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O čem jednala rada městské části
81. jednání dne 16. 10. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu MČ na rok 2017.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s opakovaným podáním žádosti o dotaci z programu MHMP – Celo-
městské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na projekt:
„Multifunkční celoroční hala SK Ďáblice“; žádost podává SK Ďáblice;
• s předloženým návrhem Zásad pro udělování čestných občanství a cen
MČ Praha-Ďáblice na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,
v platném znění, jako projev úcty a uznání osobám, které se zvláště
významně zasloužily o městskou část;
• s čerpáním investičního fondu ZŠ v roce 2017 na nákup mycího 
automatu na podlahy v předpokládané výši do 90 000 Kč;
• s objednáním opravy chodníků dle předložené nabídky firmy IRIS 
Španihel s.r.o. v celkové částce 176 404 Kč.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• předložený rozpočet akce Výstavba sportovní haly (celkové odhadované
náklady stavby 23 mil. Kč vč. DPH, max. výše podpory z programu MHMP
15 mil. Kč vč. DPH, spoluúčast podpory 20%);
• informaci tajemnice o vládou schválené úpravě Nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, kterým se zvyšují platy zaměstnancům o 10% s účinností
od 1. 11. 2017;
• informaci zástupce starosty o havarijním stavu chodníků v ulicích: 
Hořínecká, Statková, Legionářů a Ďáblická.

82. jednání dne 30. 10. 2017
Rada MČ po projednání schválila:
• systematizaci pracovních míst ÚMČ Praha - Ďáblice z důvodu rozšíření
pracovního úvazku s ohledem na vznik nové agendy – GDPR – archiv,
spisová služba, skartační řízení apod. od 1. 1. 2018;
• ceník pronájmů v KC Vlna;
• organizační řád ÚMČ Praha-Ďáblice s účinností od 1. 11. 2017;
• rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu MČ na rok 2017.
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s návrhem tajemnice úřadu MČ na jmenování inventarizačních komisí
pro zajištění inventarizace MČ Praha-Ďáblice za rok 2017;
• s objednáním montáže a demontáže vánočních dekorací v MČ Praha-
Ďáblice od společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o., za částku 81 292,64 Kč
vč. DPH;
• s použitím znaku MČ Praha-Ďáblice na banner (umístěný v sokolovně),
na kterém bude uvedeno poděkování MČ Praha-Ďáblice za podporu
sportu, kulturních a volnočasových aktivit v centru Ďáblice – 
sokolovně;
• s uzavřením dodatku č. 9 k nájemní smlouvě s panem Š.L., jehož před-
mětem je prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2018;
• s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku s Českou tele-
komunikační infrastrukturou, a.s., jehož předmětem je pronájem části
pozemku parc. č. 591/1 za částku 13 000 Kč/rok bez DPH na dobu 
určitou do 31. 12. 2022.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• informaci o žádosti JSDH Praha-Ďáblice o dotaci MHMP na rekonstrukci
budovy JSDH v celkové výši 2 950 485,43 Kč s DPH;
• informaci o průběhu výstavby obecního domu v Ďáblicích; přípravě
změnových listů, které odrážejí změny zaznamenané k 30. 10. 2017 
a po revizi budou připraveny ke schválení RMČ.

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

Z pera místostarosty
• Začátkem října uspořádala organizace Arnika dobrovolnický úklid
koryta Mratínského potoka. Děkujeme všem, kteří se zapojili. V průběhu
listopadu městská část naváže čištěním lapače splavenin u Cínovecké
ulice.
• Arnika též vypracovala studii hodnot těžkých kovů uvnitř pražských
budov, kdy do odebírání vzorků byly zapojeny i Ďáblice. Výsledky, včetně
doporučení, jak se vyhnout znečištění těžkými kovy v domácnosti, jsou
k dispozici na webu Ďáblic.
• Na ďáblickém webu v adresáři O Ďáblicích � Mapy, naleznete odkaz na
mapu Ďáblic, kde v nabídce na levé straně přibyla sekce Pasporty, zobra-
zující umístění odpadkových košů v Ďáblicích a vyznačení ploch zařaze-
ných do systému pravidelné údržby zeleně.
• Na vytipovaných místech Ďáblic proběhlo měření hluku z dopravy.
Výsledky v současné době vyhodnocujeme a budou sloužit jako podklad
k protihlukovým opatřením.
• U zastávek Ďáblice, K Letňanům a Na Štamberku byly pro cestující
umístěny lavičky. Na příští rok plánujeme na vybrané zastávky instalaci
přístřešků.
• V další etapě oprav chodníků byla opravena propadlá dlažba z obou
stran ulice Hořínecké, propad vozovky ve Statkové ulici, propad dlažby
v ulici Legionářů, srovnání nerovností chodníku v horní části Ďáblické
ulice a odstraněny překážky v průjezdu kočárků na trase k zastávce 
autobusu Ďáblický hřbitov.
• Ve zvelebování svého okolí stále nekončíme. Své podněty k opravám
chodníků nebo údržby zeleně zasílejte na posta@dablice.cz.

Martin Tumpach

Pod pergolou už stojí krásný dřevěný stůl, který pro nás minulý rok ve svém
volném čase vyrobil pan Aleš Pícha. Vytvořilo se tak zastřešené posezení až
pro 20 lidí.

Obecní dům Ďáblice. III – opláštění
Během prázdnin pokračovaly práce na novém Obecním domě podle plá-
novaného harmonogramu a zároveň se pozornost začala soustřeďovat na
vnitřní prostory a instalace.
Jak jste mohli pozorovat, nejprve byly položeny střešní tepelněizolační
panely tl. 200 mm na připravené střešní trámy a průvlaky na všechny
části členitého objektu vzájemně pospojovány a spoje provizorně zaizolo-
vány. Použitý materiál izolací pouze vzdáleně připomíná „skelnou vatu“
používanou v minulosti. Izolační vata je mezi ocelovými deskami sliso-
vána a opatřena vodoodpudivou ochranou, aby nebylo možné její
navlhnutí během výstavby před provedením dokonalých izolací a panely
nepřišly o svou izolační funkci. Na panely byly poté instalovány klíny zajiš-
ťující potřebné střešní spády pro jejich odvodnění a vlastní izolace proti



vodě z PVC fólií odolných proti UV záření. Atiky a veškeré rohy jsou ople-
chovány. Izolační fólie musí být odolná i proti prorůstání kořínků rostlin,
protože střechy jsou ve středových pásech každé sekce osazeny zelení.
Tento způsob zajišťuje mimo jiné i efektivní využití dešťových vod ještě
před jejich svedením do tří bezodtokých jímek, které jsou v celkovém
objemu přes 48 m3 u objektu vybudovány (viz popis v předchozích čás-
tech). Z tohoto důvodu byla na jednotlivých střechách rozprostřena vrstva
humusu a okraje dosypány kamenivem. A dokonce i rostliny navržené pro
výsadbu na střeše byly již v říjnu osazeny, aby se stačily uchytit před pří-
chodem mrazů a zimního počasí.
Základním prvkem obvodového opláštění budovy jsou také sendvičové
tepelněizolační panely, ale pouze 150 mm tlusté, široké jeden metr, kla-
dené „na svislo“ s různou délkou. Vzhledem k šířce panelů byly navrženy
i veškeré dřevěné kotvící prvky, takže montáž postupovala relativně bez
problémů. Jak je patrné, fasáda celého objektu a jeho částí je poměrně
členitá s množstvím navržených otvorů, což vedlo k rozhodnutí zhotovi-
tele dopravit na staveniště panely bez prořezaných otvorů pro dveře
a okna a tyto byly vyříznuty až po osazení na místě. Projektanti zpracovali
podklady pro parotěsnost celé konstrukce a zabránění vzniku tepelných
mostů u jednotlivých stavebních detailů, styků jednotlivých použitých
materiálů a prostupů. Jejich provádění je poměrně vysoce náročné na
přesnost i na čas, ale je podstatným předpokladem správné a úsporné
funkce v budoucnu.

Kromě tepelněizolační a vodoizolační funkce musí konstrukce, zejména
její část kolem budoucího společenského sálu, splňovat i zvukovoizolační
funkci. I proto jsou obvodové stěny společenského sálu zdvojené – první
vrstva z „akustických“ tvárnic, druhá vnější z výše popsaných panelů.
A podobné nároky na požadovaný zvukový útlum jsou požadovány i po
všech oknech, prostupech – např. únikový východ ze sálu musí mít dveře.
Na závěr bude dosažení požadovaných parametrů celé finální konstrukce
a jejích prvků ověřeno zkouškou.
K montáži vnějších oken a dveří, a tím i k uzavření celého vnějšího pláště
budovy, by mělo dojít v listopadu. Vnější okna jsou navržena v rámech z hli-
níkových profilů a jejich vnější strany budou lícovat s vnějším pláštěm
budovy. Zasklení bude ve většině případů z izolačních skel a většina okenních
tabulí (rozměrů až 3x3 metry) bude opatřena bezpečnostní fólií proti jejich
roztříštění a uvolnění po náhodném poškození. Barva rámů bude stejná jako
barva pláště – bílá.
V měsíci září byly započaty práce na vnitřních instalacích – elektro roz-
vody a zdravotní instalace. Objekt byl přepojen na finální elektro-pří-
pojku. Následně byly započaty práce na instalacích pro technologie –
vzduchotechnickou jednotku, připraveny k instalaci jsou jednotky chla-
zení/topení. Zároveň s postupem vnitřních prací budou dokončovány
komunikace a chodníky přiléhající k objektu tak, aby bylo možné ven-
kovní úpravy dokončit ještě před příchodem zimního období.

Jan Hrdlička

Hledáme lékaře s atestací, který by si chtěl zařídit 
vlastní praxi druhého praktického lékaře pro dospělé
v Praze 8 – Ďáblicích. Lze i na částečný úvazek. 
Nabízíme vhodné prostory a vstřícné jednání. Kontakt:
MČ Praha-Ďáblice, e-mail: posta@dablice.cz, tel. 283 910 724.

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR
Ve dnech 20. a 21. října se konaly volby do poslanecké sněmovny. 
Vítězem voleb se stalo ANO (v rámci celé ČR – 78 mandátů).
V Ďáblicích vyhrála ziskem 347 hlasů ODS. Na druhém místě se umístilo
ANO 2011 s 334 hlasy, třetí Piráti získali 280 hlasů a čtvrtá TOP 09
242 hlasy. Volební účast byla v ČR 60,84%, v Praze 67,13%
a v Ďáblicích dokonce 71,32% voličů.
název platné hlasy celkem
Občanská demokratická strana 347 18,83%
ANO 2011 334 18,13%
Česká pirátská strana 280 15,20%
TOP 09 242 13,13%
Starostové a nezávislí 172 9,33%
Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD) 115 6,24%
Česká str. sociálně demokrat. 86 4,66%
Komunistická str. Čech a Moravy 84 4,56%
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 60 3,25%
Strana svobodných občanů 43 2,33%
Realisté 25 1,35%
Strana zelených 19 1,03%
Rozumní – stop migraci, diktát. EU 10 0,54%
Sportovci 6 0,32%
Dělnic. str. sociální spravedl. 4 0,21%
Strana Práv Občanů 4 0,21%
Cesta odpovědné společnosti 2 0,10%
Občanská demokratická aliance 2 0,10%
Dobrá volba 2016 2 0,10%
SPR – Republ. str. Čsl. M. Sládka 2 0,10%
Společ. proti výst. v Prok.údolí 1 0,05%
Blok proti islam. – Obran. domova 1 0,05%
Občané 2011 – spravedl. pro lidi 1 0,05%
Řád národa – Vlastenecká unie 0 0,00%
Volte Pr. Blok www.cibulka.net 0 0,00%
Radostné Česko 0 0,00%
Unie H.A.V.E.L. 0 0,00%
Referendum o Evropské unii 0 0,00%
Česká strana národně sociální 0 0,00%
Voliči v seznamu 2 598
Vydané obálky 1 853
Volební účast v % 71,32
Odevzdané obálky 1 853
Platné hlasy 1 842
% platných hlasů 99,41

Zpracovala Hana Macháňová
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Doručování Ďáblického zpravodaje
Vážení občané. 
V případě, že vám nebude doručen Ďáblický zpravodaj, kontaktujte,
prosím, sekretariát Úřadu MČ Praha-Ďáblice mailem –
marketa.kohlerova@dablice.cz, telefonicky – Markéta Köhlerová, 
tel.: 283 910 724, nebo vyplňte přiložený formulář a vhoďte jej 
do schránky na Úřad MČ Praha-Ďáblice.

jméno: .................................................................................

ulice: ....................................................................................

č.p.: .....................................................................................

kontakt: ...............................................................................
(tel. číslo nebo mailová adresa) 

Ďáblický zpravodaj jsem nedostal/a n poprvé  n opakovaně

Svou odpověď zaškrtněte.

!



Vyjádření 
k Modrým zónám 
Na základě dotazů ohledně modrých zón
v Ďáblicích jsme se obrátili na zástupce starosty
Martina Tumpacha:
Od roku 1996 jsou v centrální části Prahy
postupně zřizovány zóny placeného stání.
Modré zóny jsou určeny pro parkování rezi-
dentů s dlouhodobou parkovací kartou, oran-
žová a zelená zóna pro krátkodobé parkování
návštěvníků placené prostřednictvím parkova-
cích automatů. Zpoplatnění bylo v médiích
i u soudů napadáno s odůvodněním, že je
v rozporu s právem obecného užívání pozem-
ních komunikací. 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 
30. září 1998 některé žaloby proti modrým
zónám bez možnosti dalšího odvolání zamítl
jako bezdůvodné. 
Neoprávněné stání v modré zóně bylo vyhodno-
cováno jako přestupek proti plynulosti a bez-
pečnosti provozu podle § 22 přestupkového
zákona, neoprávněné stání v oranžové a zelené
zóně jako přestupek na úseku státní správy

a samosprávy dle § 46 přestupkového zákona. 
Rozhodnutím vedení MČ Praha 8 nemají obyva-
telé Ďáblic možnost požádat si o parkovací
karty pro možnost parkování v zónách Prahy 8,
i když pro většinu občanské vybavenosti spa-
dáme právě pod území Prahy 8. 
Pří návštěvě lékaře, úřadu či vyzvednutí balíku
na poště Ládví tak téměř nemáme možnost
legálně zaparkovat v blízkosti těchto služeb.
Navíc byly modré zóny zřízeny bez předem při-
praveného dostatečně kapacitního systému
záchytných parkovišť u stanic metra. A byť
máme všichni v občanských průkazech u trva-
lého bydliště uvedeno Praha 8, tvrzení pana
radního Prahy 8 pro dopravu náš nárok na rezi-
denční parkování rozporuje. Uvádím zde
v plném znění:
Vážený pane místostarosto,
v úvodu mé odpovědi bych Vás rád upozornil,

že obyvatelé Ďáblic nemají z logiky věci trvalé
bydliště na Praze 8, jak uvádíte. Občané Měst-
ské části Praha-Ďáblice nárok na rezidentskou
registraci nemají. 

S pozdravem Ing. Karel Šašek,
Radní MČ Praha 8

Osobně vidím za zřízením parkovacích zón
především vylepšení rozpočtu spádových radnic
a jsem proti jejich plošnému zavádění v Praze.
Jednou z možností jak dosáhnout na možnost
získání parkovacího oprávnění na území Prahy 8
je rozšíření oblasti parkovací zóny i na území
Ďáblic. Všichni obyvatelé sídlící uvnitř parkovací
oblasti mají automaticky nárok parkovat na
celém jejím rozsahu. I kdyby se nám pod-
ařilo rozšířit parkovací oblast dle našeho
návrhu, neznamená to nutnost zřízení
parkovacích zón (modrých čar). V ideálním
případě bychom byly součástí parkovací oblasti
Prahy 8, se všemi parkovacími právy a zároveň
bez omezení modrými čarami na území Ďáblic. 
Bohužel zatím narážíme na neochotu kompe-
tentních institucí od Odboru dopravy Prahy 8,
přes vedení Prahy 8, Odbor rozvoje a financo-
vání dopravy MHMP až po vedení hl. m. Prahy
požadavek Ďáblic efektivně řešit. Dobrou zprá-
vou je alespoň to, že v našich požadavcích nej-
sme sami a nárok na parkování u spádové
občanské vybavenosti vznáší více městských
částí, zejména prostřednictvím Svazu městských
částí hl. m. Prahy.
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Chodník k Ovčínu
V měsíci říjnu probíhala celková rekonstrukce
chodníku „K Ovčínu“ v celé jeho délce od hra-
nice katastrálního území Ďáblice až po Květno-
vou ulici. A v souladu s námi plánovanou

opravou se podařilo dohodnout i s městskou
částí Prahy 8 rekonstrukci „jejich“ navazující
části až k ulici Pod Hvězdárnou, a tím bude
oblíbená komunikace opravena v celé své délce
téměř 450 metrů. Panelová komunikace nava-
zující na chodník nad budovou úřadu radnice
bude rekonstruována pouze v krátkém úseku
navazujícím na vlastní chodník a zbytek pane-
lové cesty bude dokončen během plánované
rekonstrukce vodovodních přepojovacích šachet
(PVS, předpoklad 2018).

Podle pamětníků byl původní chodník postaven
před přibližně 50 lety a po jeho dokončení
musel být hned opravován z důvodu přejetí
traktorem z přilehlého pole. 
V okolí „Ovčína“ byl v souvislosti s budováním
vodovodního řadu propojujícího ulice Květnová
a Ďáblická před přibližně 20 lety přeasfaltován,
ale od té doby na něm neproběhly žádné
opravy ani jiné práce. Povrch chodníku původní
šíře 1,5 metru byl na mnoha místech prorostlý
trávou a jinou vegetací tak, že šířka asfaltového
povrchu byla místy široká méně než 60 cm.
Navíc byl povrch rozrušen, obsahoval četné
výmoly a jiné závady, takže chodci museli být
velice ostražití za každého počasí, natož pak
v zimním období.

Projekt rekonstruovaného chodníku vychází
z původního stavu, tj. je obnoven asfaltový
chodník s kamennou obrubou široký 1,5 metru
na štěrkovém podkladu vedený v původní trase.
Komunikace nahrazující stávající panelovou
cestu bude dlážděná ze žulových kostek.
Stavební práce byly zahájeny 5. října a na pra-
covníky firmy Šlehofer a její subdodavatele
čekalo po zahájení prací několik překvapení.
První způsobil kabel veřejného osvětlení doda-
tečně položený bez jakéhokoliv chránění cca
10 cm pod povrchem těsně vedle kamenných

obrub poblíž nejvyššího místa trasy chodníku
v místě, kde je malý skalní výchoz. Naštěstí se
při odhalení kabelu nikomu nic nestalo, poru-
šená část kabelu byla správci veřejného osvět-
lení vyměněna, uložena do chráničky a osvětlení
zprovozněno v celé délce chodníku.
Druhé překvapení způsobila objevená netěsnost
vodovodního řádu DN 200 mm vedoucího
podél objektu čp. 11. 
Díky této netěsnosti byla po odstranění asfaltu
celá plocha (přibližně 2x3 metry) nasycená
vodou a i za pěkného suchého počasí v tomto
místě neočekávaně zapadl nákladní automobil.
Postupným pátráním po zdroji vody byl objeven
až průsak ve spoji vodovodního potrubí
v hloubce přes 1m. I v tomto případě vzorně
zapracovala havarijní služba PVK a hned druhý
den po nahlášení bylo potrubí jejími pracovníky
opraveno.
Třetí a zatím poslední překvapení způsobila
vichřice koncem října, která přes chodník polo-
žila 2 stromy. Díky rychlé pomoci sousedů byla
i tato překážka ihned odstraněna a práce
v tomto úseku mohly v pondělí ráno bez zdržení
pokračovat.
Věřím, že se zbývající část trasy podaří dokončit
bez větších problémů a že nový chodník vydrží
také alespoň dalších 50 let!

Jan Hrdlička, foto autor 

Původní chodník – ze šíře 1,5 metru zbývá místy
maximálně 50 cm.

Kladení obrub začíná a využívají se všechny
obruby z původního chodníku. 

Vyvrácené dva stromy v zatáčce nad bývalým 
Ovčínem.

Předzvěst objeveného průsaku z vodovodního řadu
– měkké podloží v místech, kde voda neměla být.



Zp
rá

vy
 z

 Ď
áb

lic

5

Mratínský potok opět září čistotou
Stejně jako doma, tak i v přírodě bychom měli čas od času vygruntovat
nepořádek, který se nám podařilo vytvořit. Proto se první říjnový víkend
sešla parta lidí ze spolku Arnika a spolu s dalšími nadšenci se vrhli do
úklidu Mratínského potoka.
Někdy se mu říká Ďáblický potok a známe ho také pod jménem Červe-
nomlýnský. Tak jako tak, mezi těmi devadesáti devíti pražskými potoky se
ten Mratínský vcelku
vyjímá, a to nejen tím,
že se jako jeden
z deseti toků pramení-
cích v Praze nevlévá do
Vltavy, ale překvapivě
do Labe. Mratínský
potok pramení v severní
části Ďáblic a po jejich
opuštění protéká Čako-
vicemi, Velení, Sluhami
a nakonec Mratínem.
Mratínský potok je významným zdrojem čisté vody. Kdysi tok zásoboval
zamokřenou oblast plnou života, což dodnes připomíná název ulice Na
Blatech. Ovšem to se díky zahloubení a narovnání koryta stalo minulostí.
V současné době se uvažuje o přírodě blízké revitalizaci, která by
pomohla zpomalit průtok vody a chránit okolí před povodněmi. Přede-
vším by ale umožnila návrat mnoha vzácných živočichů a rostlin, jako jsou
ohrožené druhy obojživelníků.
Právě z těchto důvodů si unikát mezi pražskými říčkami zaslouží naši
pozornost. S naší partou z Arniky jsme se s místními dobrovolníky proto
7. října odpoledne sešli v Ďáblicích, abychom zbavili tok haraburdí. Sraz
jsme si dali v místě, kde Mratínský potok podtéká Ďáblickou ulici, a uklí-
zeli až k Řepné ulici.
Počasí nám sice nepřálo, ale i tak jsme vysbírali spoustu plastového
odpadu a dokonce i pneumatik, které tam „odložili“ jejich nepořádní
majitelé. Po úklidu jsme si zaslouženě vychutnali výbornou polévku a čaj
v ďáblickém komunitním centru Vlna.
Nakonec bych chtěla poděkovat každému, kdo přiložil ruku k dílu, a také
Městské části Praha – Ďáblice, která celou akci podpořila.

Nikol Krejčová, foto autorka

Zakládáme Klub ďáblických seniorů
Už řadu týdnů se scházíme každou středu odpoledne v ďáblické Vlně při
rukodělných pracích zaštítěných grantem na podporu komunitního života
v naší obci. A právě zde jsme přijali hozenou rukavici k vyslovenému
návrhu na obnovu seniorského klubu, který v Ďáblicích fungoval několik
desetiletí. Klub bude zřízen pod hlavičkou Svazu seniorů ČR, který nám
pomáhá s administrativní stránkou založení organizace včetně zápisu
v Rejstříku spolků s vlastním IČO, což je nutné pro budoucí možnost přijí-
mat dotace na naši klubovou činnost.
Důležité bude získat od obce vhodné prostory pro naše schůzky, proto
jsme se připojili k výzvě v říjnovém Ďáblickém zpravodaji, která se týká
budoucího využití prostor v Obecním domě. Blízkost komunitní zahrady
předurčuje umístění klubu v této budově jako maximálně výhodné. Jaké
činnosti se budou v rámci klubu odehrávat, bude záležet jen na nás.
Každý člen může přijít se svým nápadem a přispět k tomu, aby náš pro-
gram byl pestrý a zábavný pro co největší počet starších ďáblických oby-
vatel. Do budoucna uvítáme spolupráci a pomoc od všech věkových
kategorií našich spoluobčanů i od místních firem a živnostníků. 
O své činnosti chceme vést kroniku a také pravidelně informovat
v místním zpravodaji.
Zveme všechny ďáblické seniory na ustanovující schůzi místní organizace
SDČR (Svaz důchodců České republiky), která se uskuteční ve středu 
15. 11. 2017 v 15.30 hod. v komunitním centru Vlna.
Proběhne volba předsedy a výboru organizace a můžeme se pustit 
do práce.

Za zakládající členy zapsala Jana Ouředníčková

Tradiční 
adventní posezení seniorů

se koná v pátek 24. listopadu 
od 15.30 do 18.30 hodin v jídelně základní školy, 

U Parkánu 17.
K poslechu, zpěvu a tanci zahraje 

TRIO VÁCLAVA VOMÁČKY
(klavír, housle, harmonika a zpěv).

Čeká vás také hudební vystoupení ďáblických dětí 
a malé občerstvení. 

Zváni jsou všichni senioři bez omezení věku. 
Uvítáme, když svou účast potvrdíte na tel. 283 910 723 

nebo osobně v podatelně úřadu MČ.
Těšíme se na Vás! 

Členky sociální komise 
MČ Praha Ďáblice.
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Prvňáčci v ZOO
Byl tu konec října a pro nás to znamenalo, že se
blíží chvíle, kdy pojedeme na náš druhý druži-
nový výlet. V očekávaný den, čtvrtek 19. října,
jsme měli počasí jako na objednávku, co víc si
přát. Prostě „HURÁ DO ZOO“. Permanentní
vstupenku pro školní družinu na letošní školní
rok zakoupil Spolek Parkán.
Po obědě jsme si vzali batůžky, kde jsme měli
od maminek nabalené svačinky i kapesné,
a vydali se na autobus. „Tak a jsme tady“,
s nadšením slyšely děti od svých vychovatelek.
Než jsme vstoupili do prostor ZOO, rozezvučelo
se před branami zahrady veselé „sýýýýýýýr“ 
pro první společné foto. A šlo se za zvířátky.
U goril jsme se dost pobavili, protože jsme se
v nich trochu viděli. Moc se nám líbilo u tuč-
ňáků, kteří s námi laškovali, učarovala nám
majestátnost plameňáků, obdivovali jsme tygry
ve výběhu.
Po pauze na posílení, kdy jsme ulehčili svým
batůžkům, jsme se vydováděli v areálu Bororo.
I když čas byl neúprosný, stihli ještě všichni před
odjezdem nakoupit dárečky ze svého kapes-
ného.

Zpátky do školy jsme dorazili na čas a hlavně
plní dojmů a krásných zážitků. Takže se už
těšíme na další velký výlet se školní družinou.

Za ďáblickou školu vychovatelky a asistentka
pedagoga prvních tříd

Výlov Počernického 
rybníka s Broučky
Výlov rybníka je svátkem pro každého rybáře.
Stejně jako patří sníh k zimě, tak patří výlov
k podzimu. A naše třída Broučků se rozhodla na
takový výlov podívat.
Ve čtvrtek 12. 10. bylo krásné, slunečné počasí,
a tak jsme si obuli holínky a autobusem jsme
vyrazili k Počernickému rybníku. Na hrázích již

přihlíželo mnoho diváků a ve vzduchu byla cítit
typická vůně ryb a tlejícího listí.
Rybník byl už skoro vypuštěný a my jsme mohli
vidět, jak ryby chycené v sítích rybáři třídí podle
druhu a velikosti a jak je velká nákladní auta,
v kádích plných vody, odvážejí na sádky.
U rybníka leží veliký park, kde nás čekala stezka
s různými stanovišti. Zde jsme se od rybářů
dozvěděli mnoho zajímavého o výlovu, o ryba-
ření a o českých rybnících.
Nejvíce se nám líbilo vyprávění o rybách, které
se vyskytují v našich rybnících, a proč žijí některé
v hloubce a jiné při hladině. Také jsme se dozvě-
děli, jak se musí rybník připravit ještě před
samotným výlovem a které druhy sítí se při této
akci používají. Na posledním stanovišti jsme si
také zarybařili s atrapami ryb v životní velikosti.
Při cestě k autobusu jsme si ještě zaběhali
v podzimním listí a pohráli si na nedalekém
hřišti, kde byla pirátská loď.
Na výletě nám pořádně vyhládlo. Už jsme se
těšili na oběd, který nám připravily naše milé
paní kuchařky, a na rodiče, až jim budeme
vyprávět, co jsme zažili a co jsme se dozvěděli.

Lenka Burianová, učitelka MŠ – třída Broučků

Oslava státního svátku 
Dne vzniku Československa
v ďáblické škole
V letošním školním roce jsme v ZŠ a MŠ Ďáblice
položili základy nové tradice, a to připomínání
a oslavu státních svátků u lípy, českého národ-
ního symbolu, na rynku před budovou školy.
První takové shromáždění mělo připomenout
28. říjen 1918, den, kdy před 99 lety vzniklo
Československo.
Slavnostní shromáždění žáků a učitelů se usku-
tečnilo 25. října 2017 v průběhu třetí vyučovací
hodiny za přítomnosti velmi vzácného hosta,
veterána bojů druhé světové války, pana brigád-
ního generála ve výslužbě Pavla Vranského.
Shromáždění bylo zahájeno nástupem státní
a obecní vlajky na tóny husitského chorálu Ktož
jsú boží bojovníci. Ředitel školy Mgr. Josef
Buchal v krátkém úvodním proslovu vyzdvihl
význam státního svátku; historické souvislosti
a osobnost T. G. Masaryka uvedl Mgr. Tomáš
Novotný.
Vrcholem programu byl velmi autentický
a dojemný proslov pana generála Vranského.
Hovořil o lásce k domovu, k místu, kde jsme se
narodili a prožili dětství, o lásce k našim nejbliž-
ším – maminkám a tatínkům – a o lásce
k vlasti. Rovněž připomněl, že zemi, kterou
máme rádi, jakož i demokracii, svobodu a další
ideály, na nichž republiku vybudoval se svými
spolupracovníky Masaryk, je však nutné stále
opatrovat a někdy třeba i bránit se zbraní
v ruce. Myslím, že nijak nepřeháním, když
uvedu, že jeho laskavá a srozumitelná slova na
všechny přítomné velmi intenzivně zapůsobila.
Následně zazněla v podání žáků pana učitele
Zdeňka Rajtra za houslového doprovodu
Šimona Tomka ze VII. B a kytarového dopro-
vodu paní učitelky Zuzany Světlíkové Masary-
kova oblíbená lidová píseň Ach synku, synku.

Během této skladby odnesli předseda a místo-
předsedkyně Školní žákovské rady květinu
k nedalekému památníku věnovanému ďáblic-
kým obětem obou světových válek. Slavnostní
shromáždění ukončily tóny československé
státní hymny.
Následovala beseda pana generála s našimi
deváťáky, která se nakonec protáhla z předpo-
kládané jedné hodiny na dvě vyučovací hodiny,
neboť pan generál je stále velmi dobrým
a poutavým vypravěčem. Nás učitele potěšilo,
že se žáci neostýchali a v závěru besedy položili
několik zvídavých dotazů.
Věříme, že v žácích zůstal silný zážitek, který
přispěje k prohloubení jejich zájmu nejen
o naše dějiny. Vždyť díky znalosti historie a jejím
prostřednictvím můžeme hledat a nalézat odpo-
vědi na řadu palčivých otázek dnešních dnů.

Tomáš Novotný, zástupce ředitele školy
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2. oborový den 19. 10. 2017 
Lakros
V rámci druhého oborového dne zaměřeného
na Kanadu (Canada 150) jsme poznávali lakros.
Lakros je zkráceně řečeno týmová hra, ve které
hraje 10 hráčů i s gólmanem proti dalším
deseti. Každý má „lakrosovou hůl“ a určité
ochranné prvky – obě dvě věci se u žen
a u mužů liší. Hraje se s míčkem, který si spolu-
hráči nahrávají a snaží se ho dostat do brány
protihráčů. My jsme – vzhledem k tomu, že
jsme lakros zkoušeli poprvé – nehráli plnohod-
notnou hru, ale spíš se učili základy házení, chy-
tání apod. Učila nás trenérka (Tierney Larson)
ženského českého národního týmu do 19 let,
která pochází z Ameriky, takže jsme si procvičili
angličtinu. Všichni jsme nakonec vcelku zvládali

základy, někdo více a někdo zase méně, ale
i tak... V některých to vyvolalo opravdu velký
zájem o tento sport a jiní byli jednoduše jen
rádi, že si vyzkoušeli něco nového.

Adéla Tvrdková, žákyně ZŠ – IX. třídy

Tajemství hřbitovů: 
Velký a malý ďáblický hřbitov
Cílem druhého oborového dne byla návštěva
velkého a malého hřbitova v Ďáblicích. S žáky
jsme postupně prošli novější část hřbitova, kde
byli upozorněni na rozdílnou funerální symbo-
liku na náhrobcích. Dále jsme pokračovali do
centrální části pohřebiště k pomníku válečných
veteránů, kde jsem poukázal na rozdílné nápisy
(případně „nenápisy“) na dlaždicích, symbolizu-
jících jednotlivé osobnosti. Naše cesta pokračo-
vala kolem rozptylové loučky, s jejímž
významem byli přítomní rovněž seznámeni. 
Též jsme se zastavili u hřbitovní obřadní síně.
Naše poslední kroky směřovaly do severní části
hřbitova, jež je vyhrazena obětem komunismu.
Žákům zde byla přiblížena aféra v dějinách
označená jako Číhošťský zázrak, ukázán symbo-
lický hrob v dnešní době již přesunutého faráře
Toufara a zmíněno uložení atentátníků Kubiše
a Gabčíka v masovém hrobě.
Při cestě zpět jsme rovněž navštívili malý ďáb-
lický hřbitov, poblíž kterého je pomník věnovaný
Rudé armádě. Jan Ficek, učitel ZŠ

Kutná Hora
... dorazili jsme do Kutné Hory
Naše prohlídka započala v městské části Sedlec.
Nejprve jsme navštívili katedrálu Nanebevzetí
Panny Marie a svatého Jana Křtitele. Katedrála
to však je pouze ze stavitelského hlediska, jeli-
kož zde nikdy žádný biskup nepůsobil. Přibližně
v polovině prohlídky nám přímo v prostoru

katedrály pustili zábavný animovaný film
o Kutné Hoře, který byl opravdu velice krásně
zpracovaný.
Naše další kroky vedly směrem do kostnice, nej-
prve do kaple a až poté do podzemní kostnice.
Kostnice je velice vkusně zdobena lidskými
ostatky, jedná se převážně o lebky a dlouhé
kosti. Chlapci byli přirozeně z kostí nadšeni,
dívky však takovým nadšením již nesršely, spíše
jim kosti připadaly nechutné.
Autobusem jsme se přesunuli do chrámu sv.
Barbory. Byl vidět již z dálky a velice nás
všechny nadchl hlavně svou architekturou.
Chrám je velice krásný i uvnitř: nádherně zdo-
bená malovaná okna, mnoho fresek a oltářů.
Ale také spousta turistů. Zde si uvědomíme,
proč je Kutná Hora na seznamu památek
UNESCO...

Kamila Dunajová, učitelka ZŠ

Československý odboj za druhé 
světové války: Návštěva kostela 
sv. Cyrila a Metoděje
Ve čtvrtek 19. 10. jsme se sešli ve třídě VIII. B
v 8.30 hodin v hojném počtu a dobré náladě.
Přibližně v 8.40 jsme se vydali na zastávku
Kokořínská a počkali na autobus 103
a následně jsme se metrem dostali až na Kar-
lovo náměstí. Když jsme vyšli z podchodu, byli
jsme jen kousek od kostela, ve kterém se ukrý-
vali parašutisté. Po chvíli jsme dorazili ke kos-
telu. Hned u přechodu jsme si všimli památníku
u okna do krypty poničené německými zbra-
němi. Poté jsme se vydali přímo do kostela, kde
jsme si prohlédli stavební styl a různé inte-
riérové dekorace. Po chvíli strávené v kostele
jsme si venku udělali společnou fotku naší sku-
piny a od tohoto místa jsme vyrazili ke kryptě.
Před vstupem do samotné krypty jsme vešli do
místnosti, ve které bylo několik tabulí, na nichž
jsme se mohli dočíst plno zajímavých informací,
jako například kde a jak byli vycvičeni parašu-
tisté, jak celá akce probíhala, nebo jak se hlásili
velitelství. Také zde byly různé dohody
a vyhlášky. Mimo jiné zde byly vystaveny také
exponáty, například vojenské knížky, zápisníky
nebo vojenská helma, britský samopal Sten,
německý lehký kulomet, pistole Colt, replika
bomby použité při atentátu na Heydricha, různé
nášivky nebo kritéria, podle kterých Němci
určovali rasu člověka. Poté jsme se šli podívat
do krypty, kde byl další památník a tabule, na
které byly fotky s popisky. V kryptě byly busty
všech parašutistů s památnými deskami, na kte-
rých bylo vždy napsáno něco o každém z nich.
Když jsme si přečetli všechno důležité a zají-

mavé a všechno viděli, pomalu jsme vyrazili
zpět k metru. Tam jsme si dali na chvíli rozchod
v nákupní galerii a následně jsme se vydali zpět
na metro a na autobus 103, kterým jsme se
vrátili zpět na zastávku Kokořínská. Odtud jsme
došli ke škole přesně podle předpokládaného
příjezdu. Jakub Ruth, žák ZŠ – třídy VII. A

Významné firmy v Česku – 
Škoda Auto, a. s.
Víte, co bylo autorům inspirací při vymýšlení
loga, jež i dnes zdobí karosérii každého vozu
mladoboleslavské automobilky? Pokud ne,
v článku naleznete odpověď.
Dne 19. října 2017 proběhl v ďáblické škole již
druhý oborový den. Tentokrát se oborová sku-
pina Významné firmy v Česku vypravila na
exkurzi největší automobilky u nás, do mlado-
boleslavské Škody Auto, a. s. Hned po ránu jsme
využili volného času a ještě v autobusu jsme
pracovali s připravenými učebními listy, vysvětlili
si základní pojmy a stručně si představili historii
i současnost automobilky. To již ale nastal čas
vypravit se přímo do areálu firmy.
Nejprve jsme se vydali s paními průvodkyněmi
na prohlídku výrobních prostor. Navštívili jsme
halu, kde se lisují bočnice k vozům Škoda
Rapid, a montážní linku, v níž se montuje inte-
riérové i exteriérové vybavení modelů Škoda
Octavia – palubní desky, lišty, elektrické rozvody
a jiné prvky. Obdivovali jsme práci obrovských
lisů, jakož i maximální přesnost, s níž musí
stroje i jejich obsluha pracovat. Viděli jsme, že
výroba je především mechanizovaná a řízená
počítači, ale práce člověka je stále nezastupi-
telná. Vždyť Škoda zaměstnává přes 30 tisíc lidí.
Zaměstnanci ve svém převážně bílém oblečení
připomínají spíše lékaře nebo vědce než dělníky

ušpiněné od motorového oleje a od svářecích
přístrojů. Lidé zde pracují ve směnách – někdy
i 12hodinových – a musejí plnit stanovený plán
výroby. Tempo výroby nás překvapilo, denně se
v Mladé Boleslavi vyrobí asi tisíc pět set vozů.
Kromě mnoha informací o chodu a organizaci
závodu jsme se dozvěděli i řadu zajímavostí.
Věděli jste například, čemu se v automobilovém
průmyslu říká „svatba“? Je to chvíle, kdy se spo-
jením podvozku a karoserie vůz zkompletuje.
Velmi jsme ocenili, že nás paní průvodkyně nad
rámec běžné prohlídky zavedla i do autosalonu.
Zde jsme si mohli nejen prohlédnout, ale i vyzkou-
šet posezení v nejnovějších vozech, jež automo-
bilka právě uvádí na trh, mezi nimi jsme mohli
nasednout i do zcela nového SUV Škoda Karoq.
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Naše exkurze pokračovala prohlídkou depozi-
táře, v němž jsme viděli prototypy vozů, které se
z různých důvodů nedostaly do sériové výroby.
Nejzajímavějším modelem je zřejmě prototyp
Škoda 110 Super Sport (typ 724), který si zahrál
ve filmu Juraje Herze Upír z Feratu. K vidění je
rovněž závodní model Škoda 130 RS, jenž se
v 70. a 80. letech velmi úspěšně účastnil napří-
klad několika prestižních Rallye Monte Carlo
a pod přezdívkou Porsche východu se stal ško-
dováckou legendou.
V muzeu jsme viděli slavný reklamační dopis,
kterým vlastně historie firmy Laurin & Klement,
jak zněl původní název podniku, začíná. Mohli
jsme obdivovat vůbec první výrobek firmy –
bicykl Slavia, první automobil L&K Voiturette typ
A z roku 1905, prvorepublikový exkluzivní
model Superb, elegantní Popular Monte Carlo
(u něhož jsme se vyfotili), legendární Škodu
1000 MB (lidově zvanou embéčko), Favorita,
Felicii a celou řadu dalších produktů mladobole-
slavské automobilky. Starší z nás tady mohli
zavzpomínat na své dětství. Paní průvodkyně
nám rovněž prozradila, že inspirací pro logo
firmy byl boční pohled na hlavu indiána.
Závěrečný film nám na dobových záběrech
během půlhodiny připomněl historii firmy a její
přelomové výrobky od počátků automobilismu
až na práh 21. století.
Věřím, že druhý oborový den byl pro naše žáky
nejen zajímavý, ale v mnohém i přínosný
a některé třeba i oslovil při volbě možného
budoucího povolání.

Tomáš Novotný, zástupce ředitele školy

Po stopách čs. odboje: 
Návštěva Panenských Břežan
Dne 19. 10. jsme se vydali s panem učitelem
Kruchinou v rámci oborového dne do Panen-
ských Břežan. Sraz byl před školou v 9 hodin.
Pak jsme pokračovali na autobusovou zastávku.
Po čtyřiceti pěti minutách jízdy jsme dorazili do
Panenských Břežan, kde jsme navštívili místní
muzeum. V areálu se nacházel barokní zámek,
kaple Sv. Anny a Památník národního útlaku
a odboje. Prohlídka tohoto památníku byla
hlavní náplní celého dne.
V muzeu jsme mohli vidět výstavu s názvem
Zločin a trest, která zachycuje příběhy hrdinství
z dob okupace, ale také krutost německých
vojáků. Celou expozicí nás prováděla pracov-
nice muzea. Vyprávěla nám o útoku na Rein-
harda Heydricha, o místě, kde byl zastřelen,
nebo také o hrůzách, které se odehrály v Lidi-
cích, jež jsme mimo jiné navštívili v uplynulém
školním roce. Zaujalo mne, že R. Heydrich měl
na zámku v Panenských Břežanech své sídlo.
Dozvěděli jsme se ale, že sídlo původně patřilo
bohaté židovské rodině Bloch-Bauerovým. Po
tomto poutavém výkladu, jsme vstoupili do
místnosti, kde se nacházely vězeňské uniformy,
zastavili jsme se zde a vyslechli si povídání naší
průvodkyně. Místnost, do níž jsme se vměstnali,
připomínala vagón, ten stejný, ve kterém byli
obyvatelé židovského původu převáženi do kon-
centračního tábora. Souprava pro deportaci byla
tak malá, že v ní lidé museli doslova ležet na

sobě. Po zajímavém vypravování, z kterého jsem
měla místy husí kůži, jsme dostali ke zpracování
dva listy s různými otázkami týkajícími se
návštěvy památníku. Chodili jsme z místnosti
do místností a hledali správné odpovědi na
zadané otázky. I když jsme většinu odpovědí
našli, na některé záludné otázky jsme odpověď
neznali. Pokud jsme byli už bezradní, obrátili
jsme se na naši milou a ochotnou průvodkyni.
Pomáhal nám samozřejmě i pan učitel. Byla to
celkem zábava. Jakmile jsme měli všichni
vyplněné a odevzdané pracovní listy, rozloučili
jsme se, nastoupili do autobusu a vyrazili jsme
zpět ke škole.
Oborový den se mi moc líbil, dozvěděla jsem se
spoustu nových a dechberoucích informací.
A jsem ráda, že jsem se mohla podívat na další
velmi zajímavé historické místo v naší republice,
o kterém jsem před tím ani nevěděla.

Lucie Babničová, žákyně ZŠ – třídy VI. A

Národní zemědělské muzeum
19. října se naše oborová skupina sešla opět
před školou. Vydali jsme se do Národního
zemědělského muzea, které stojí v Praze na
Letné. Prohlídku muzea jsme začali od střechy,
kde se nachází záhony bylinek, trávník, na kte-
rém se dají pořádat pikniky, a včelí úl. Je tam
i nádherný výhled na Prahu, ale v den naší
návštěvy bylo zataženo, takže jsme toho moc
neviděli.
Ve čtvrtém patře je nově otevřená expozice
o lese. Nejvíce žáky bavilo skládání dřívek na

sebe. Zdrželi jsme se hlavně v dalším výstavním
sále s názvem Gastronomie. Bylo tam mnoho
zajímavých věcí, které si mohli žáci i vyzkoušet,
například obracení palačinek, nakupování
v obchodě nebo poznat po čichu různá koření,
po hmatu komodity, ze kterých se vaří, nebo po
zvuku rozeznat různé zvuky z kuchyně.
Potom jsme navštívili expozici o rybářství, kde si
opět mohli žáci vyzkoušet mnoho zajímavých
aktivit, jako byly nejrůznější kvízy, chytání ryb
nebo oblékání rybářské výstroje.
Návštěvu muzea jsme zakončili ve sníženém
přízemí, kde se nacházela sbírka různých trak-
torů a zemědělských strojů. Na některé z nich
se dalo i posadit.
Všem se tento oborový den líbil, protože děti
zjistily, že muzeum nemusí být jen nudná sbírka
věcí, ale že si některé exponáty mohly vyzkou-
šet a pohrát si s nimi.

Lenka Zrzavá a Jiří Zeman, učitelé ZŠ



Úterý 21. 11. od 17 hodin RUKODĚLNÁ DÍLNA - Netradiční adventní kalendář (dílna se koná v Obecním domě).

Neděle 26. 11. od 15 hodin ADVENTNÍ TVOŘENÍ - Výroba adventních věnců a pečení perníčků.

Pátek 1. 12. od 17 hodin
VÁNOČNÍ CUKROVÍ JINAK A ZDRAVĚ 
Přijďte si zkusit vyrobit třeba i jiné cukroví než jen osvědčenou klasiku.

Úterý 5. 12. od 17 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
Čekání dětem zpříjemníme divadýlkem - „Betlém” (soubor Toy Machine).

Sobota 9. 12. od 13 hodin
SPOLEČNÉ PEČENÍ CUKROVÍ - Nepečte cukroví sama, přijďte péct s námi. 
Podělíme se o recepty a získáme novou vánoční inspiraci.

Neděle 10. 12. od 13 hodin
VLNĚNÝ JARMARK - Originální ručně vyráběné dárky, vánoční tvoření pro děti, punč, 
svařák a Ďáblice pospolu.

Čtvrtek 14. 12. 18-20 hodin „DÁREK PRO MĚ“ - Adventně laděný večer duševní hygieny pro seniory. 



Projekt

Úterý 21. 11. od 17 hodin
RUKODĚLNÁ DÍLNA 
Netradiční adventní kalendář (dílna se koná v Obecním domě).

Čtvrtek 23. 11. od 19 hodin
IMPROVIZAČNĚ - DIVADELNÍ VEČER 
(NEJEN) PRO SENIORY SE SKUPINOU A45
Přijďte si zavzpomínat a my vám zahrajeme vaše vzpomínky.

Neděle 26. 11. od 15 hodin
ADVENTNÍ TVOŘENÍ 
Výroba adventních věnců a pečení perníčků.

Pátek 1. 12. od 17 hodin
VÁNOČNÍ CUKROVÍ JINAK A ZDRAVĚ 
Přijďte si zkusit jiné cukroví.

Úterý 5. 12. od 16 hodin TRÉNUJ HLAVU-TRÉNUJ TĚLO! Kurz pro seniory.

Čtvrtek 14. 12. 18-20 hodin „DÁREK PRO MĚ“ Adventně laděný večer duševní hygieny pro seniory. 
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Ďáblický uličník –
14. část

Na kopci
Ulice vznikla z polní cesty, která oddělovala
pozemky č. 28 a č. 404 pozemkového katastru.
Při pohledu na letecké snímky z let 1938 –
2016 je zřejmé, že domky v této ulici byly
posta veny až po r. 1953 jako pokračování čtvrti
Na Parcelách (viz ulice Myslivecká) směrem
k návsi (domy s čp. 22, 23, 33 a 39 dostaly svá
čísla po zaniklých staveních; podle indikační
skici stabilního katastru z r. 1841 bývalo stavení
s čp. 22 součástí gruntu Jeřanovského s čp. 23,
dnes jsou součástí statku čp. 24, čp. 33 bývala
dnes zbořená Fabiánova chalupa na Ďáblické
(viz ulice Mannerova), bývalé stavení s čp. 39 je
dnes součástí statku čp. 21). Z ortofotomapy je
patrné, že ještě v roce 1996 nebyla ulice upra-
vená, jak je tomu dnes, v dnešní podobě se
objevuje teprve v r. 2001. Zřejmě až v 60. letech
minulého století dostala jméno Žižkova III.
a spolu s dnešními ulicemi Ke Kinu (Žižkova II.)
a Hoříneckou (Žižkova) tvořila nejdelší ulici
v Ďáblicích. V r. 1971 při přejmenování ulic
(kvůli vzniklé duplicitě názvů po připojení
Ďáblic k Praze v r. 1968) byla pojmenována 
Na Kopci se zdůvodněním, že „název vyjadřuje
skutečnost, že se ulice nachází na místě, které
se směrem severozápadním mírně vyvyšuje 
nad okolní terén“.
Pozemky, které bývalá polní cesta oddělovala,
měly různou historii. Na gruntu Koryčanském
(dnešní statek čp. 24) hospodařil v r. 1654 Gal-
lus (Havel) Dwořak , v r. 1717 Jakub Wejvanov-
ský. Ke gruntu patřily trati polí (názvy byly
zapsány r. 1717 česko-německy) U lomu,
U cesty k Ládví, Za Ládvím ke Kobylisům, 
Za Ládvím k chaberské silnici, Na klínu, Hned
u Březiněvsi (Gleich bei Březnoves), Na dlou-
hých u Březiněvsi, U prostředních luk, U Třebo-
radic, V dílcích a V hliništi. Podle Josefínského
katastru hospodařil na gruntu od r. 1793 Josef
Dwořak a ke gruntu patřila jiná pole, případně
změnila jméno (názvy byly zapsány česky) –

U mlýna dlouhý, Vedle a nad Jana Čížka polem,
Vedle hrušky k Třeboradicím, Tomáše Ujky
pole za vsí u kříže (v doplňující poznámce
označené jako Pod panským polem vedle cesty
k ovčínu), U zadního háje, Pod zadním hájem
a dvě pole označená jako Halda. V gruntovních
knihách obce Ďáblice je v r. 1830 zapsán „Kon-
trakt na koupená pole od gruntu č. 24 od
Josefa Dwořaka z Ďáblic pro Ďablického Josefa
Prochasku“, kterým získal hospodář z chalupy
č. 3 mimo jiné menší část pole Za vsí u kříže.
V seznamech stabilního katastru z r. 1841 je
katastrální území Ďáblic rozděleno na 7 pozem-
kových tratí: vlastní obec (Ortsried), Ke Zdibům,
K Březiněvsi, K Čakovicím, V lomu, Ládví,
K Chabrům. Podle popisu parcel stabilního
katastru ležela parcela č. 28 na vlastním území
obce a sloužila jako pole (1 464 čtverečních
sáhů), zatímco menší parcela (174 čtverečních
sáhů) č. 404 ležela v trati K Chabrům a byla
zapsána jako pastvina.

Na pramenech
Pražský uličník uvádí, že „název ulice, zřejmě
přebírající starší pomístní jméno, vyjadřuje sku-
tečný stav místa, mokřiny, v němž pramení
přítok Mratínského (též Ďáblického nebo také
Červenomlýnského) potoka“. Polní cesta
vedoucí k domkům čp. 484 a čp. 320, postave-
ným ve 30. letech minulého století při pozem-

kové reformě, dostala své jméno v r. 1971 spolu
s dalšími ulicemi v části obce K Čakovicím (viz
ulice Na Blatech). Ulice Na Pramenech od Kos-
telecké vede zpočátku po katastrální hranici
s Čakovicemi, po pár metrech uhýbá doprava
kolem podnikatelského objektu s č. ev. 120,
postaveném v 90. letech minulého století
(odtud několik let „svítil“ do krajiny nápis
FOSPOL), a dále pokračuje jako šotolinou vysy-
paná polní cesta končící v polích u domku čp.
320. Stavební rozvoj obce lze dobře sledovat na
stránkách Institutu plánování a rozvoje hlavního
města Prahy, kde je možné v aplikaci Dvě Prahy
porovnat mapu stabilního katastru Ďáblic
z r. 1841 s leteckými snímky oblasti z let 1938
– 2016. Na indikační skice stabilního katastru
vidíme, že podél polní cesty bývaly kromě polí
i vlhké louky rozparcelované pro potřeby ďáblic-
kých usedlostí a sloužící většinou jako pastviny.
Dnes jsou tam pole, tráva a stromy zůstaly jen
v oblasti prameniště a podél zregulovaného
potůčku. Podle výkresů územního plánu hl. m.
Prahy (stav k 1. 1. 2017) nejsou volné pozemky
podél ulice určeny k zastavění, ani zatím
neschválený návrh Metropolitního plánu Prahy
nepočítá se stavebním rozvojem této části
Ďáblic.

Jana Rexová
Celý článek i s odkazy najdete 
na http://dablice.cz/dablicky-ulicnik

Sokolovna v listopadu
Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy 
ve věku od 8 do 13 let (individuálně i starší).
Tréninky přípravky jsou ve čtvrtek od 15.00 
do 16.00 hodin, ostatní tréninky v pondělí 
od 15.30 do 17.00, ve středu a čtvrtek 
od 16.00 do 17.30 hodin.
Tréninky vede trenér licence C. K dispozici 
tréninkový robot Donic. Pro přípravku máme
dva ministoly.
Rekreační oddíl přijímá nové členy bez ohledu
na věk, pohlaví a výkonnost. Hrajeme každé
pondělí mezi 15. až 21. hodinou. Zorganizo-
vána dlouhodobá soutěž jednotlivců v rámci
oddílu a jednorázové turnaje dvouher a čtyřher.
Registrovaný oddíl přijímá nové hráče výkon-
nosti okresní a krajské úrovně – muže i ženy.

Pronajímáme sál 300 m2 s pódiem 50 m2

na kulturní akce a oslavy.
Centrum stolního tenisu Ďáblice je otevřeno
i pro veřejnost – možnost hodinového pro-
nájmu stolu přes online rezervační systém.
Volno pro veřejnost zejména ve středu
a v neděli odpoledne. 
Možnost pronájmu herny stolního tenisu 
na podnikové turnaje.
Kontakt: Ing. Miloslav Fuček – 727 834 421 
(www.centrumstolnihotenisu.cz,
www.mladez.ttcpraha.cz, www.ttcpraha.cz,
www.pinecvpraze.cz – turnaje pro děti 
a mládež)

Pátek 17. 11. od 9.00 hodin Šach – Ping –
turnaj ve stolním tenisu a šachu pro veřejnost
(dvojboj).

Sobota 18. 11. od 9.00 hodin Grand Prix
TTC Praha – turnaj ve stolním tenisu pro děti
a mládež okresní a rekreační úrovně.
Sobota 9. 12. od 9.00 hodin Vánoční 
turnaj – turnaj ve stolním tenisu pro děti
a mládež okresní a rekreační úrovně. 
Sobota 16. 12. od 9.30 hodin Střelecké
závody pro děti různých věkových kategorií.
Střílí se vzduchovkami pořadatele, nemusíte 
mít vlastní vzduchovku.
Sobota 16. 12. od 14.00 hodin Zimní
Grand Prix Ďáblic – závody RC modelů aut
pro děti různých věkových kategorií. Jezdí se
s auty pořadatele, nemusíte mít vlastní.
Připravujeme: Ples stolních tenistů – 
2. ročník – 17. 3. 2018.

www.centrumdablice.cz
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Kalendář akcí
14. listopadu od 20 hodin – Music Wave – Španělský večer
v rámci festivalu Den flamenca – KC Vlna

15. listopadu od 15.30 hodin – ustanovující schůze místní 
organizace Svazu důchodců ČR – KC Vlna

22. listopadu od 18 hodin – Mléko: fakta, čísla a pověry
(dokumentární film s následnou diskusí) – KC Vlna

23. listopadu od 19 hodin – Improvizačně – divadelní večer
(nejen) pro seniory se skupinou A45 – KC Vlna

24. listopadu od 15.30 do 18.30 hodin – Adventní posezení 
seniorů s hudbou – jídelna ZŠ

25. listopadu od 16 hodin – divadlo pro děti – Divadlo Bufet: Věci
– KC Vlna

26. listopadu od 15 hodin – Adventní tvoření 
(výroba adventních věnců a pečení perníčků) – KC Vlna

1. prosince od 15 hodin – Adventní tvoření – dvorana ZŠ

1. prosince od 17 hodin – Vánoční cukroví jinak a zdravě
(přijďte si zkusit jiné cukroví) – KC Vlna

3. prosince od 19 hodin – Adventní koncert – kaple Nejsvětější 
Trojice a sv. Václava

5. prosince od 17 hodin – Mikulášská nadílka (čekání dětem 
zpříjemníme divadýlkem – „Betlém“ od souboru Toy Machine) – KC Vlna

7. prosince od 16 hodin – Školní vánoční jarmark – dvorana ZŠ

9. prosince od 6 hodin – Roráty – kaple Nejsv. Trojice a sv. Václava

9. prosince od 13 hodin – Společné pečení cukroví – KC Vlna

10. prosince od 13 hodin – Vlněný jarmark – KC Vlna

13. prosince od 18 hodin – Hledání správné cesty – závěrečné
setkání v rámci série dok. filmů s následnou debatou) – KC Vlna

14. prosince od 18 do 20 hodin – Dárek pro mě – (adventně laděný
večer duševní hygieny pro seniory) – KC Vlna

DOVOLENÁ v ordinaci praktické lékařky pro dospělé MUDr. Kateřiny
Auzké od 13. listopadu do 1. prosince 2017. Zástup: 13. – 16. 11.
MUDr. Zuzana Jedličková, Rajmonova 1199/4, tel.: 283 880 635, 20. 11. 
– 1. 12. MUDr. Hana Culková, Oderská 333, Praha 9, tel.: 283 931 499.

Ďábličtí ochotníci Pojďte s námi založit ochotnické divadlo! Hledáme
zájemce starší 15 let se zkušenostmi i bez k nazkoušení společně vybraných
divadelních her. Hlásit se můžete na: dablicti.ochotnici@email.cz, nebo
volejte Miladu – 604 103 059. Režisér je již připraven. Těšíme se na vás!

Hvězdárna Ďáblice 
Pod hvězdárnou 768, Praha 8, tel.: 283 910 644 
e-mail: hvězdárna. dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program na listopad a prosinec 2017
Otevírací doba
Listopad: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21, čtvrtek 
13.30–15.30, 19–21, neděle 14–16 hodin. Pátek 6. 10. 20–22 Noc
vědců. Čtvrtek 26. 10. podzimní prázdniny 10–12, 13:30–15:30, 20–22.
Prosinec: pondělí 13.30–15, 18–21, středa 19–21, čtvrtek 13.30–15,
19–21, neděle 13–15 hodin. Neděle 24. a 31. 12., pondělí 25. 12.
zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hodin:
13. 11. Mgr. Jiřina Pokorná: Korsika.
20. 11. Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.: Antigravitace.
11. 12. Petr Adámek: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
6. a 27. 11.: Země, náš kosmický domov, počasí a atmosféra.
4. a 18. 12.: Apollo 10, Apollo 11.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Listopad: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19–21, neděle
14–16 hodin. Pondělí 6. a 27. 11. 20–21 za jasného počasí! Přístupné
bez objednání.
Prosinec: pondělí, čtvrtek 13.30–15, středa, čtvrtek 19–21, neděle 
13–15 hodin. Pondělí 4. a 18. 12. 20–21 za jasného počasí! Přístupné
bez objednání. Neděle 24. a 31. 12., pondělí 25. 12. zavřeno.

ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí–pátek v 9 a 10.30 hodin pro předem objednané školní výpravy.
Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace a objed-
návky na č. 283 910 644.

POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 12. 11. v 10.15 – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici.
Neděle 10. 12. v 10.15 – O lovci Orionovi a býku Zlobíkovi (zimní
pohádka). Za jasného počasí 11–12 pozorování Slunce, příp. Venuše.

VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
40 Kč, filmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři
(od 65 let) 50 Kč.
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Audi Service

PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12, 182 00 Praha 8

E-mail.: info.prosek@porsche.cz, www.porsche-prosek.cz

Ondřej Bank
Audi Ski Team I příprava je

součást vítězství
Zimní servisní prohlídka: 700 Kč

Důvěřujte svému autorizovanému servisu Audi. 

Je stejně dobrý, jako Vaše Audi: Odborně vyškolený profesionální tým,

precizně zpracované originální díly a dokonale funkční příslušenství.

 Objednejte se nyní na Audi sezonní servis a buďte ve formě po celý rok.


