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Bezpečněji kolem školy,  
kaple a statků
Ulice U Parkánu
Jistě jste si mnozí všimli dopravních omezení 
v ulici U Parkánu (úsek od kaple kolem školy 
k hasičské zbrojnici). Realizace úpravy komu-
nikace U Parkánu, z důvodu zajištění větší 

bezpečnosti, byla plánována poměrně dlouho 
a zahájení úprav směrováno na období let-
ních prázdnin. Děkujeme za pochopení toho-
to přechodného a pro mnohé nepohodlného 
stavu. Jsem přesvědčený, že budoucí výhody 
pro nás všechny, zejména vyšší bezpečnost 
pohybu děti, toto krátké omezení mnohokrát 
převáží.

Jak to všechno začalo
Již před mnoha lety jsme využili příležitosti 
a v rámci pražského projektu Bezpečně 
do škol jsme s dopravními poradci vytipovali 
nejvyužívanější pěší trasy. Na těchto trasách 
jsme vyznačili problémová místa a projektanti 
připravili úvodní návrhy řešení. Pak bylo bo-
hužel dlouhé období shromažďování návrhů 
i z dalších míst Prahy, jejich schvalování a če-
kání na finanční podporu a realizaci. Mezitím 
jsme si některé přechody vyznačili sami 
z vlastních prostředků, nebo zajistili vybu-
dování jinou cestou (viz přechod Akcíz). Úsek 
ulice U Parkánu před školou jsme vyhodnotili 
jako v Ďáblicích nejnebezpečnější a přechod 
včetně okolních úprav se nyní staví.

Proč se nerealizuje také přechod Na Tera
se? A je tam situace také tak nebezpečná?
V pořadí jako druhé problémové místo 
na cestě do školy byla určena plocha vzniklá 
křížením ulic Na Terase – Osinalická – Prá-
cheňská. Také na tuto křižovatku vznikl 
na pražském magistrátu projekt dopravních 
úprav pro větší bezpečí dětí a úprav režimu 
parkování automobilů. Práce na projektu 
a realizaci byly na základě připomínek ob
čanů z oblasti křižovatky zastaveny. S ohle
dem na to, že neevidujeme žádné připo
mínky či stížnosti od rodičů, čekáme na 
závěry odborníků a stavebního úřadu.
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Vážení spoluobčané, 
milí sousedé,
čas nezadržitelně letí. Nechce se mi věřit, že jsou to již čtyři roky, co vás 
– čtenáře našeho Zpravodaje oslovuji jako „spoluobčany“ a své „sousedy“. 
A je to již mnoho let, kdy jsem toto oslovení použil poprvé a rozhodl se 
u něj zůstat.

Vlastně jsem rád a nezlobím se, že toto oslovení postupně „zlidovělo“ 
a začali ho používat i další. Vždyť dobré sousedské vztahy a sounáležitost 
s místem, kde máme své domovy, jsou pro dobrý život v Ďáblicích důle
žité. Řada z nás se o tom na vlastní  
kůži přesvědčuje.

Naše fakultní základní škola 
a školka zahájila hladce a slavnostně 
nový školní rok 2022/23. O to více 
práce a úsilí se za tímto úspěšným 
startem skrývá. Za to bych chtěl poděkovat nejen řediteli Josefu 
Buchalovi, ale i zástupkyni ředitele pro MŠ Věře Dusové a celému týmu 
školy a školky. Přeji všem hodně zdraví, síly a chuti dál školu a školku 
rozvíjet. A možná bych ještě dodal něco podobného, co jsem zmínil smě
rem k žákům, k rodičům i škole při zahájení školního roku: „Pomáhejme 
si navzájem a společně podporujme školu. Všichni z toho budeme mít 
v dnešní těžké době prospěch.“

Přeji krásné a spokojené babí léto 2022. S úctou Miloš Růžička

P.S.: Věnujte, prosím, pozornost také následujícím informacím 
na stranách 2 až 7, kde reagujeme na vaše dotazy, ale i vyvracíme  
některé z nepravdivých informací, které po Ďáblicích kolují. Děkuji.

Radikální proměna prostoru na staré návsi.

Historizující dlážděný chodník před kaplí.

Slovo 
starosty
Miloš Růžička
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Bezpečněji po Ďáblicích
Ulice Ďáblická
K již zavedenému úsekovému měření rychlosti 
a k úpravám přechodů pro chodce – naposle-
dy přechod u Akcízu – je připravena ve dvou 
etapách generální rekonstrukce celé ulice 
Ďáblická (ze sídliště a přes celé Ďáblice).

Aktuálně a s ohledem na nově uzavřené do-
hody s Rytířským řádem Křižovníků právě 
dojednáváme doplnění projektu rekon
strukce Ďáblické o umístění technických 
prvků, které zajistí odvod povrchových deš
ťových vod, v extrémním případě rychlé po
vodňové vlny do velkého přírodního koryta 
podél ulice Ďáblická s vyústěním v novém 
a již připravovaném retenčním rybníku v ob
lasti pramenišť Mratínského potoka.

O změnách v oblasti pramenišť se více do-
zvíte v našich článcích již vydaných Zpravo-
dajů a na oficiálním webu městské části – 
např. videa zde: bit.ly/beseda3011, bit.ly/
beseda1705  

Ulice Šenovská
S dokončením druhé etapy výstavby v lokalitě 
U Spojů bude vybudován příčný práh, který 
zamezí splavování kamení a hlíny na ulici 
Šenovská. V rámci omezených pravomocí, 
které naše městská část má, bylo možné ještě 
posílit pasivní dozor nad dodržováním rych-
losti vozidel. Maketa radaru je již zcela igno-
rována. Její preventivní a odstrašující účinek 
měl poměrně krátkou životnost. Nahrazujeme 
ho skutečnými, technicky vyspělými radary, 
které kromě zobrazení okamžité rychlosti 
umějí také rozlišit a na displeji zobrazit regis-
trační značku projíždějícího vozidla. Dále pak 
shromáždit, zaznamenat a vyhodnotit získané 
dopravní údaje. 

Ulice Kostelecká
Velmi dobrou zkušenost máme se světelným 
řízením provozu na křižovatce ulic Ďáblická 

a Kostelecká. Všichni v jejím okolí jsme ihned 
po jeho instalaci pocítili zlepšení. Dalším 
zlepšením plynulosti dopravy a čistoty vzdu-
chu by měla být kruhová křižovatka v místě 
odbočení na D8 – ulice Cínovecká, která 
současně obslouží i v tomto místě vznikající 
supermarket. Podle posledních zpráv je již 
příprava projektu zahájena.

ZUŠ v ďáblické škole  
pokračuje – v plném rozsahu, 
který umělecká škola  
požaduje

Není pravda, že výuka oborů hudební výchovy 
Základní umělecké školy Taussigova v Ďábli-
cích nebude. Je ale pravda, že přijímání dětí 
a následná tvorba rozvrhů jak ZUŠ, tak naší 
ZŠ bylo oproti minulým letům komplikovanější 
a přesné časy i požadované kapacity tříd pro 
ZUŠ se definitivně vyřešily po několika 
společných jednáních až koncem prázdnin. 
Vedení obou škol potvrdilo, že úplata za využí-
vání budovy školy je spíše symbolická a nikdo 
ji nerozporuje. Současně odmítlo, že by bylo 
ze strany naší ZŠ požadováno jiné nájemné, 
dokonce v nepřijatelné výši, která nemá 
srovnání s tou, kterou platí ZUŠ v okolních 
školách.

Cíl a rozsah prováděných úprav je již 
na místě zřejmý. Historická náves bude 
díky úpravám a kvalitě použitých materiá-
lů nejen hezčí, ale vzniknou také krátko-
dobá parkovací místa, a hlavně: před 
školou dojde ke zpomalení jízdy automo-
bilů a na přehledném, již rovném úseku 
silnice vznikne dosud chybějící velký 
a bezpečný přechod pro chodce.

Ulice bude po rekonstrukci přehlednější, 
přechody výraznější a bezpečnější,  
automobilový provoz na novém a zpevně-
ném povrchu tišší, bez otřesů a vibrací. 
Stavební povolení je již k dispozici a já 
doufám, že i po volbách bude vedení 
hlavního města Prahy tento projekt 
podporovat a že nedojde k odsouvání 
realizace této akce.

Vyvýšený a nasvícený přechod v přehledné části ulice a přímo u školy.

V protisměru, na levém okraji vozovky vznikají nová K+R parkovací místa pro rodiče žáků.



Výslednou podobu ďáblického 
komu nitního centra VLNA  
a přilehlého vícegeneračního 
parku navrhli sami občané.  
Zkušenost chceme využít  
v debatě o zatím největším 
projektu: Sportovní a rekreační 
areál Ďáblice.
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Život se skládkou –  
dlouhá cesta s koncem  
v nedohlednu
Skládka komunálního odpadu (jedna z nej-
větších, ne-li největší v ČR) je součástí Ďáblic 
od roku 1992 (rozhodnutí o umístění stavby). 
Samotné hromadění odpadů začalo v roce 
1993. Skládka prošla bouřlivým vývojem, 
byla předmětem mnoha odborných prací 
a sta novisek a byla doprovázena také mnoha 
emotivními událostmi a příběhy. 

Ďáblice „slaví“ kulaté výročí:  
30 let se skládkou
Skládka komunálního odpadu (jedna z nej-
větších, ne-li největší v ČR) je součástí Ďáblic 
od roku 1992 (rozhodnutí o umístění stavby). 
Samotné hromadění odpadů začalo v roce 
1993. Prošla bouřlivým vývojem, byla před-

mětem mnoha odborných prací a stanovisek 
a byla doprovázena také mnoha emotivními 
událostmi a příběhy. 
Já osobně se tomuto tématu věnuji celou 
polovinu této doby – 15 let a nepamatuji si, že 
by někdy nějaká událost (s výjimkou našich 
velkých kulturních akcí) vytáhla z domovů to-
lik lidí s potřebou sdělit svůj kritický názor 
a „proti všem“ podpořit pozici a rozhodnutí 
vedení naší městské části.
Když nejsou vytvořeny podmínky pro pro
dloužení skládky, tak ji navýšíme?

Věřím, že máte ještě v paměti naši rozsáh-

lou odbornou argumentaci, kterou jsme 
za velkého zájmu mnohých z vás v roce 2020 
předložili úřadům s žádostí ve skládkování 
(ani do výšky) nepokračovat. I na základě této 
skutečnosti úřady vrátily projekt navýšení 
skládky k dopracování. Poslední zprávou ze 
srpnových dní letošního roku je, že „posu
zování vlivů záměru na životní prostředí“ 
(zákon č. 100/2001 Sb.) se ukončuje – bez 
rozhodnutí.

To považuji za veliký úspěch, za potvrzení 
kvality práce všech, kteří se na naplnění na-
šich cílů podíleli a za výbornou zprávu pro 
Ďáblice.

Vyzývám ale všechny k opatrnosti. Komu
nální volby proběhnou za pár dní a téma 
skládkování je stále aktuální. Těch, kteří by 
skládkování v Ďáblicích opět podpořili, je 
také stále dost.

Jak vznikala Vlna
Rád bych upozornil na pozvánku k návštěvě  
8. ročníku naší sousedské slavnosti Zažít 
Ďáblice jinak. V programu si mimo jiné při
pomeneme historii Obecního domu Ke Kinu, 
který právě pro šel přestavbou a bude v rám
ci ZMJ slavnostně otevřen a který jako první 
plnil také funkci jakého si komunitního 
centra, a to díky aktivitám tehdejší ředi
telky Diakonie Ďáblice, letité členky naší 
sociální komise, paní Lydie Veselé.

Jak vlastní stavba Vlny a následně velká 
přeměna parku probíhala? Obojí se dělo 
na základě opakovaných výzev a se zapo
jením občanů včetně dětí a jejich rodičů:
— Vše začalo celoďáblickou debatou ke kon-

cepci rozvoje Ďáblic a samostatně ke kon-
cepci rozvoje centra Ďáblic.

— Akci si možná pamatujete pod názvem 
„Ďáblice hledají své náměstí“. Její nejzají-
mavější součástí byla spolupráce architektů, 
vedení městské části a naší základní školy – 
„děti hledaly své náměstí“. Několik měsíců 
probíhalo ve škole projektové vyučování, 
do kterého se různým způsobem zapojovaly 
děti, rodiče a v některých případech byli 

Posuzování vlivů záměru „navyšovat 
kapacitu skládky“ na životní prostředí 
(zákon č. 100/2001 Sb.) se ukončuje 
– souhlas s navýšením není vydán!

Mnoho let bylo v Ďáblicích běžné sledovat navážení odpadů a zodpovídat stížnosti občanů 
na zápach, mraky prachu a na větrem nebo ptáky roznášené plasty po širokém okolí.

Doufejme, že hora odpadků zůstane zakrytá, že příroda s lidskou dopomocí zařídí její  
splynutí s okolní krajinou a že ani ekonomická krize nevrátí skládkování do hry!

samotnými dětmi oslovováni i další obyvate-
lé Ďáblic. Vyhodnocení a veřejná prezentace 
všech prací byla velkou radostí a inspirací.

— Obdobnou zkušeností byla naše setkávání 
občanů s architekty. Společně jsme vymýš-
leli koncept celého areálu. Pozemek jsme 
rozdělili na tři funkční části: část spor-
tovní, část pro budovu komunitního centra 
a zázemí parku, část „Zahrada“ – plná růz-
ných zákoutí, záhonů, stromů, cvičebních 
a herních prvků. Vše, co je v celém areálu 
umístěno, je výsledkem společného hla
sování ďáblických občanů! Některé prvky 
dokonce sami vyráběli.

— Stále posouváme laťku úrovně spolupráce 

a náročnosti projektů. Budu moc rád, když 
se nám stane další výzvou rozšíření spor
tovního areálu a vznik pásu rekreační ze
leně kolem Ďáblic na východním až se
verním/severozápadním okraji ďáblické 
zástavby. Některé pozemky jsme již pro 
tento účel nakoupili, další jsme s vlastníky 
pozemků již smluvně dohodli, o některých 
dalších vyjednáváme.
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 Participace s občany 2016 

Aktuální výzva 2022 
SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL 2022:  
vytvořme společně jeho budoucí  
podobu a způsob využití!



Bytový dům Akcíz II
Desítky let jsme zvyklí název Akcíz používat. Již 
mnoho generací Ďábličáků se ale jak s těmito 
typickými budovami, tak se samotnou funkcí 
„akcízu“ nemají možnost v Praze setkat. Ten 
náš „starý“ akcíz je nám stále na očích. To 
není náhoda. Akcíz byl vždy v krajině umístěn 
na strategicky výhodném místě.

Co to byl akcíz?
Potravní daň na čáře neboli akcíz byla daň 
z dovozu zboží, převážně potravin, přes tzv. 
„potravní čáru“ vytvářenou od 25. června 
1829 na přístupových cestách okolo velkých 
uzavřených měst Rakouska-Uherska (Brno, 
Krakov, Linec, Lvov, Praha, Vídeň). Viz také 
můj článek v DZ č. 4/2022 na str. 2 a 3.

Budovy akcízu v Praze
Budovy akcízu vznikaly v obvodu kolem hranic 
Prahy u důležitých přístupových cest. Sloužily 

nejen jako služebny, ale také jako byty pro 
členy Finanční stráže, která zde službu konala 
24 hodin. Pokud tyto budovy nebyly zbourány, 
pak většinou slouží komerčním účelům. 
V Ďáblicích se funkce ubytování dochovala 
dodnes. A tato funkce bude ještě posílena – 
za několik týdnů bude dokončena stavba 
nové budovy s obecními byty. Celý pozemek 
se tak stane vzorovým komunitním a ná-
jemním bydlením. Originální je také pavla-
čové sdílení společných prostor nové budovy. 
Architektonické zpracování vychází ze skandi-

návských inspirací. Svou polohou, rozložením 
a výškou se Akcíz II podřizuje původní budově. 
To se o původním projektu z roku 2006 říci 
nedá. Proto jsme se rozhodli záměr výstavby 
bytového domu v roce 2017 aktualizovat. Byl 
zpracován nový projekt a současně jsme 
v roce 2018 využili finanční pobídky Fondu 
dostupného bydlení. Obojí se podařilo a o vý
sledku se brzo budete moct přesvědčit 
sami.

Obhájili jsme proti názoru Prahy  
vlastní historii
Pro zajímavost připomínám, že ulice obsluhu-
jící bytový komplex „Nad Akcízem“ se podle 
odborné komise Prahy, která navrhuje názvy 
nově vzniklých ulic a náměstí, měla jmenovat 
podle nám neznámé zahraniční osobnosti. 
Po našem protestu a opakovaných urgencích 
komise přistoupila na náš návrh. Jsem za to 
moc rád.
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Svou polohou, rozložením a výškou se Akcíz II podřizuje původní historické budově. 

Mezonetové byty s terasou překvapí zajímavým výhledem do volné krajiny Prahy i do zeleně. 

Zatímco na východní straně domu naleznete klid a soukromí zahrádek nebo střešních teras, 
na západní straně společnou pavlač, kočárkárnu a v prostoru mezi starým a novým Akcízem zeleň 
v jednoduché parkové úpravě. 

Z bytů v přízemí bude možné bezpečně vstoupit 
do zahrádek s východním až jižním sluncem 
a výhledem do volné krajiny.

Projekt Akcízu II z roku 2006
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Zahájení školního roku přináší jednu vý-
znamnou a dlouho očekávanou změnu – nový 
přechod přes ulici U Parkánu. V této souvis-
losti jsme s vedením školy probírali vhodnost 
informovat i touto formou o nových parkova-
cích místech a jakému účelu mají sloužit.

Realizací nového přechodu včetně jeho při-
světlení, všech stavebních úprav obrubníků 
a přechodů ulice U Parkánu došlo především 
k výraznému zvýšení bezpečnosti pěšího 
provozu v samotném historickém centru 
Ďáblic. Po obou stranách komunikace vznikl 
bezpečný a bezbariérový průchod od školy 
a nového přechodu až k ulici Ďáblická a auto-
busovým zastávkám. Nové úpravy pochopi-
telně slouží také k bezbariérovému příchodu 
ke kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava, 
namísto nebezpečného přecházení „na rohu“ 
u kaple.

V rámci tohoto projektu byla vybudována 
i nová parkovací místa před školou v ulici 
U Parkánu. Tzv. parkoviště K+R (Kiss and Ride 
– „Polib a jeď“) po obou stranách ulice by 
měla sloužit k bezpečnému zastavení a vy
sazení dětí přímo před školou. Tato par
koviště nejsou určena k dlouhodobému 
stání, pouze k vystoupení dětí! Pro tento 

účel je určeno parkoviště ve spodní části pří
jezdové komunikace k budově školy. Spolu 
s vedením školy žádáme rodiče, aby toto 
parkoviště využívali pouze v nejnutnějších 
případech. Parkoviště umístěné výše je ur-
čeno pro rezidenty a školu. Vjezd na nádvoří 
před školou je zakázán.

Byl jsem strážníky městské policie upo-

zorněn na nutnost správně označit obě tato 
parkoviště, protože tak údajně nebylo učině-
no již během jejich výstavby. Po zpracování 
příslušné dokumentace a jejího schváleni se 
tak stane.

Další jedno parkovací stání bylo vybu-
dováno u obrubníku v oblouku před kaplí. 
Možnost vysazení dětí v ulici Na Terase zů-
stává zachována.

Provoz dopravy ulicí U Parkánu byl již obno-
ven, zatím pouze směrem na Dolní Chabry. 
Stavební práce by měly být dokončeny v týdnu 
do 17. 9. 2022.

Zažít Ďáblice jinak i v úterý
Jak jiné budou budoucí byty v objektu nově budovaného bytového domu 
v sousedství „starého“ Akcízu? Nedejte na řeči a přijďte se podívat sami!
Den otevřených dveří v dokončovaném objektu bytového domu Akcíz II 
uspořádá městská část PrahaĎáblice společně s dodavatelem  
stavebních prací, společností PRAGOTRADE, spol. s r. o. 
„Otevření“ objektu pro veřejnost proběhne  
v úterý 20. 9. 2022 od 15 do 18 hod.
Sraz na malém parkovišti před objektem historické  
budovy Akcízu, Ďáblická 160/4.
Bude možno navštívit 2–3 byty.
Prosíme všechny zájemce, aby si před vstupem  
na staveniště obuli pevnou obuv s pevnou špičkou,  
nevstupovali samostatně do prostoru stavby  
a vyčkali pokynů vedení stavby.  
Těšíme se na všechny zájemce.

Za MČ Praha-Ďáblice Jan Hrdlička

Parkování u základní školy
Jan Hrdlička
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Vyjádření rady MČ k pronájmu 
ordinací v OD Ke Kinu

Vedení městské části si je vědomo nedosta-
tečné kapacity stávající ordinace praktické 
lékařky v Ďáblicích a vytváří dlouhodobě pod-
mínky pro zaplnění této mezery. Proto již 
s předstihem, asi před osmi lety, byly započa-
ty přípravy vybudování dvou ordinací prak-
tických lékařů v prostorách objektu nové 
radnice. 

Vzhledem ke skutečnosti, že žádný prak-
tický lékař neprojevil o provoz této ordinace 
reálný zájem, byla v roce 2018 přijata radou 
nabídka MUDr. Kneifla, žijícího i s rodinou 
v Ďáblicích, a prostory jedné ordinace mu 
byly pronajaty. Později bylo panu doktorovi 
umožněno ordinaci pronajmout dalším lé-
kařům, aby mohl rozšířit spektrum posky-
tované péče a zajistit její hrazení zdravotními 
pojišťovnami.

V té době již běžely projekční přípravy 
na rekonstrukci „starého“ obecního domu 
Ke Kinu (dále obecní dům). Od počátku 
projektu bylo myšleno na umístění dvou ordi-
nací i ve zrekonstruovaném objektu – jedna 
ordinace byla od počátku vyhrazena pro lé
kařepraktika, druhá pro lékaře specialistu 
či fyzioterapeuty, jejichž činnost v těchto 
prostorách byla před započetím rekonstruk-
ce ďáblickou veřejností velice pozitivně 
hodnocena.

Připomínáme, že na základě ankety ob-
čanů z roku 2018 Ďábličtí hlasovali o rozšíření 
lékařské péče právě o praktického lékaře a fy-
zioterapeuta.

V roce 2021 se na vedení městské části, 
na pana starostu a později i na radu městské 
části obrátil MUDr. Kneifl a prezentoval úmysl 
pronajmout si prostory obecního domu – 
nejen obě plánované ordinace v patře, ale 
celé první patro, a dále prostory v přízemí 
a suterénu rekonstruovaného objektu. Pan 
doktor byl členy rady seznámen mj. i s funkcí 
obecního domu a prioritami městské části 
ve zrekonstruovaných prostorách, tj. provozu 
pohybového sálu v suterénu a klubovny 
v přízemí, které by měly stále sloužit zájmovým 
kroužkům dětí, dospělých i seniorům, 
umístění archivu městské části a úložných 
prostor v suterénu objektu. 

MUDr. Kneifl byl na základě svých dotazů 
seznámen i se závazky vůči předchozím ná-
jemcům, tj. umístění a pokračování chodu lé-
kárny, Diakonie ČCE a kadeřnictví. Pan doktor 
byl ujištěn, že před dokončením rekonstrukce 
objektu bude záměr o pronájmu prostor ordi-
nací zveřejněn na úřední desce a on se v pří-
padě svého trvajícího zájmu o pronájem 

konkrétních prostor bude muset oficiálně při-
hlásit jako jeden z uchazečů.

Rada schválila dne 28. 3. 2022 zveřejnění 
záměru o pronájmu obou ordinací a při-
lehlých prostor s jednoznačnou prioritou za-
jistit ordinaci především pro praktického lé-
kaře s určením termínu odevzdání nabídek 
ke dni 13. 6. 2022 Výše minimální ceny pro-
nájmu byla určena s ohledem na výši ceny 
pronájmů stávajících ordinací v prostorách 
pronajímaných městskou částí lékařům 
včetně ordinace, kterou již má MUDr. Kneifl 
pronajatou.

Dne 6. 6. 2022, tj. před termínem ode-
vzdání nabídek uchazečů, byly radou 
jmenovány komise pro otevírání nabídek 
a pro jejich vyhodnocení sestavené z členů 
rady, pracovnic úřadu a odborníků, podobně 
jako tomu je standardně u jiných výběrových 
řízení podobného rozsahu.

Byly doručeny dvě nabídky. Obálky byly ná-
sledně otevřeny, zkontrolována jejich úplnost 
a formální správnost, splnění zadávacích kri-
térií a s jednotlivými uchazeči byl domluven 
termín schůzky, na které měly být jejich na-
bídky vysvětleny.

Dne 28. 7. 2022 se sešla hodnotící komise 
s oběma zájemci o nebytové prostory, kteří se 
přihlásili do výběrového řízení. Záměr po-
psaný prvním uchazečem by byl pro MČ 
dlouhodobě ekonomicky zajímavý, stabilní 
a z pohledu dostupnosti zdravotní péče lé-
kaře-specialisty přínosný. Deklarováno bylo 
okamžité finanční krytí akce. Pracoviště by 
bylo zřízeno pro výkon vlastní praxe žadatele, 
stejně tak by byla koncipována nájemní 
smlouva. Finanční nabídka výše pronájmu 
převyšovala minimální stanovenou výši.

Druhý uchazeč, kterým byl MUDr. Kneifl, se 
dostavil na jednání v doprovodu své kolegy-
ně. Nabídka jeho společnosti ANGIO-CHI-
RURGIE, s. r. o., byla po formální stránce 
v pořádku. Finanční nabídka výše pronájmu 
také převyšovala minimální stanovenou výši. 
K představení záměru a doplňujícím otázkám 
ze strany členů komise ale vůbec nedošlo. 
Slova se ujal žadatel a mj. sdělil, že komise 
byla údajně jmenována účelově jen proti 
němu; do jeho podnikatelského záměru niko-
mu nic není (v originále sděleno mnohem 
vulgárněji); jediné, o co jde, je, že již dlouho 
deklaruje zájem si pronajmout všechny 
prostory obecního domu. Nic víc komisi ne-
musí zajímat. 

Dále projevil nespokojenost, že pronájmy 
místním spolkům, seniorskému kadeřnictví, 
lékárně a sociálním službám jsou za jiných 
smluvních podmínek, tj. nižší než pronájmy 
ordinací, a požadoval vysvětlení. To mu bylo 

přislíbeno a později doručeno písemně. Příto-
mné členy komise (jedna členka komise 
opustila místnost z důvodu vulgarit ze strany 
pana doktora) ujistil, že s podzimními volbami 
resp. s jeho kandidaturou v komunálních vol-
bách, která je již všeobecně známa, vše skon-
čí a bude jinak. Poté z jednání odešel.

Komise si stanovila za cíl zejména zjistit 
více o reálnosti zajištění priority městské 
části, kterou je dlouhodobě provoz ordinace 
druhého praktického lékaře v Ďáblicích. 
Tato priorita byla také součástí na úřední des-
ce zveřejněného záměru. Tuto odbornost 
MUDr. Kneifl ve své nabídce uvedl jako jednu 
z řady odborností jednou větou, aniž blíže 
specifikoval způsob, jak by ji v budoucnosti 
naplňoval. 

Sám tuto odbornost nemá. Hodnotící komi-
si tedy mj. zajímalo, se kterými případnými 
lékaři s potřebnou kvalifikací/atestací by 
spolupracoval, v jakém rozsahu, s jakou ga-
rancí pro městskou část. K vysvětlení těchto 
bodů podnikatelského záměru MUDr. Kneifla 
z jeho strany vůbec nedošlo z důvodu neocho-
ty odpovídat na jakékoliv otázky členů komi-
se, slovnímu napadání a nakonec jeho před-
časnému odchodu.

Za tohoto stavu věcí na doporučení komise 
rada MČ části výběrového řízení zrušila, pově-
řila úřad MČ dále nabídku uchazeče evidovat 
a zajistit opakovanou inzerci v odborném lé-
kařském tisku s nabídkou pronájmu služební-
ho bytu v Ďáblicích, jak bylo uvedeno i v uve-
řejněném záměru v březnu 2022. Městská 
část se již obrátila na Společnost praktických 
lékařů České lékařské společnosti Jana Ev. 
Purkyně a na další odborné orgány se žádostí 
o pomoc při hledání vhodného atestovaného 
lékaře, třeba mladého a začínajícího.

Rada MČ odmítá rozhodovat o tak zá-
sadních věcech pod politickým tlakem, kdy 
čelí vyhrožování a stížnostem s využíváním 
dezinformací a polopravd.

MUDr. Kneifl kandiduje v komunálních 
volbách a zároveň má osobní podnikatel-
ský zájem, aby byly nebytové prostory 
obecního domu pronajaty společnosti 
ANGIO-CHIRURGIE, s. r. o. Tento zájem ve-
řejně deklaruje, několikrát kontaktoval bez 
vědomí městské části ostatní nájemce 
v prostorách obecního domu za účelem 
přenechání prostor v obecním domě pro 
potřeby společnosti ANGIO-CHIRURGIE, 
s. r. o.

Rada MČ chce jako správce veřejného 
majetku také s plnou odpovědností dekla-
rovat, že bude bránit funkci objektu obecní-
ho domu, za jakým účelem byl v devadesá-
tých letech vybudován a nyní za podpory 
dotací z magistrátu zrekonstruován. Aby 
obecní dům sloužil pokud možno širokému 
spektru ďáblických občanů a jejich dětí, 
nikoliv podnikatelskému záměru jedince.

Budeme mít druhou ordinaci 
praktického lékaře?
Rada MČ
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100. jednání 20. 7. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila s:
— výběrem firem Ing. T. D. a ARBORSERVICES 

- Šolc, s. r. o., na celoroční údržbu stromů 
včetně likvidace BIO odpadu;

— výběrem společnosti WISS CZECH, s. r. o., 
na opravu hasičského auta Renault Mid-
lum;

— záměrem pronajmout budovu ul. Květnová 
598/48, k. ú. Ďáblice (restaurace Pod 
Hvězdárnou), po podané výpovědi nájem-
ce pana J. S.;

— přefakturací částek za opravu budovy MŠ 
(venkovní schodiště 2. etapa) a opravu 
žaluzií na budově ZŠ;

— záměrem převzetí pozemků parc. č. 
1648/34 a parc. č. 1648/1, k. ú. Ďáblice, 
spolu se stavbou komunikací do správy 
městské části a pověřila starostu dalším 
jednáním s vlastníky.

Rada MČ po projednání schválila:
— nájemní smlouvu s paní I. P. – Kadeřnictví, 

jejímž předmětem je využití prostor 
v OD Ke Kinu pro poskytování ka-
deřnických služeb;

— finanční dar pro pana P. V.;
— finanční dar pro Církev československou 

husitskou;
— finanční dar pro Pražský spolek ochránců 

zvířat;
— proplacení vynaložených nákladů DK Maa-

ta, z. s., za nutnou výměnu olověných 
rozvodů vody v pronajatém objektu 
Květnová 553/52;

— přidělení a smlouvu o nájmu obecního bytu 
pro pana P. K.;

— odpisový plán příspěvkové organizace  
ZŠ a MŠ.

Radní MČ informovali o:
— podaném návrhu na přerušení řízení k odvo-

lacímu soudu z důvodu probíhajících jednání 
obou zúčastněných stran (FCC i MČ), která 
směřují k dohodě o mimosoudním smírném 
vyřešení vzájemných sporů;

— návrhu na pořízení změny ÚP 
od společnosti ITINERA, s. r. o. – parc.  
č. 1729/545, 1729/546 a 1729/547, 
k. ú. Ďáblice;

— podané námitce MUDr. Tomáše Kneifla 
k vyvěšenému záměru č. j. 2007/2022 
o pronájem nebytových prostor pro Diako-
nii ČCE a podané stížnosti z důvodu roz-
dílné ceny pronájmů nebytových prostor 
různým subjektům; další námitku 
ve stejném duchu podaly i dvě lékařky 
z Ďáblic;

— řešení situace s rekonstrukcí bytu (na zho-
tovitele bylo podáno několik exekucí);

— probíhajících jednáních s investorem vý-
stavby Doma je Doma ohledně plnění 
smlouvy o spolupráci;

— BD Akcíz – stavba běží, řeší se problém 
s přípojkou elektřiny s PRE Distribuce.

— OD Ke Kinu – odstraňují se závady nebrání-
cí užívání, připravuje se objednání nábytku 
do klubovny;

— ČSOV – překop a asfaltování povrchů vo-
zovek Kostelecká dle plánu, technické 
zprovoznění podzim 2022;

101. jednání 3. 8. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila:
— na základě doporučení výběrové komise se 

zrušením výběrového řízení na nebytové 
prostory v OD Ke Kinu (ordinace lékařů).

Rada MČ po projednání schválila:
— nájemní smlouvu s paní I. P. – Kadeřnictví, 

jejímž předmětem je využití prostor pro 
poskytování kadeřnických služeb;

— finanční dar pro SDH Praha-Ďáblice;
— dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku 

se společností FLOPP CZ, s. r. o., jehož 
předmětem je prominutí nájemného 
za parkovací stání od 1. 6. do 31. 7. 2022;

— splátkový kalendář s panem Š. L. na dlužný 
nájem;

— smlouvu o poskytování služeb s firmou 
JABLOTRON SECURITY, a. s., na bezplatné 
zabezpečení objektu OD Ke Kinu;

— uzavření dohody o ukončení nájmu bytu 
č. 1 a uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4 
na dobu určitou s J. P.;

— uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1  
s K. S.  na dobu určitou;

— rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu MČ 
na rok 2022;

— nabídku společnosti MY DVA holding, a. s., 
na dodávku kancelářského vybavení 
do OD Ke Kinu.

Rada MČ po projednání nesouhlasila:
— s předloženým návrhem společnosti ITINE-

RA, s. r. o., na pořízení změny ÚP.
Radní MČ informovali o:
— nabídce kontejnerů pro ZŠ: řešení nedo-

statku místa v souvislosti s přijímáním dětí 
uprchlíků do MŠ a ZŠ;

— požadavku MČ: chce být účastníkem řízení 
změny integrovaného povolení FCC (změna 
prodloužení doby skládkování);

— probíhajících jednáních s FCC o možné 
podpoře překladiště, MČ čeká na nabídku 
finančního plnění;

— převzetí komunikací a pozemků do správy 
MČ od Družstva Červený mlýn;

— obytném souboru RD Pod Hvězdárnou: 
zkolaudováno, namontován nový přístře-
šek zastávky, příprava vybudování 
kontejnerového stání; přebírání majetku 
městskou částí proběhne do 90 dnů 
po kolaudaci;

— zaslání faktury společnosti Doma je Doma, 
s. r. o., za 1. etapu výstavby, připravuje se 
zástavní smlouva pro MČ, předpokládaný 
termín předání září/říjen 2022;

— ČSOV Chřibská: plánovaný termín dokon-
čení 11/2022, PVS by již nyní měla povo-
lovat připojení nových objektů;

— BD Akcíz II: kolaudace naplánována 
na 09–10/2022 (závisí na rozhodnutí 
PVS/PVK);

— ZŠ: jednání o energiích – nedošlo k posu-
nu; MČ čeká na podrobnější informace, 
které by měl ZŠ zaslat dodavatel – 
společnost České teplo, s. r. o.;

— rekonstrukci komunikace U Parkánu: 
avizované obousměrné uzavření Koste-
lecké ul. bude až na konci 09/2022; 
v souvislosti s uzavírkou ulice U Parkánu 
hlášen zvýšený průjezd nákladních auto-
mobilů ulicí Kokořínskou (zákazem vjezdu 
pro nákladní automobily); městská policie 
byla požádána o kontroly dodržování záka-
zu vjezdu nákladních automobilů do této 
ulice;

— BD Hořínecká–Ďáblická: investor souhlasí 
se smlouvou o spolupráci s MČ.

102. jednání 17. 8. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila:
— se záměrem pronajmout v OD Ke Kinu 

dolní sál a přilehlé prostory;
— s pronájmem sálu Obecního domu Ďáblice 

pro Ďáblické ochotníky – příprava diva-
delního představení na ZMJ.

Rada MČ po projednání schválila:
— smlouvu o poskytování IT služby s hl. m. 

Prahou, jejímž předmětem je poskytovat 
městským částem IT služby;

— smlouvu o divadelním představení Kocour 
Modroočko, Divadlo Hvězdova 37, s. r. o., 
které se odehraje v rámci ZMJ;

— program a rozpočet akce Zažít město jinak 
2022.

Radní MČ informovali o:
— probíhajících jednáních s Rytířským řádem 

Křižovníků s červenou hvězdou o memo-
randu k „východnímu“ území (Křižovnické 
sady);

— pokračování stavby (přechod BESIP) 
U Parkánu;

— probíhá příprava podkladů pro jednání 
o dopadu navýšení cen energií v ZŠ a MŠ. 
ZŠ zatím neobdržela informace o sku-
tečných nákladech za uplynulou topnou 
sezonu, tj. do konce června 2022;

— požadavku MHMP na informace o před-
pokládaném nárůstu výdajů za energie  
v ZŠ a MŠ v roce 2022;

— přípravách smlouvy o spolupráci v lokalitě 
Ďáblická–Hořínecká (východní roh);

— stížnostech občanů z Kokořínské ulice 
na průjezd nákladních automobilů v sou-
vislosti s uzavírkou ulice U Parkánu, urgen-
ce kontrol průjezdu strážníky městské 
policie;

— ČSOV Chřibská: práce pokračují, nastaly 
drobné problémy během kompletace 
retenční stoky, zkušební provoz plánován 
od 11/2022.

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

O čem jednala rada městské části
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Zbavit se dluhů bude opět možné za velmi výhodných podmínek. Stačí, když zaplatíte pou
ze jistinu, tedy původní dluh, a jednorázový poplatek exekutorovi. Veškeré úroky, po-
platky advokátům či penále, které mnohdy mnohonásobně převyšují výši původního dluhu, 
vám budou odpuštěny.

Možnost ukončení exekucí splacením dlužné 
jistiny je opět časově omezená, a to po dobu tří 
měsíců, od 1. 9. do 30. 11. 2022.

Milostivé léto II se týká exekucí, kde 
oprávněným, tedy věřitelem, je tzv. veřej
noprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním 
exekutorem (exekuce vůči státu, obci, kraji 
nebo jimi vlastněným pod nikům).

Typické příklady exekucí jsou například exe-
kuce na zdravotním pojištění, za nájemné 
u obecních či městských bytů, nezaplacené 
poplatky vůči obci (např. odvoz odpadu), poku-
ty za jízdu načerno v MHD, regulační poplatky 
u lékaře (v nemocnicích), dluhy na energiích u společností se státní účastí (např. ČEZ), dluhy 
za koncesionářské poplatky (tzn. poplatek z přijímače – Česká televize, Český rozhlas) 
a další. K Milostivému létu II se připojily i některé bankovní společnosti.

Milostivé léto II se nevztahuje na exekuce:
— kde oprávněným je soukromý subjekt, tzn. úvěry, hypotéky, dluhy u telefonních operátorů 

nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod. (to neplatí v případě, kdy se soukro
moprávní věřitel k Milostivému létu II dobrovolně připojí);

— když původní dluh odkoupil soukromý subjekt, např. dluh původně u dopravních podni-
ků, odkoupený inkasní společností;

— také v situacích, kdy exekuci nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad  
v daňovém a správním řízení (tzn. správní a daňové exekuce);

— pokud dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.

Co musíte udělat?
Od 1. 9. do 15. 11. 2022 doručit exekutorovi doporučený dopis, ve kterém ho budete infor-
movat, že využíváte Milostivé léto a žádáte o vyčíslení aktuální dlužné jistiny a sdělení čísla 
účtu, na který máte zaslat peníze. Po obdržení odpovědi je třeba složit na sdělený účet 
dlužnou jistinu a poplatek 1 815Kč. Platba musí být připsána na účet exekutora nejpozdě
ji do 30. 11. 2022.

Pokud si nevíte rady, můžete se obrátit na naši sociální pracovnici Mgr. Marianu Ka
liankovou, která vám ráda pomůže s poskytnutím dalších potřebných informací, pomocí 
při sepsání dopisu exekutorovi, popř. zprostředkování další odborné pomoci. Tel.: 
771 139 393, e-mail: socialni@dablice.cz.

Milostivé léto II –  
zbavte se exekucí!
Renata Henych

Volby  
v roce 2022
Renata Henych

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 81/ 
2022 Sb. byly dne 5. 4. 2022 vyhlášeny volby 
do Senátu Parlamentu České republiky, 
do zastupitelstev obcí a zastupitelstev měst-
ských obvodů a městských částí ve sta-
tutárních městech a do zastupitelstva hlavní-
ho města Prahy a zastupitelstev městských 
částí, tedy i do zastupitelstva městské části 
Praha-Ďáblice. 

Datum voleb se již kvapem blíží, a proto 
bychom vás ještě chtěli informovat, kde a jak 
budete volit. Upozorňujeme ďáblické občany, 
že v naší MČ budou probíhat volby pouze 
do zastupitelstva hl. m. Prahy a do zastupi
telstva MČ PrahaĎáblice. Nebudeme volit 
do Senátu.

Dny konání těchto voleb byly stanoveny 
na pátek a sobotu 23. a 24. září 2022. Hla
sování bude probíhat v pátek 23. 9. 
od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 24. 9. 
od 8.00 do 14.00 hodin.

MČ PrahaĎáblice bude mít dva volební 
okrsky. V loňském a letošním roce proběhla 
rozsáhlá rekonstrukce starého obecního 
domu, a tak vás budeme moci opět přivítat 
u voleb v nově zrekonstruovaných prostorách, 
kam se zpátky přesune volební okrsek č. 1.

Sídlo volebního okrsku č. 27001 (okrsek 
č. 1): OD Ke Kinu, Ke Kinu 159, Praha-Ďábli-
ce, zasedací místnost (pro voliče bydlící 
v okrsku č. 1 dle plánku na str. …).

Volební okrsek č. 2 zůstane i nadále 
v prostorách Obecního domu Ďáblice a volit 
budete moci v sále.

Sídlo volebního okrsku č. 27002 (okrsek 
č. 2): Obecní dům Ďáblice, Osinalická 
1103/14, Praha-Ďáblice, společenský sál 
(pro voliče bydlící v okrsku č. 2 dle plánku 
na str. …).

Zkontrolujte si doma platnost občan
ských průkazů, popř. pasu.

Pokud byste se spletli a omylem přišli volit 
do jiného okrsku než vašeho, budete to mít 
nyní jen přes ulici a členky volební komise vás 
rády nasměrují. Neznáte-li rozdělení ulic 
do okrsků, najděte si je v mapce na následují-
cí straně, rozdělení ulic bude také vyvěšeno 
před volebními místnostmi.

Hlasovací lístky obdrží všichni trvale přihlá-
šení občané do schránek do 20. 9. 2022, 
roznos zajistí Česká pošta, s. p.  Případně bu-
dou volební lístky k dispozici i ve volebních 
místnostech.

Pozvánka na zasedání  
zastupitelstva
Vážení spoluobčané, srdečně vás zveme na  25. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ 
PrahaĎáblice, která se uskuteční ve středu 14. září 2022 od 17 hodin v sále Obecního 
domu Ďáblice, Osinalická 1104/13.
Ke schválení budou předloženy např. další smlouvy s vlastníky pozemků, které by 
umožnily budování protihlukové ochrany podél celé ulice Cínovecká (žádná taková 
možnost dosud nebyla), umožní vznik parku s vodní plochou, zpřístupní pěším a cyklis
tům část Mratínského potoka, nebo umožní získat do vlastnictví další pozemky pro 
rozšiřování sportovních ploch, budování sportovišť a parkové zeleně po východním 
a severním okraji Ďáblic. 

Podklady jsou uveřejněny na webových stránkách dablice.cz – Samospráva – 
Zastupitelstvo MČ – Podklady k jednání, zápisy, záznamy a usnesení z jednání. 
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Ďáblice spolu a pro Vás!

www.dablicespolu.cz
www.facebook.com/dablicespolu/

1 DOSTUPNÍ LÉKAŘI  
A ZDRAVOTNICTVÍ NA BLÍZKU
„Rozšíříme poskytovanou zdravotní péči. Cílem je, aby obyvatelé 
Ďáblic nemuseli jezdit za zdravotní péčí do jiných částí hlavního 
města Prahy.“ Miroslava Lehovcová

2 BEZPEČNOST V ULICÍCH
„Zajistíme městského správce nebo strážníka. Umístíme kamery 
na dětská hřiště. Postavíme chodník do Chaber.“ Václav Šťastný

3 CHCEME TU MÍT ČISTO
„Častější úklid, důslednější péče o zeleň, vyřešení problémů 
s odpadky – i to je pro Ďáblice spolu! důležité.“ Jaroslav Vrtiška

4 MUSÍME ZABRÁNIT  
PROBLÉMŮM S KANALIZACÍ
„Nedostatečná kapacita kanalizace a další problémy s vodou nemůžeme 
nechat bez povšimnutí. Čím více bude přibývat našich občanů a čím více 
se bude naše čtvrť rozrůstat, tím větší potíže mohou při větších dešťových 
srážkách nastat. Musíme připravit vhodná řešení.“ Daniel Prix

5 BUDEME LÉPE  
KOMUNIKOVAT S OBČANY
„Chceme, abyste nám rozuměli. Jsme tu spolu a pro vás! Budeme s vámi 
vždy mluvit přívětivě a hlavně srozumitelně. Nemusíte se bát záplav 
paragrafů a nesrozumitelných dopisů. Budeme se s vámi pravidelně 
vídat a přibližovat vám činnost zastupitelstva.“ Sára Korbelová

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

Jaroslav LehovecMartina Postupová  
KANDIDÁTKA NA STAROSTKU



ŽIVÉ ĎÁBLICE

kandidátka č.

JSME PŘIPRAVENI 
POKRAČOVAT V PRÁCI PRO OBEC.      DĚKUJEME ZA DŮVĚRU.

Kontakt pro vaše otázky, připomínky a jiná sdělení: info@zive-dablice.czzive-dablice.cz

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
dovolte, abychom vás i touto cestou informovali o našem rozhodnutí znovu 
kandidovat do zastupitelstva naší městské části. 
Nabízíme Ďáblicím svou odbornou praxi, spolehlivost a zkušenosti z oborů a činností 
nutných pro úspěšné řízení velkých projektů, pro zajišťování investic, pro chod školy, 
úřadu, jednotky hasičů, pro organizování kulturního a veřejného života v naší obci. 
A to i v dobách mimořádných událostí a při krizových situacích, které jsme již společně 
prožili, prožíváme a které (zdá se) jsou a budou stále častější součástí našich životů.

Náš tým se dál vyvíjí a brzy vám tento tým představíme. 
Je doplněn o nová jména, o nové znalosti, očekávání a cíle. 
Je mi ctí být součástí právě takové kandidátky.

Naší dosavadní práci, našemu novému programu, naší krizové připravenosti 
můžete věřit.

Živé Ďáblice – to je plán, se kterým nyní přicházíme.

                                   Děkujeme za váš zájem.

                                                                             S úctou
                                                                             Miloš Růžička, starosta

Kandidátka do nepohody 
s podporou Starostů 
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Volební okrsek č. 27001 okrsek č.1:  
OD Ke Kinu, Ke Kinu 159, zasedací místnost  
(pro voliče bydlící v okrsku č. 1 dle plánku)

Volební okrsek č. 27002 okrsek č.2:  
Obecní dům Ďáblice, Osinalická 1103/14,  
společenský sál (pro voliče bydlící v okrsku č. 2 dle plánku)

č.1 č.2
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Dnes budeme mít květinový úvod. Povíme si něco o slunečnicích. Proč 
právě o nich? Ale no tak, mnozí už to tušíte… Slunečnice mají jednak 
velké a krásné květy, jednak v sobě nesou mnoho symbolů.
Ve výkladu mnohých asijských kultur představuje slunečnice 
dlouhověkost a harmonii, kdežto její žlutá barva symbolizuje vitalitu, 
štěstí a inteligenci. Pro mnohé tamější lidi je slunečnice také symbo-
lem nadějné budoucnosti. Její květ s kruhově uspořádanými okvětními 
lístky je odrazem pevného pouta mezi lidmi a také symbolem radosti 
a důvěry mezi přáteli, zatímco dlouhé stonky slunečnic mají být symbo-
lem pevnosti a délky přátelství.
A teď trocha agrotechniky: slunečnice kvetou v období července a srp-
na, vyžadují slunné a chráněné území proti větru, který by mohl vzrostlé 
rostliny polámat či vyvrátit z kořenů. Slunečnice vyžadují vzdušnou, 
propustnou, na živiny bohatou zeminu.
A teď mi vysvětlete, jak se octne záplava slunečnic na vydlážděném 
školním rynku v Ďáblicích, a zrovna prvního září? Jak už jsem pozna-
menal v úvodu, mnozí od počátku tušíte… Zvláště rodiče prvňáčků, 
kteří intenzivně prožívají první školní kroky svých ratolestí. Právě v ru-
kou jejich dětí se první školní ráno objevují květy slunečnic s figurkou 
kominíčka pro štěstí, které je doprovázejí do tříd a pak do dětských 
pokojů. A kde se tam vzaly? Dostaly je od deváťáků – průvodců první-
mi okamžiky malých školáků v novém prostředí. Kéž se s květy slu-
nečnic naplní jejich symbolika a přinesou jim novou radost a nová 
přátelství.

Slavnostní zahájení
Šárka Hrdličková, učitelka MŠ

Přestože není ještě ani půl osmé, před ďáblickou základní školou už 
čekají první nedočkavci. Starší děti se po prázdninách vítají a vesele si 
vyprávějí zážitky z prázdnin. Ti nejmenší se drží u svých rodičů a zvě-
davě pozorují cvrkot okolo sebe. Přitom jsou plni očekávání, jaké to v té 
velké škole bude. Postupně přicházejí další a další lidé a děti, takže 
za chvíli není okolo lípy téměř k hnutí. V této chvíli se už budoucí prvňáč-
kové oddělili od svých rodičů a poslušně stojí jeden za druhým v dis-
tingovaném zástupu. Nebojí se. Vždyť je za ruku drží ti velcí kluci 
a holky. To už jsou deváťáci, čeká je poslední rok a ti něco o té škole 
přeci vědí. V druhé ruce každý svírá krásnou slunečnici. Je to dlouhole-
tá tradice, která každoročně vhání rodičům slzy do očí.

A pak už přichází ta očekávaná chvíle. Ze školy vychází ředitel Buchal 
se svými zástupci a všichni vystupují na podium. V některých prvňáč-
cích se málem zastavilo srdce. Vždyť oni jsou toho všeho už součástí. 
Oni tu vlastně dnes mají hlavní roli. No, to je panečku něco...

Pan ředitel všechny s úsměvem přivítá a vzápětí zazní státní hymna. 
Celé prostranství v tu chvíli pohltí důstojná slavnostní atmosféra. 
„Země česká, domov můj.“ Poslední slova odezněla a pan ředitel přeje 
všem krásný a šťastný školní rok. Stejně tak i starosta Miloš Růžička. 
I když se malí prvňáci nemohou dočkat, až uvidí svoji třídu, celou dobu 
stojí téměř bez pohnutí a dychtivě nasávají tento jedinečný okamžik. 
V očích se jim zračí pýcha, protože teď už je to jasné, už nejsou malí. 
A dokonce má ta jejich škola svoji vlastní znělku…

Netrvá to dlouho a pan ředitel vyzve deváťáky, aby odvedli své 
nováčky do tříd. Sám se postaví mezi dveře školy a s každým žákem se 
osobně pozdraví. Děti i učitelé postupně vcházejí do budovy a „školní 
brána“ se pomalu zavírá. Všichni si uvědomují, že právě začal nový 
školní rok. Rok 2022/23.

Všem pedagogům a žákům přejeme hodně pěkných zážitků a krásné 
práce. A našim prvňáčkům? Těm přejeme, aby rostli rovně a do výše, 
jako ta lípa před školou.

Kde se vzaly slunečnice?
Pavel Veselý, foto autor
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Nový školní rok začal nejen pro děti a rodiče, ale 
především pro učitele, vychovatele, asistenty peda
gogů, zkrátka pro veškerý personál škol. O tom, co 
se v ďáblické škole děje či připravuje jsem si povídala 
s ředitelem Josefem Buchalem a zástupcem ředitele 
Tomášem Novotným.

O dětech
Do základní školy chodí 480 žáků, kteří jsou organizováni v 19 třídách. 
Mezi nimi je i 21 ukrajinských školáků, kteří pobývají v Ďáblicích 
a Březiněvsi za účelem dočasné ochrany s vízem strpění. S potěšením 
konstatujeme, že byli přijati všichni spádoví školáci ďáblických a březi-
něveských rodičů. Přijali jsme většinu ukrajinských žadatelů, ale 
z kapacitních důvodů několik žáků z Ukrajiny na přijetí do některé zá-
kladní školy čeká.

O koncepci školy a školním vzdělávacím 
programu
Koncepční budování školy vychází z našich známých tří základních pi-
lířů: 1. smysluplný školní vzdělávací program (odrážející odborný po-
tenciál pedagogů a příležitosti regionu), 2. rozvíjení a udržování tradic, 
3. podpora vzájemné pospolitosti žáků, zaměstnanců, rodičů a místní 
veřejnosti. Přehlídkou školních tradic a vzájemné pospolitosti bylo 
v uplynulém školním roce úspěšné tradiční narozeninové zastavení. 
120. výročí ďáblické školy zasáhlo vskutku stovky spokojených 
a mnohdy dojatých účastníků.

O hodnocení školy
Po čtyřech letech cíleně zpracováváme vnitřní hodnocení školy, ke kte-
rému nás nezavazuje žádný předpis, ale naše potřeba ověřit koncepci 
rozvoje školy, její vzdělávací program, vyhodnotit aktivity osvědčené, 
zamyslet se případně i nad novými možnostmi, zkrátka zajímat se dů-
sledně o kvalitu fakultní ďáblické školy. Ve druhém pololetí loňského 
školního roku jsme obdrželi stovky vyplněných evaluačních dotazníků 
od rodičů a žáků týkajících se atmosféry, informovanosti i úrovně vzdě-
lávání v naší škole. I se zaměstnanci jsme analyzovali uplynulé období. 
Jsme hrdi na to, že uvedené hodnocení života školy významně potvrdilo 
dlouhodobý záměr vedení školy i nastavení výchovně-vzdělávacího 
programu.

O učitelích
Máme dlouhodobě stabilní učitelský sbor, se kterým systematicky 
pracujeme. Takové konstatování se snadno vysloví, ale je za ním ukryto 
nesmírné úsilí, zejména školního managementu. Na prvním stupni 
převládají paní učitelky, na druhém stupni učí více mužů. Na základě 
spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy zaměstnáváme 
na několik málo vyučovacích hodin i praktikující studenty, pro které je 
to významná zkušenost. I naši zkušení kantoři z toho profitují, neboť 
vyučují v tandemu a mají od mladších kolegů přirozený zdroj nových 
odborných poznatků. Těší nás, že z těchto osvědčených studentů může 
naše škola cíleně doplňovat učitelský sbor.

O školní farmě
Farmu budujeme na pozemku u Battistovy cihelny. Již několik sezon 
zde chováme včely. Začínali jsme se dvěma včelstvy, nyní už pečujeme 
o čtyři. Za podpory městské části jsme na pozemku zrekonstruovali po-
vrch, bylo vybudováno nové bezpečné schodiště. Nyní se řeší nové 
oplocení v náležitých hranicích parcely. V zahradě bylo vysázeno arbo-
retum ovocných stromů a keřů. Podařilo se nám odchovat vlastní slípky 
z kuřat, která se nám ve škole na jaře vylíhla v umělé líhni. Žáci tak měli 
možnost sledovat celý proces líhnutí a intenzivně sledovali odchov drů-
beže. Pravidelně kuřata vážili a vyhodnocovali denní přírůstky. Prak-
ticky se tak vzdělávali nejen v přírodovědě, ale například aplikovali 
i matematické znalosti, kdy zaznamenávali aritmetický průměr přírůst-
ků. V plánu máme i drobný chov králíků.

Přirozeně je budování takového areálu náročné finančně i pracovně. 
Proto určitě uvítáme smluvní peněžité dary i brigádnickou a technickou 
podporu z řad veřejnosti.

O mimoškolních aktivitách
Ve škole to žije od rána do večera. Otevíráme v 6.15, zamykáme kolem 
21.30 hodin. Dětem nabízíme mnoho zájmových kroužků. Podporuje-
me i provoz ZUŠ Taussigova, která přímo v naší škole, coby v de-
tašovaném pracovišti, vyučuje za zvýhodněných nájemních podmínek 
ďáblické žáky.

Pro deváťáky se opět otevírají standardní kurzy taneční a spole-
čenské výchovy. Můžeme se těšit, že se z nich stanou šikovní tanečníci 
a v závěru školního roku uspořádají třetí absolventský společenský  
večer.

O projektu Edison
V polovině října přijede na týden pět vysokoškolských studentů, kteří 
budou vstupovat do vyučovacích hodin napříč celou školou. Seznámí 
naše žáky se životem (historií, kulturou…) v jejich zemích a na oplátku 
jim naše děti povědí, jak to chodí u nás. Obvyklým dorozumívacím 
jazykem je angličtina. Tentokrát přijedou studenti z Brazílie, Turecka, 
Gruzie, Srbska a Řecka.

O školní jídelně
Veřejnosti opět nabízíme plnohodnotné obědy za cenu 106 Kč. Výdej 
oběda s posezením v jídelně či do jídlonosiče je možný v době 11.00 až 
11.40 hodin, pouze do jídlonosičů od 14.00 do 14.10 hodin. Jídelní-
ček je k dispozici na strava.cz, kód jídelny: 2834, záložka: jídelníčky. 
Všichni zájemci mohou kontaktovat vedoucí školní jídelny Marcelu 
Mudrovou (telefon 601 214 829, jidelna@skoladablice.cz).

O nadcházející zimě
Původní rozpočet školy se na jaře otřásl v základech, neboť prudký ná-
růst cen energií, zejména plynu, se dotkl i hospodaření školy. Nezbylo, 
než projednat posílení rozpočtu ze strany zřizovatele.

Školu jsme vytápěli na 19 °C již v uplynulých zimách, plánovaná 
omezení pro novou topnou sezonu pro nás tedy nebudou neřešitelná.

Vedeme školu v období náročných, často nepředvídatelných situací 
a opatření. Spoléháme na zdravý rozum a porozumění všech, kterých 
se naše práce dotýká.

Škola základ života
Hana Macháňová
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Názvy nových ulic v areálu 
Doma je Doma
Rada hlavního města Prahy schválila dne 29. 8. 2022 
usnesení k pojmenování veřejných prostranství 
na území hlavního města Prahy, mimo jiné týkající  
se názvu nových ulic v areálu Evergreen v Praze 
Ďáblicích. Nové názvy ulic by měly být zaevidovány 
do Základního registru územní identifikace adres 
a nemovitost do 9. 9. 2022.

U Spojů
Vychází severozápadním směrem z ulice Šenovské proti ulici U Spojů, 
lomí se k severovýchodu, dále se lomí k severu, prochází křižovatkou 
s Heřmanickou a vstupuje do Statkové (použití stejného názvu i pro 
navazující část ulice, prodloužení ulice U Spojů).

Jiříkovská
Vychází severozápadním směrem z ulice U Spojů, a to z jejího k seve-
ru směřujícího úseku, lomí se k severozápadu, k severu a k východu 
a vstupuje do prostoru křižovatky ulic Oldřichovská a Heřmanická  
(pojmenování podle obce Jiříkov, okres Děčín).

Heřmanická
Vychází severozápadním směrem z ulice U Spojů, a to v místě jejího 
zalomení k severu, prochází křižovatkou s ulicí Křižanskou a vstupuje 
do prostoru křižovatky Oldřichovská a Jiříkovská (pojmenování podle 
obce Heřmanice v Podještědí).

Oldřichovská
Vychází severním směrem z místa, kde tvoří s ulicemi Jiříkovskou a Heř-
manickou křižovatku tvaru T a vstupuje do Statkové (pojmenování pod-
le obce Nový Oldřichov u Kamenického Šenova).

Křižanská
Tvoří kolmou příčku ve směru SV=JZ mezi ulicemi Heřmanickou a Jiří-
kovskou (pojmenování podle někdejší vsi Křižany, dnes části obce 
Světlá pod Ještědem).

Ďáblické pletařky 
z Klubu šikovné ruce se účastnily akce  
Mezigenerační akademie – opleteme stromy  
v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích.  
Pumpou to začalo a stromem pokračovalo. 

Foto Milan Pavýza
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Radou hlavního města Prahy byl schválen 
dokument „Rozvoj linek Pražské integrované 
dopravy PID v Praze 2022–2032“, který 
v srpnu t. r. představili zástupci PID i v Ďábli-
cích.

Příprava tohoto materiálu začala již v roce 
2015. Od roku 2017 probíhalo dvoukolové 
připomínkové řízení se všemi městskými část-
mi, byly zapracovány plány rozvoje města 
i jednotlivých městských částí. Byly uvažová-
ny stávající i plánované záměry výstavby do-
pravní infrastruktury a přehodnocovány prio-
rity těch záměrů a rozvojových projektů města, 
které městskou hromadnou dopravu v jednot-
livých částech města ovlivní.

Výsledný dokument „Rozvoj linek PID 
v Praze 2022–2032“ je rozdělen do tří částí. 
Část A se zabývá úpravami a změnami v ho-
rizontu pěti let do roku 2027, část B doku-
mentuje změny v horizontu 6–10 let, třetí čás-
tí dokumentu jsou mapové podklady pro části 
A+B. Jednotlivé části dokumentu najdete na: 
bit.ly/pid_rozvojlinek

Předpokládá se, že dokument bude pra-
videlně aktualizován s ohledem na rozvoj 
města, jeho městských částí a dokončování 
dopravní infrastruktury.

Pro městskou část PrahaĎáblice a jed
notlivé linky tudy vedené se předpokládá:
— linka 103 – intervaly v ranní špičce 6 mi-

nut, v odpolední 7,5 minuty, přes den 
a večer 15, resp. 30minutové intervaly; 
o sobotách a nedělích 15–30minutové 
intervaly.

— linka 202 – intervaly v ranní špičce 10–15 
minut, v odpolední 15 minut, přes den 
a večer 30 minut; o sobotách a nedělích 
interval 30 minut.
Příměstské linky 348, 368 a 369 by měly 

být zachovány ve stávajícím rozsahu.
U všech linek platí, že pokud by v bu-

doucnosti byl důvod ke zvýšení „kapacity 
linky“ (počtu spojů, kapacity autobusů 
apod.), je toto třeba organizaci PID sdělit. 
Sami provozovatelé mají data o počtech ces-
tujících a již nyní plánují a nasazují menší 
úspornější autobusy např. o víkendech 
a kapacitnější kloubové autobusy pro vytí-
žené spoje během špiček.

Pro zajímavost: společnosti provozující pří-
městské linky a linku 103 byly vybrány na zá-
kladě výběrových řízení na nejdéle 10 let. 
V rámci výběru provozovatelů byly mj. i poža-
davky na stáří a technický stav vozového 
parku (hluk, vibrace), emisní limity (v sou-
časnosti EURO6), u linek příměstských spojů 
pak i další požadavky na zvýšený komfort ces-
tujících (wi-fi, USB porty na dobíjení mobi-
lních telefonů). Připomínky k provozu nebo 
stížnosti je možno psát přímo na portál PID.

V katastru Ďáblic a jeho okolí se podle 

tohoto dokumentu nepředpokládá žádná vý-
znamná změna či stavba, která by významně 
ovlivnila stávající stav v linkách veřejné do-
pravy v uvažovaném časovém období. 
V dokumentu je již zmíněna plánovaná 
tramvajová trať Sídliště Ďáblice – Čakovice 
v trase, která byla představena v návrhu met-
ropolitního plánu (tj. podél hřbitova a podél 

stávající komunikace Veselská). V dokumen-
tu není uvažován záměr nové vysokorychlost-
ní trati s případnými návaznostmi, neboť ten-
to záměr je prozatím v tak raném stadiu, že 
žádné možné návaznosti nemohou být posu-
zovány.

V rámci diskuse byla příležitost zeptat se 
přímo na některé problémy, se kterými se 
obracíte i na náš úřad:
— Všichni řidiči by měli zastavovat na zastáv-

kách na znamení, pokud je na nich vidět 
stojící cestující. Není třeba na řidiče 
mávat. (Pozn. autora: dělám to raději  
stále!)

— Řidiči jsou povinni dodržovat jízdní řád 
a za žádných okolností nesmějí jet dříve, 
než je stanoveno dle jízdního řádu. Z toho 

důvodu někdy autobusy i zdánlivě bezdů-
vodně čekají na zastávkách.

— Každý autobus má svoji GPS a předává 
informace o své aktuální poloze na dispe-
čink. Veřejně přístupná data o poloze 
jednotlivých autobusů, tramvají a v bu-
doucnosti o soupravách metra naleznete 
na mapě na adrese mapa.pid.cz/

— Pokud by si „Ďáblice“ přály, aby všechny 
zastávky byly v módu „na znamení“, je PID 
připraven přistoupit ke změně. Autobus 
zastavující v zastávkách bezdůvodně, tj. 
pokud nikdo ani nenastupuje, ani nevystu-

puje, vyprodukuje i násobně více škodlivin 
v ovzduší, prachu a hluku, namáhá  
vozovku brzděním i rozjezdy mnohem více 
než ten, který volně projede. O tomto kroku 
bych rád uspořádal nějakou anketu 
na podzim s ohledem dopadu takové změ-
ny a také s ohledem na skutečnost, že 
tlačítka STOP v autobusech jsou nyní do-
sažitelná z téměř každé sedačky.

— Linka 349, která končí také na Ládví, nemá 
pravidelnou trasu a zastávky v Ďáblicích. 
I přesto může Ďáblicemi projet. Mělo by se 
jednat pouze o odůvodněné případy 
a po schválení dispečerem. Náš dotaz, aby 
případně v takových i výjimečných přípa-
dech také zastavovala a brala cestující 
směr Ládví, bude prověřen.

Rozvoj linek PID v Praze
Jan Hrdlička

Ukázka z mapové vizualizace spojů PID (mapa.pid.cz). Jednotlivé spoje jsou i barevně označeny 
podle toho, jestli jedou na čas nebo jestli mají zpoždění. Pozor, při vyhodnocování je třeba brát 
do úvahy, že poloha zobrazených spojů (teček) v mapě je oproti reálné poloze o cca 15 sekund 
opožděna.



Novinky  
na ďáblickém  
fotbalovém trávníku
Letošní rok se nám podařilo udělat změnu v rozlosování soutěží mužů 
a výsledkem toho je, že každou neděli se na našem hřišti odehraje mi-
strovské utkání jednoho z našich týmů: tým „A“ pod vedením trenéra 
Jirky Černého hraje 1.A třídu, tým „B“ pod vedením trenéra Pavla Mihá-
lika hraje v 1.B třídě. Obě tyto soutěže jsou organizovány Pražským fot-
balovým svazem.
 datum  čas soupeř tým
 4. 9. 17.00 Fotbalový klub Čechie Dubeč „A“
 11. 9. 17.00 SK Hostivař «B» „B“
 18. 9. 16.30 Sokol Dolní Počernice „A“
 25. 9. 16.30 FK VINOŘ 1928 „B“
 2. 10. 16.00 SK Třeboradice „A“
 9. 10. 16.00 ČAFC Praha «B» „B“
 16. 10. 15.30 Fotbalový klub Újezd nad Lesy „A“
 23. 10. 15.30 SK Junior Praha 1960 „B“
 30. 10. 14.30 FC Háje Jižní Město „A“
 6. 11. 14.00 SK Újezd Praha 4 «B» „B“
 12. 11. 14.00 Sportovní klub Union Vršovice „A“

Všechny ostatní informace se aktuálně dozvíte na internetových  
stránkách skdablice.eu
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Městská část Praha-Ďáblice, Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice

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

Údaje o dítěti

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

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

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

Údaje o žadateli – zákonném zástupci

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

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

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

Bankovní spojení

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

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

Poučení
Dle usnesení č. 185/21/ZMČ dne 15. 12. 2021 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).
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Hvězdárna Ďáblice 
Pod Hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, 
tel.: 283 910 644
e-mail: dablice@planetum.cz
planetum.cz/hvezdarna-dablice/

Program na září 2022
Otevírací doba / pozorování oblohy 
dalekohledy
Úterý–čtvrtek 16–18; pátek 16–18, 
20–22; sobota a neděle 10–12,  
13–18, 20–22 hodin.
28. 9. otevřeno jako v sobotu.
Noc vědců – v pátek 30. 9. bude rozší-
řený program mimořádně do 22 hod.
POŘADY (komponované večery s pozo
rováním oblohy) středy, soboty a neděle 
od 18 hodin: Slunce a stíny.
Pátky od 20 hodin:  
Co se děje na obloze?
POHÁDKY pro nejmenší (od tří let)
- každou sobotu v 10.15, 14.15 a 16.15 
hodin – Měsíc u krejčího
- každou neděli v 10.15, 14.15 a 16.15 
hodin – Jak šla kometka do světa

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

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

 sobota 17. září od 9 hodin Zažij Ďáblický háj jinak (orientační běh) –  
   start hřiště Na Znělci

 sobota 17. září od 13.30 hodin Zažít město jinak – KC Vlna, Obecní dům Ďáblice,  
   OD Ke Kinu

 sobota 17. září od 14 hodin Dny evropského dědictví – kaple Nejsvětější Trojice  
   a sv. Václava

 neděle 18. září  Podzimní výlet seniorů a vozíčkářů na zámek Děčín  
   a skanzen Zubrnice

 úterý 20. září od 15 hodin Den otevřených dveří – Bytový dům Akcíz II

 sobota 24. září od 15 hodin Vlněné vinobraní – KC Vlna

 pátek 30. září od 15 hodin Mezinárodní den senirů – sál Obecního domu Ďáblice

 sobota 8. října od 19.30 hodin Elán Revival – sál Obecního domu Ďáblice

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

 neděle 23. října od 18 hodin Commedia Dell'arte – sál Obecního domu Ďáblice

Změna programu vyhrazena.

Atleticko-sportovní přípravka Ďáblice
Přijímáme děti, co se rády hýbají, skáčou, běhají a chodí do přírody. Chtějí se učit nové věci 
a poznávat nové kamarády.
V našem sportovním kroužku máme několik volných míst. Přijďte se podívat a zkusit si první dvě 
lekce zdarma. Přijímáme děti věku 6–12 let. Působíme v Ďáblicích, scházíme se každý čtvrtek 
na cca hodinu sportování. Začínáme v 16.45 u Vlny – za špatného počasí jsme v tělocvičně. 
Zájemci nás mohou kontaktovat na tel. 776 346 433 – Monika Píchová. Těšíme se na vás!

Malování v Ďáblicích
Chtějí se vaše děti tvořivě rozvíjet a něco nového se naučit? Nabízím vám 
volná místa v kroužku malování a kreslení. Pracujeme s většinou vý-
tvarných technik. Učíme se rozvíjet fantazii a nebát se být sám sebou, 
mít vlastní výtvarný styl. Kroužek probíhá každé úterý ve Vlně od 16.30 do 17.30. Je určen dětem 
věku 6–12 let. Pokud to chtějí vaše děti zkusit, ozvěte se mi na tel. 776 346 433. Těší se Monika 
Píchová
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Centrum Ďáblice – 
sokolovna
Hrajte s námi… Oddíl dětí a mládeže  
přijímá nové členy.  
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.
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.

Komunální odpad –  
velkoobjemové kontejnery září–listopad 
 den datum od–do stanoviště
 sobota 10. 9.  9.00–12.00 Koníčkovo náměstí
 sobota 10. 9.  9.00–12.00 Květnová x Na Znělci
 sobota 10. 9.  9.00–12.00 Legionářů
 sobota 8. 10.  9.00–13.00 Květnová x Na Znělci
 sobota 8. 10.  9.00–13.00 Na Terase
 sobota 8. 10.  9.00–13.00 Na Blatech
 sobota 5. 11.  9.00–12.00 Koníčkovo náměstí
 sobota 5. 11.  9.00–12.00 Na Terase
 sobota 5. 11.  9.00–12.00 Legionářů
 sobota 26. 11.  9.00–13.00 Květnová x Na Znělci
 sobota 26. 11.  9.00–13.00 Na Terase
 sobota 26. 11.  9.00–13.00 Na Blatech
Velkoobjemový odpad z domácností, bioodpad i nebezpečný odpad lze také ukládat  
CELOROČNĚ do sběrného dvora v areálu ďáblické skládky, a to bezplatně. Otevírací doba  
v zimních měsících po–pá 8.30–17.00, v létě do 18.00, so celoročně 8.30–15.00.



www.testovacijizdyskoda.cz
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Pondělí Místo konání: Začátek 
kurzu: Přihlášky a info:

9.00–12.00 hodin Masáže Shiatsu – individuální terapie KC Vlna říjen j.pavlova@email.cz

14.30–15.30 hodin Jóga pro děti KC Vlna 20. 9. alena.jiranova@rthzabavy.cz

15.00–18.00 hodin Rebels OD Ke Kinu září info@rebelsteamprague.cz

Úterý
11.00–12.00 hodin Zdravá záda OD Ke Kinu 20. 9. alena.jiranova@rthzabavy.cz

16.00–17.00 hodin Rehabilitační cvičení pro seniory OD Ke Kinu říjen 723 190 973

16.30–17.30 hodin Výtvarka pro děti s Monikou Píchovou KC Vlna září mail@ monikapichova.cz

14.30–19.00 hodin Rebels sál OD Ďáblice září info@rebelsteamprague.cz

Středa
10.00–11.00 hodin Vlnohrátky pro maminky s dětmi KC Vlna září vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

14.00–17.00 hodin Šikovné ruce – kreativní rukodělný kroužek OD Ke Kinu září vstupné dobrovolné

15.30–18.30 hodin Rebels sál OD Ďáblice září info@rebelsteamprague.cz

16.00–18.45 hodin Breussova masáž – individuální terapie KC Vlna říjen avolfes@seznam.cz

16.45–18.00 hodin Jóga pro seniory s Táňou OD Ke Kinu září dohnalova.tana@seznam.cz

18.00–19.00 hodin Sebeobrana pro děti OD Ke Kinu září 603 204 509

19.00–20.30 hodin Kondiční kruhový trénink pro dospělé OD Ke Kinu září 603 204 509

19.00–20.00 hodin Jóga se Silvií KC Vlna září hajkova.silvie@gmail.com

Čtvrtek
9.00–10.30 hodin Hudebně-pohybový kurz – děti 4–18 měsíců KC Vlna 22. 9. www.hudbaproradost.cz

10.30–12.00 hodin Hudebně-pohybový kurz – děti 1,5–2,5 roku KC Vlna 22. 9. www.hudbaproradost.cz

15.30–18.30 hodin Rebels sál OD Ďáblice září info@rebelsteamprague.cz

16.00–18.00 hodin Keramika pro malé i velké OD Ke Kinu 6. 10. vlna.dablice.cz/rezervace-prihlasky

17.15–18.15 hodin Taneční škola HIT – děti OD Ke Kinu září hanajozova@volny.cz

17.45–19.15 hodin Eli Yoga KC Vlna říjen eli.luhanova@gmail.com

18.15–19.15 hodin Taneční škola HIT – ženy OD Ke Kinu září hanajozova@volny.cz

18.30–19.30 hodin Atleticko-sportovní přípravka  – děti 6–12 let sál OD Ďáblice říjen mail@ monikapichova.cz

19.45–20.45 hodin Stretch & yoga s Qašou KC Vlna září
leona.qasa@gmail.com 
(při uvolnění kapacity)

Pátek
10.00–11.15 hodin Jóga pro seniory s Táňou OD Ke Kinu září dohnalova.tana@seznam.cz

Neděle

19.00–20.00 hodin Pilates s Qašou KC Vlna září
leona.qasa@gmail.com 
(při uvolnění kapacity)



17. 9. 13.30 hodin Zažít Ďáblice jinak – Všichni na jedné vlně    KC Vlna , Obecní dům Ďáblice, OD Ke Kinu

24. 9. 15.00 hodin
Ďáblické vinobraní              KC Vlna
Přijďte okoštovat vínka z Moravy.  Vstupné – ZDARMA.

8. 10. 19.30 hodin
Elán Revival – taneční večer          Sál Obecního domu Ďáblice
Vstupné – 250 Kč/ 150 Kč. Předprodej vstupenek v KC Vlna nebo na Goout.net

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

23. 10. 18.00 hodin

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

1. 11.

15.00 hodin

18.00 hodin

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

Pohřební rituály a jejich význam v současnosti – přednáška          KC Vlna
Vstupné – 50 Kč.

3. 11. 19.00 hodin

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

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

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

20. 11. 15.00 hodin

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

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

2. 12. 19.00 hodin
Fleret – vánoční koncert              Sál Obecního domu Ďáblice
Koncert výjimečný svým repertoárem, který obsahuje nejen největší hity skupiny Fleret, ale také mnoho 
valašských a českých koled. Vstupné – 400 Kč/ 300 Kč. Předprodej vstupenek v kavárně KC Vlna od 1. 11.

5. 12. 17.00 hodin
Mikulášská nadílka             Prostranství před KC Vlna
Vstupné – 70 Kč. V ceně vstupného je mikulášský balíček pro každé dítě. NUTNÁ předchozí rezer-
vace v KC Vlna nejpozději do 1. 12.!

10. 12. 16.00 hodin
Vánoční putování s anděly – divadýlko pro děti              KC Vlna
Andělská kniha, dva andělé a několik vánočních příběhů. Loutkoherecké představení v podání 
Divadla Pruhované panenky. Vstupné – 70 Kč.

17. 12. 18.00 hodin Vánoční večírek               KC Vlna

PROGRAM akcí podzim 2022

Více informací na: dablice.cz nebo vlna.dablice.cz Změna programu vyhrazena.

Vstupem na akci souhlasí návštěvníci s pořizováním fotografií, zvukových a zvukově obrazových záznamů své osoby. 
Tyto fotografie, zvukové a zvukově obrazové záznamy mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely, a to bezplatně.

Aktuální podmínky vstupu na akce sledujte na covid.gov.cz/situace/kultura


