní navážky. Lžící bagru se plocha začistí, až 
se postupně objeví zpravidla tmavé obrysy 
archeologických objektů, které pak obsahují 
archeologické nálezy – artefakty.

Co si pod „archeologickými nálezy“ může
me představit?

Především keramiku. Keramické úlomky, 
střepy, části nádob. Někdy jsou střepy tak 
hezky pohromadě, že se z nich dá později 
slepit téměř původní tvar. Nacházíme taky 

zvířecí a lidské kosti, části kamenných mlýn-
ků sloužících kdysi k drcení obilí, nebo opra-
cované kamenné sekerky, brousky a seke-
romlaty. Z předmětů vyrobených z kovu jde 
například o železný nůž z doby stěhování ná-
rodů, z doby železné pak o drobnější šperky, 
jako jsou železné šatové spony, bronzové 
jehlice a náramky.

Kam všechny nálezy ukládáte?
Do všeobecně známých krabic od banánů. 

Tipněte si, kolik jsme jich od listopadu napl-
nili?

No to vůbec nedovedu odhadnout. Dvacet?
Okolo stovky.

Území, na kterém pracujete, je součástí 
bývalého „lágru“. Byl to soubor dřevěných 
staveb postavených v roce 1943 pro tzv. to
tálně nasazené, pracující v letňanské Avii. 

 Drobný korálek je pěknou ukázkou 
skleněného výrobku z doby železné

 Jáma z mladší doby železné obsahovala 
paroh se stopami řezání, který je dokladem 
zpracování této suroviny

Co se ukrývá 
pod našima nohama
Pavel Veselý, foto autor

Když se v loňském listopadu na dosud volném území mezi ulicemi 
Květnová, Kučerové, Hřenská a K Náměstí objevila skupina žen a mužů 
ve žlutozelených vestách, vzbudila podiv a zvědavost. Zvláště když 
její členové vzápětí začali systematicky kopat v odkryté půdě. Byli to 
odborní kopáči, dokumentátoři a archeologové společnosti Labrys, kteří 
zde začali provádět archeologický výzkum. Nyní jsem si našel příležitost 
hovořit s vedoucím technikem výzkumu Josefem Maškem:
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Nemíchají se vám současné a prehistorické 
nálezy dohromady?

Znali jsme historii těchto míst a tušili jsme, 
co nás čeká. Jsou to nálezy téměř současné, 
přesto velmi zajímavé: zubní kartáčky, hřebe-
ny, konzervy, skleněné lahve. Je to historické 
svědectví, doklad o způsobu života v takovém 
táboře. Ale i to je archeologie.

Nakonec mi pan Mašek svěřuje k fotogra
fování malou záhadu. Kostěný podlouhlý 
výrobek, který podle ozdobného motivu do
vedou odborníci datovat do mladší doby že
lezné, jako objekt laténské kultury, avšak 
nevědí, k čemu sloužil. Tak kdyby měl ně
kdo z čtenářů Ďáblického zpravodaje něja
ký nápad?

 Vedoucí technik výzkumu Josef Mašek  
s železným nožem z doby stěhování  
národů, který byl součástí pohřební výbavy 
hrobu

 Kostěný předmět neznámého účelu, 
zdobený rytým motivem typickým pro mladší 
dobu železnou (latén)

Z dějin archeologických  
výzkumů
Michal Kostka, kurátor archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy

Úplné počátky archeologického zájmu o Ďáb-
lice lze položit až před rok 1861, kdy vlaste nec 
a romantický buditel páter Václav Krolmus 
psal o pohřebišti a žárovišti v Dablicích za ov-
čínem na hoře. Žádné podrobnější informace 
ani nálezy odtud se však nedochovaly, takže 
nevíme, o jak staré památky vlastně šlo.

Od počátku 20. století již o archeologických 
objevech z Ďáblic víme více. Tehdejší pražští 
sběratelé archeologických nálezů (kterým 
ovšem říkali starožitnosti) navštěvovali pře-
devším cihelnu pana Battisty na jižním okraji 
Ďáblic, kde se při ruční těžbě hlíny nacházely 
archeologické památky nejčastěji. Mezi ama-
térské archeology, kteří tam pravidelně do-
cházeli, patřil i libeňský učitel, pedagogický 
reformátor a pozdější spisovatel dětských 
románů z pravěku Eduard Štorch. Z Ďáb-
lic pocházela v jeho sbírce např. ojedinělá, 
hlubokými vpichy zdobená dvojitá nádobka 
z konce pozdní doby kamenné/eneolitu, sta-
rá kolem čtyř a půl tisíce let. 

Druhým významným amatérským arche-
ologem, který shromažďoval archeologické 
nálezy z Battistovy cihelny i jejího okolí, byl 
žižkovský lékař Jan Axamit, o jehož působení 
v Ďáblicích svědčí i plánek nalezišť z jeho od-
borného článku v časopise Památky arche-
ologické z roku 1930. Soukromé sbírky obou 
pánů byly později odkoupeny a staly se sou-
částí archeologické sbírky Národního muzea.

S Battistovou cihelnou se pojí i zprávy 
o dvou kostrových hrobech zničených zde 
v červnu 1931. Jeden obsahoval jednoduchý 
bronzový náramek, druhý železný meč a hrot 
kopí. Oba hroby pocházely ze 4.–3. století 
př. Kr. a můžeme je tak přisoudit historickým 
Keltům. Jiný stejně starý hrob se zdobenou 

bronzovou sponou byl nalezen v Ďáblické ulici 
v zahradě domu čp. 51 v roce 1924 a další se 
dvěma bronzovými náramky na dvorku domu 
čp. 36.

Za první moderní, skutečně vědecký ar-
cheologický výzkum v Ďáblicích lze považovat 
sondáž Archeologického ústavu ČSAV na te-
meni vrchu Ládví provedenou v roce 1973. 
Dr. Slavomil Vencl tam ve vrstvách asi dvou-
metrové stratigrafie objevil kamenné nástroje 
z křemenných valounů ze středního paleo-
litu (staré kolem 100 000 let), drobnotvaré 
pazourkové nástroje z pozdního paleolitu 
(12000–9600 př. Kr.) i mikrolitickou industrii 
ze střední doby kamenné/mesolitu (9600–
5500 př. Kr.) a zařadil tak Ládví ke dvěma 
nejvýznamnějším nalezištím starší doby ka-
menné/paleolitu v Praze.

Kromě tohoto jediného plánovitého syste-
matického výzkumu byly v Ďáblicích a v okolí 
po druhé světové válce prováděny výhradně 
archeologické výzkumy záchranné, související 
vždy s výstavbou nových domů, obecní infra-
struktury, inženýrských sítí, komunikací apod. 
Od osmdesátých let 20. století byly přede-
vším archeology z Muzea hlavního města Pra-
hy v předstihu před zemními pracemi nebo 
v jejich průběhu zachraňovány archeologické 
památky snad ze všech období mladšího (tj. 
zemědělského) pravěku, tedy od pozdní do-
by kamenné/eneolitu přes dobu bronzovou  

 Unikátní etážovitá nádobka z pozdní doby 
kamenné získaná v roce 1906 Eduardem 
Štorchem v Battistově cihelně.

 Battistova cihelna u Ďáblic a její okolí 
v dvacátých letech minulého století s vyzna-
čenými archeologickými nalezišti, která tehdy 
zaznamenal Jan Axamit.
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a železnou až po dobu římskou. Právě z doby 
římského císařství (1. až 4. století po Kr.) po-
chází např. mimořádně rozsáhlý výrobní areál 
Germánů s železářskými pecemi, objevený 
u Mratínského potoka v letech 1987–1988 
při stavbě výpadovky dálnice D8, nebo jejich 
vesnice u potoka odkrytá při jeho zatrubňová-
ní v roce 1993. Severně od potoka bylo roku 
1993 objeveno i sídliště kultury nálevkovitých 
pohárů ze starého eneolitu (3800–3400 př. 
Kr.) a pohřebiště starší únětické kultury z kon-
ce eneolitu (2300–2100 př. Kr.). 

Do výbavy mrtvých, ukládaných do země 
v typické skrčené poloze hlavou k jihu, patřily 

především tvarově charakteristické keramické 
nádoby a ojediněle kostěné či měděné ozdoby.

Zatím nejrozsáhlejší archeologický výzkum 
proběhl u Ďáblic od ledna do března roku 
2001 před stavbou mimoúrovňové křižovatky 
Cínovecká–Kostelecká. Tehdy byly odkryty 
celé sídelní areály ze starého eneolitu, z po-
zdní doby bronzové (1000–750 př. Kr.) a z ně-
kolika etap doby železné (750–50 př. Kr.). 
Skládaly se z pozůstatků velkých nadzemních 
domů, menších zahloubených chalup (tzv. po-
lozemnic), obřích sil na obilí, zásobních a od-
padních jam, tzv. hliníků na těžbu hlíny apod. 
Ojediněle tu byly nalezeny i lidské nerituální 
pohřby jedinců pohozených přímo do odpad-
ních jam na sídlišti. Příčiny takového chování 
k mrtvým, v pravěku nijak neobvyklého, jsou 
stále předmětem dohadů.

Vedle velkoplošných výzkumů přinášejí plo-
dy i drobné terénní akce, např. sledování vý-
stavby jednotlivých rodinných domů. V Ďábli-
cích tak bylo v letech 2000 až 2004 postupně 
objeveno pohřebiště bylanské kultury ze star-
ší doby železné (halštatské; 750–500 př. Kr.), 
jejíž příslušníci pohřbívali jak ukládáním ce-
lých těl do země, tak spalováním a ukládáním 
popela v urnách-popelnicích. Několik ojedi-
nělých žárových hrobů bylo zachyceno mezi 
ulicemi Hoříneckou a K Letňanům, tři kostro-
vé hroby mladých jedinců, patrně příslušníků 
vyšší sociální třídy, byly odkryty na terénním 
vrchlíku u Ďáblické ulice, další pak blízko  
ulice K Lomu. 

Kromě bronzových šperků a železných 
součástí koňských postrojů obsahovaly pře-
devším bohaté soubory různými technikami 
zdobených keramických nádob. Všechny hro-
by patřily k jednomu rozsáhlému pohřebnímu 
areálu, kde se původně pohřbívalo nejspíš 
pod nedochovanými mohylovými násypy  
v 8. až 7. století př. Kr., shodou okolností 
v místech, kde později vznikl i křesťanský 
hřbitov.

 Škála tvarů keramických nádob uložených 
do kostrových pohřbů bylanské kultury 
u starého hřbitova objevených roku 2000 

 Výběr nálezů z kostrových hrobů starší 
únětické kultury objevených u Řepné ulice 

 Hrob muže bylanské kultury ze 7. století př. 
Kr. poškozený bagrem nedaleko ulice K Lomu 

 Kostrový pohřeb starší únětické kultury 
z konce eneolitu zkoumaný nedaleko Řepné 
ulice v roce 1993 

 Původně zásobní, poté odpadní jáma kultury 
nálevkovitých pohárů ze starého eneolitu 
s lidským pohřbem zkoumaná v roce 2001 
u Kostelecké silnice 
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Co pro vás, jakožto archeologa zabývajícího 
se pravěkem, znamenají Ďáblice?

V jedné rovině – osobní – by se dalo říct, 
že Ďáblice byly dlouhou dobu můj pracovní 
„rajon“, neboť jsem na jejich území prováděl 
záchranné archeologické výzkumy víc jak de-
set let. Můj první větší plošný archeologický 
výzkum se odehrál v polích nedaleko Řepné 
ulice v roce 1993 a od té doby jsem na nejrůz-
nějších stavbách v Ďáblicích strávil opravdu 
hodně času. Z profesionálního hlediska jsou 
pak staré Ďáblice s okolím vynikajícím příkla-

dem tzv. sídelního mikroregionu – v tomto 
případě horního toku Mratínského potoka – 
na kterém se dá dobře sledovat vývoj osídlení 
v pravěku, jeho projevy, změny, zákonitosti 
apod. Právě díky mnoha proběhnuvším ar-
cheologickým výzkumům se rozšiřují např. 
naše znalosti o lidském chování v krajině a je-
jím využívání v průběhu věků.

V knize Ďáblice jsou popsány vykopávky 
napříč staletími počínaje mladší dobou 
kamennou. Co nejzajímavějšího zde bylo 
objeveno?

To ovšem záleží na tom, co je pro koho za-
jímavé. V každém případě soubory kamen-
ných nástrojů – odborně valounová industrie 
středního paleolitu, drobnotvará pazourková 
industrie pozdního paleolitu a mikrolitic-
ká industrie mesolitu – pocházející z vrchu 
Ládví patří k nejstarším, jaké byly nalezeny 
na území Velké Prahy. Pro někoho mohou být 
zajímavé doklady různorodých pohřebních 
zvyklostí v průběhu pozdní doby kamenné, 
pro jiného krásně zdobená keramika z hrobů 
starší doby železné nebo šperky keltských  
žen z doby o něco pozdější. Některé pozoru-
hodné nálezy ani nemusejí být příliš nápad-
né, např. dva malé hrnečky z dětského hrobu 
ze střední doby bronzové, dokládající přímé  

kontakty místních zemědělců s obyvateli Kar-
patské kotliny již před třemi a půl tisíci let, 
nebo unikátní dvojitý džbáneček z Battistovy 
cihelny starý více než čtyři tisíce let.

Jsou ďáblické nálezy někde vystaveny?
Bohužel v současné době nejsou. Hlavní 

výstavní budova Muzea hl. m. Prahy na Flo-
renci je právě zavřená pro rekonstrukci a cel-
ková oprava i s vybudováním nových expozic 
nebude nejspíš hotova dříve než v roce 2024. 
Archeologické nálezy jsou nyní uloženy v mu-
zejních depozitářích, ale mohu s jistotou 
potvrdit, že až novou expozici pravěku Prahy 
otevřeme, nálezy z Ďáblic tam rozhodně ne-
budou chybět.

V chodbě Obecního domu Ďáblice bude 
archeologická výstava. Na co se mohou  
občané těšit?

Z bezpečnostních důvodů nemůže muzeum 
zapůjčit přímo ďáblické archeologické nálezy 
samotné, návštěvníci tedy uvidí alespoň kva-
litní fotografie těch nejatraktivnějších. Snažil 
jsem se vybrat průřez toho nejhezčího a snad 
i nejzajímavějšího, co bylo v Ďáblicích nale-
zeno, z různých období pravěku. Na fotkách 
bude možné ocenit i některé detaily, které by 
při prohlížení ve vitríně v muzeu možná zanikly 
bez povšimnutí.

Při jakékoli výstavbě v Ďáblicích jsou vždy 
přítomni i archeologové. Myslíte, že se zde 
dá ještě něco nového objevit?

Rozhodně ano. Trochu nadneseně se dá 
stále říct, že při každém kopnutí do země se 
dá objevit něco nečekaného. Aspoň to tak 
dosud bylo např. při stavbě rodinných domů 
u starého hřbitova i jinde. Pozůstatky po li-
dech žijících zde před námi se skrývají nejen 
v okolních polích, ale i pod chodníky, domy 
a dvorky v obci. Stačí kopat přípojku pro 
vodovod a nový nález je na světě.

Na kafíčko aneb blízká setkání 
(ne)ďáblického druhu
Návštěva archeologická: Michal Kostka
Hana Macháňová, foto archiv Michala Kostky

Archeolog Michal Kostka pracoval mnoho let v Ďáblicích.  
Proto připravuje ve spolupráci s kulturní komisí výstavu,  
kterou si v chodbě Obecního domu Ďáblice budete moct prohlédnout  
od 23. června 2021. V souvislosti s ní jsem se ho zeptala:

Michal Kostka na nalezišti v Hořínecké ulici v roce 2004
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Covidové aktivity šikovných rukou
Jitka Koubková a Daniela Tůmová, foto Daniela Tůmová

Od doby, kdy kroužek Šikovné ruce pracoval na vánoční výzdobě obecního „totemu“, uběhla 
krátká doba a opět došlo k nařízením, na jejichž základě se nešlo scházet. Ženám-seniorkám 
tvoření a scházení se nad výtvory chybělo. Proto jsme se domluvily a začalo období tvoření 
na dálku, z domovů. Objednaly jsme pletací přízi, začaly plést ponožky pro seniory v nemocni-
cích (celkem jsme poslaly 28 párů) či ponožtičky a čepičky pro miminka v porodnicích. Těchto 
výrobků není nikdy dost, stále jsou potřeba. Třeba se najde mezi vámi někdo, kdo bude chtít 
k této aktivitě přispět. Budeme rády. Tuto práci ženy přivítaly, radily si navzájem, i když jen po  
telefonu nebo „pod oknem“.

Velikonoční svátky bohužel proběhly „za zavřenými dveřmi“ našich domácností. V březnu se 
nám ozvala Míša Ničová spolu s výtvarnicí Bárou Sládkovou, které vždy přicházejí s nápady 
na výzdobu „totemu“. Komunitní centrum Vlna dodalo materiál a nápad se realizoval. Šlo o vý-
robu cca 1 000 kytiček různých tvarů a materiálů, nepočítaně lístečků. Od 29. dubna bylo 
možné vidět námi ozdobený jarní strom.

Na výrobě se podílely nejen členky kroužku Šikovných rukou, Bára Sládková, Míša Ničová 
a Lucka Sandrová, ale po výzvách k pomoci i dvě(!) ženy, obyvatelky Ďáblic.

Nyní se těšíme, vzhledem k rozvolňování i naočkování většiny z nás, že se budeme zase se-
tkávat. Začneme připravovat překvapení pro seniory Ďáblic a těšit se na setkání s nimi. Zatím 
tvoříme do „šuplíku“ a těšíme se, s jakou výzvou za námi přijde Bára ohledně vánoční výzdoby.

Budeme velice rády, když se naše řady rozšíří o další členky, a to nejen z řad seniorek – přidej-
te se k nám!

Vytvořené dekorace

Ponožky pro seniory

Lepení kytiček na pruhy

Kompletace kruhu

Čepičky pro miminka

Celé dílo muselo být z prostorových důvodů dokončeno v sále
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Časopis  
pro ďáblické  
seniory
Jana Ouředníková, Klub ďáblických seniorů

Na jaře letošního roku navázal ďáblický 
klub seniorů spolupráci s redakcí časopi-
su Senior Prahy a Středočeského kraje. 
Již v měsíci dubnu jsme dostali malou 
ochutnávku v podobě několika výtisků 
a přesvědčili se o tom, že tento časopis, 
zaměřený na nejstarší generaci, je plný 
zajímavých lidských příběhů, tipů na výle-
ty, zážitků ze seniorských klubů a na své  
si přijdou i luštitelé křížovek a vědomost-
ních kvízů. Od května do naší obce zamíří 
každý měsíc 100 výtisků. 

Po dohodě s naší MČ si můžete časopis 
vyzvednout na těchto distribučních mís-
tech: knihovna, KC Vlna a úřad MČ Ďábli-
ce. Distribuce časopisu probíhá v první 
třetině měsíce, je zdarma a doufám, že 
vám udělá radost. A pro „křížovkáře“ 
máme výzvu. Zašlete nám vyluštěnou ta-
jenku vždy do konce jednotlivých kalen-
dářních měsíců (květnovou a červnovou 
do 30. 6., červencovou do 31. 7. atd.)  
na e-mail: ourednickova.jana@seznam.cz 
a třeba se na vás usměje štěstí.

Studentská  
právní poradna
Pro obyvatele hlavního města Prahy je od 
19. 5. 2021 otevřena bezplatná právní 
po radna zajišťovaná Magistrátem hl. m. 
Prahy ve spolupráci se studenty Právnic-
ké fakulty Univerzity Karlovy. Poradnu  
najdete v budově magistrátu v přízemí 
Škodova paláce (přepážky č. 7 a 8), a to 
každé pondělí a středu od  14 do 16 ho-
din. Návštěvu v poradně je nutno předem 
telefonicky objednat na čísle 12444 
(pondělí–čtvrtek od 8 do 18 hod).

Poradna svou činností nesupluje služ-
by poskytované advokáty či notáři. Stu-
denti zde poskytují kvalifikované základní 
rady pro řešení různých životních situací, 
které mohou klientům usnadnit jejich roz-
hodování. Ovšem očekávat řešení složi-
tých kauz zde není možné a v takovém 
případě bude klient odkázán na služby 
advokáta či notáře. Poradna pomůže 
s drobnými právními záležitostmi, jako 
například jak lze řešit sousedské spory, 
na co nezapomenout v nájemní smlouvě, 
jaké náležitosti by měla mít závěť či jak 
vyřešit problém ze soužití bytového druž-
stva. Poskytuje především právní pomoc 
ohledně možností řešení vzniklé situace, 
nevyhotovuje žádná písemná podání ani 
smlouvy.  mk

Seniorské obálky 
Seniorská obálka, obsahující základní údaje o majiteli a jeho zdravotním stavu, bezmála tři roky 
pomáhá nejen seniorům v situacích ohrožení zdraví nebo života v jejich domácím prostředí. 
V případě potřeby pak pomůže složkám IZS urychlit záchranu života. Nyní jde do světa kapesní 
verze tiskopisu. Takzvanou Seniorskou obálku Mini může mít každý u sebe.

„Pro zdravotníky je Seniorská obálka jednoznačně přínosem, rychle se tak dostanou k aktuál-
ním informacím o zdraví pacienta, to pochopitelně usnadní jejich zákrok na místě. Od starších 
lidí navíc máme zpětnou vazbu, že už samotná přítomnost obálky jim přináší klid a psychickou 
pohodu,“ uvádí tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Michaela 
Bothová.

Díky úspěchu domácí Seniorské obálky, kterou zájemci umísťovali ve svých domovech na 
vnitřní stranu vchodových dveří či dveře lednice, se projekt Senioři v krajích rozhodl udělat také 
menší, kapesní verzi obálky. Mini obálka se díky rozměrům necelých 8×10 centimetrů vejde do 
peněženky či kapsy. Senior, člověk se zdravotním postižením či omezením nebo řidič ji tak může 
mít neustále při sobě.

Dle našeho názoru užitečnou pomůcku otiskujeme níže a věříme, že karta nalezne upotřebení 
nejen u starších spoluobčanů. V případě zájmu bude karta ke stažení i na webových stránkách 
městské části.

Seniorské obálky, neboli I.C.E. karty (In Case of Emergency, z ang. Použít v případě nouze), 
sestavil projekt Senioři v krajích MPSV ČR (www.seniorivkrajich.mpsv.cz/).

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

Údaje o dítěti

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

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

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

Údaje o žadateli – zákonném zástupci

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

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

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

Bankovní spojení

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

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

Poučení
Dle usnesení č. 135/20/ZMČ z 25. 11. 2020 může být příspěvek ve výši 2 500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice od 0 do 18 let
věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti, podaného zákonným zástupcem s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice. Podání žádosti je možné pouze 
od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené 
od 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15. 1. roku následujícího. Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem 
nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele. MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady. 
(např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).

Různé | červen 2021
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Ne rozhodčí,  
ale oponenti nám „zařízli“ 
multifunkční halu
Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice

I když stavební úřad a odborné útvary po letech projednávání 
a řešení připomínek vydaly stavební povolení, oponenti opět podali 
ke stavebnímu úřadu odvolání, a tak několik let práce na tomto pro-
jektu je opět oddáleno a stavět zatím nemůžeme. Tímto také pro
padla dotace ve výši 15 mil. Kč na výstavbu haly, které SK Ďáblice 
získal od hl. m. Prahy a půjdou tedy na jiné sportovní projekty 
do jiných městských částí.

Nikomu neberu možnost odvolání oproti rozhodnutí odborných 
stavebních úřadů, ale některé argumenty oponentů v něm uvede-
né podle mého názoru patří na zcela jiné „kolbiště“, než je řízení 
u stavebního úřadu. Ke všem námitkám oponentů uvedených v od-
volání zpracovala naše městská část a SK Ďáblice vyjádření, se kte-
rým se v případě zájmu můžete seznámit zde: skdablice.eu/hala/
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Centrum Ďáblice – sokolovna
Oddíl mládeže TTC Praha pořádá v srpnu  
příměstské tábory zaměřené na stolní tenis:  
dva pětidenní (16.–20. 8., 23.–27. 8.)  
a jeden dvoudenní (30.–31. 8. 2021).
Kapacita jednotlivých turnusů je 12 dětí,  
tréninky 10–12, 15–17 hodin.
Příměstské tábory se konají v Centru stolního tenisu 
Ďáblice, Kokořínská 204/28. Podrobnosti naleznete 
na centrumstolnihotenisu.cz či na telefonu 603 451 965.

Hvězdárna Ďáblice 
Program na červen 2021

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Úterý 16–19; středa 16–19, 21–23; čtvrtek 16–19;  
pátek 16–19, 21–23, sobota 14–19, 21–23;  
neděle 14–19 hodin.  
Čtvrtek 10. 6. 11–14 hodin částečné zatmění Slunce.

POHÁDKY pro nejmenší (od tří let)
Každou sobotu v 15 hodin – Paxiho dobrodružství  
ve Sluneční soustavě.
Každou neděli v 15 hodin – Měsíc u krejčího.

Různé

– inzerce –

Ďáblický zpravodaj |  

Čáma-spol, a.s.
U Parkánu 1072/2b
Praha 8 – Ďáblice
PO – ČT 7:00–16:45
PÁ 7:00–11:45
SO 8:00–11:45

O všem, co se bude, či nebude konat, vás budeme informovat na webových 
stránkách dablice.cz, vlna.dablice.cz a na FB KC Vlna.

Kalendář plánovaných akcí
úterý 1. června od 17 hodin Buřtování ke Dni dětí – KC Vlna

pátek 11. června od 19 hodin Manželství v kostce –  
sál Obecního domu Ďáblice

čtvrtek 17. června  od 20 hodin Tereza Krippnerová & The Masters –  
sál Obecního domu Ďáblice

sobota 19. června od 14 hodin Jedeme dál II. (odpoledne pro děti a večerní 
posezení s hudbou) – hřiště SK Ďáblice

neděle 20. června od 11 hodin Den otevřených dveří – hasičská zbrojnice

neděle 20. června od 17 hodin Oslavy slunovratu – prostranství před Obecním 
domem Ďáblice a KC Vlna

do 20. června Výstava fotografií Jiřího Volfa – chodba Obecního domu Ďáblice

od 23. června Výstava archeologických nálezů – chodba Obecního domu 
Ďáblice

středa 30. června od 16 hodin Hurá na prázdniny (dětská diskotéka) – KC Vlna

pátek 9. července od 21.15 hodin Yesterday (letní venkovní kino) –  
amfiteátr KC Vlna

pátek 30. července od 21.15 hodin Big Lebowski (letní venkovní kino) –  
amfiteátr KC Vlna

pátek 13. srpna od 21.15 hodin Bábovky nebo Přes prsty (letní venkovní kino) 
– amfiteátr KC Vlna

pátek 3. září od 20.30 hodin Dolittle (letní venkovní kino) – amfiteátr KC Vlna

Kvůli současné epidemické situaci vstupenky na jednotlivé akce neprodáváme, 
pouze rezervujeme.



ŠKODA ENYAQ iV – emise CO2: 0 g/km;  spotřeba: 16,6–18,1 kWh/100 km.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ŠKODA

NOVÁ,
ENYAQ iV

PLNĚ ELEKTRICKÁ

* Jedná se o předběžné hodnoty.

– inzerce –






