
Z obsahu... Ze zápisníku starosty / Dálniční okruh kolem Prahy ...2 Kotlíkové dotace / Dopravní omezení 
v Ďáblické ulici ...3 Svoz tříděného odpadu ...4 Dětská hřiště / O čem jednala rada MČ ...5
Jak se slavil v Ďáblicích MDŽ ...7 Zprávy ze školy a školky ...8 Ďáblická zbrojnice vylepšena! ...9
Názory a polemiky ...10  Jarní fotbalová sezóna začala / Oslava 100 let SK Ďáblice ...13

M ě s í č n í k  m ě s t s k é  č á s t i  P r a h a - Ď á b l i c e

Ďáblický
březen 2019

Ďáblický masopust na straně 7

zprav3_19_Sestava 1  19.03.19  11:54  Stránka 1



Březen / Ďáblický zpravodaj periodický tisk územního samosprávného celku vydává Rada MČ Praha-Ďáblice, Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8-Ďáblice, 
tel.: 283 910 723–724, e-mail: posta@dablice.cz, www.dablice.cz. Registrováno pod číslem MÚ-63/91. Adresa pro vaše příspěvky: zpravodaj@dablice.cz
Foto na titulní straně: Pavel Veselý. Za obsah čísla odpovídá Rada MČ Praha-Ďáblice, za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory vydavatele. 
Objednávky inzerce na: zpravodaj@dablice.cz. Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit, případně nepřijmout k otištění. Do tisku připravili Hana Macháňová 
a Jan Bouček (grafická úprava). Tisk: Ofsetová tiskárna SWL, náklad: 1 550 ks. Toto číslo vychází 22. března 2019. Uzávěrka příštího čísla bude 7. dubna 2019.

Ze zápisníku starosty
Starostové zdůrazňují, že kamiony do Prahy nepatří.
Chceme chránit zdraví i peněženky občanů a již
mnoho let požadujeme komplexní posouzení va -
riant Pražského okruhu. Naposledy 12. 3. 2019 při
setkání s primátorem Prahy v Dolních Chabrech.
Nechtěl jsem věřit sobě samému, když jsem na jednom jednání k dálnič-
nímu, resp. Pražskému okruhu přes Ďáblice říkal, že se starosty, odborníky
a ekologickými organizacemi spolupracuji na řešení obrany vůči tomuto
dopravnímu problému již více jak 10 let – čas (alespoň mě) neuvěřitelně
letí!, snad ještě více než všechny ty tisíce aut a motorek na „naší“ dálnici
D8/ulice Cínovecká. A i přesto se cítím být mezi některými kolegy nováč-
kem v porovnání s tím, jak dlouho se okruhu věnují oni.
Naplno se městská část
Ďáblice začala zajímat
o okruh po volbách 2010.
Tou dobou probíhal sběr
podpisů pod petici „Za
rozumný okruh“, besedy
a další doprovodné akce.
V roce 2015 vzniká volné
sdružení městských částí
a středočeských obcí
v trase okruhu Běchovice–Černý Most–Satalice–Ďáblice–D.Chabry–
Suchdol s názvem „Starostové pro okruh“. Tedy pro rozumný, ohleduplný,
odborně trasovaný a tedy i ekonomicky přijatelný okruh. Už ve svém usta-
vujícím prohlášení jako hlavní požadujeme skutečně komplexní a odborné
posouzení variant trasy okruhu s vyhodnocením všech ekonomických,
dopravních, ekologických a hygienických parametrů, ale i parametrů socio-
logických a demografických. Opakovaně upozorňujeme na to, že
v současně prosazovaném řešení Pražského okruhu bude přivá-
děna veškerá kamiono- vá doprava na území hlavního města.
Kamiony do Prahy nepatří!
Stejně tak tomu bylo při společném jednání zástupců Starostů pro okruh
s primátorem Zdeňkem Hřibem, které se uskutečnilo v úterý 12. března
2019 na chaberské radnici.
Zatímco my, starostové dotčených městských částí a obcí, jsme opět pre-
zentovali požadavek na nezávislé multikriteriální porovnání obou variant
Pražského okruhu (silničního okruhu „kolem“ Prahy), představitelé vedení
Prahy vysvětlovali své důvody, proč považují za jedinou reálnou tzv. jižní
variantu okruhu a proč porovnání variant nechtějí připustit.
S tím jsme se nechtěli spokojit. Naznačili jsme některé závažné nedostatky
nedávného stručného porovnání obou variant od Institutu plánování a roz-
voje (IPR), které se dle našeho názoru zaměřilo pouze na ty body, které se
k argumentaci pro tzv. jižní variantu (přes Ďáblice) hodí. Nezávislé multikri-
teriální srovnání by přitom přineslo důležitá data pro další argumentaci,
projektování a ochranu obyvatel před negativními vlivy z dopravy.
Celá problematika stavby je komplikovaná o to více, že zásadní slovo 
(jak uvedl primátor) nemá Praha ani Středočeský kraj, ale Ministerstvo
dopravy a vládní instituce. Projekt je akcí s celorepublikovým přesahem
a je financován státem.
Přestože jednání nepřineslo změnu postojů žádné ze zúčastněných stran, je
uskutečněné setkání určitým milníkem, jelikož šlo po mnoha letech o první
otevřenou diskuzi vedení Prahy nad problémem okruhu „kolem“ Prahy se
starosty dotčených městských částí a obcí. Starostové pro okruh se po
tomto jednání sejdou, vyhodnotí setkání a poradí se nad dalšími kroky.
Za Starosty pro okruh jednali Stanislav Němec (Radonice), Alena Štrobová
(Praha 20), Miloš Růžička (Praha-Ďáblice), Petr Hejl (Praha-Suchdol) 
a Barbora Floriánová (Praha-Dolní Chabry). Celého jednání se zúčastnili
také další členové Starostů pro okruh a spolupracující dopravní odborníci.

Miloš Růžička, starosta

Dálniční okruh kolem Prahy
(oficiálně nazývaný SOKP = 
silniční okruh kolem Prahy)
Koncem února se každý mohl dozvědět z médií vyjádření
pražského radního pana Ing. Arch. Hlaváčka o tom, že se
Praha „dále nehodlá zabývat delší (severní) variantou silničního okruhu
přes obce Středočeského kraje, která je nereálná“. Zároveň s tímto vyjá-
dřením se objevují opakovaná prohlášení skupiny starostů městských
částí Prahy a některých středočeských obcí, kteří se seskupili ve hnutí
„Starostové pro okruh“. Ti podporují právě severní variantu okruhu a usi-
lují alespoň o řádné posouzení této varianty připravenou v plánech Magi-
strátu. Chtěl stručně připomenout starší články a besedy o tom, jak se
obě trasy dotýkají Ďáblic a jak je budou ovlivňovat, protože v blízké
budoucnosti bude informací o okruhu a jeho různých variantách přibývat.
Trasa vedení dálničního okruhu kolem Prahy byla naplánována již 
v 60. letech minulého století. V devadesátých letech ale byla severní část
trasy dálničního obchvatu „přisunuta“ blíže Praze v tzv. jižní variantě J,
která je vedena od Čakovic přes území městské části Praha-Ďáblice cca
0,5 km severně od Blat, a dále za tělesem skládky směrem na Dolní
Chabry, nad Draháň a přes Vltavu do Suchdola a dále ke komunikaci R6.
Na místě stávajícího dálničního sjezdu na Ďáblice a Březiněves by měla
vzniknout nová mimoúrovňová křižovatka mezi dálničním okruhem

a Cínoveckou/D8. Toto je trasa, ke které se i přes náš odpor začíná přiklá-
nět i nové vedení Prahy. Vzhledem k faktu, že tato varianta prochází
přímo Prahou a v blízkosti hustě obydlených oblastí, měla tato trasa od
počátku jejího vzniku velké množství oponentů a byla jimi požadováno
vedení dálničního obchvatu dále od obydlených oblastí a nezasahující 
přírodu v chráněném území Draháně. Podobně jako byla trasa na jihu
Prahy odsunuta od Milíčovského lesa až za Jesenici.
Nejvýhodnější ze všech alternativních variant se ukázala tzv. varianta
Ss, nyní uváděn i název „regionální“ varianta. Ta je vedena dále od hra-
nic hlavního města na sever a východ. A toto je varianta, kterou dlouho-
době prosazuje hnutí „Starostové pro okruh“. Tato varianta předpokládá,
že stávající křižovatka směrem na Březiněves za skládkou by zůstala
nezměněna, v budoucnosti by se ale měla snížit doprava na Cínovecké,
neboť zejména kamióny Prahou jen projíždějící by měly začít jezdit po
novém dálničním okruhu kolem Prahy – ne po Cínovecké! Křížení Cíno-
vecké/D8 s dálničním okruhem je v této variantě plánováno až za Zdiby.
Vedení trasy dálničního obchvatu v jižní variantě J by přiblížilo veškerou
tranzitní dopravu blíže k Ďáblicím. Část naší městské části by byla chrá-
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Plánované trasy dálničního okruhu kolem Prahy – severní část 
trasa J (červená) – trasa zanesená v územním plánu hl.m. Prahy
trasa Ss (žlutá, s úseky zelená a hnědá) – trasa variantního vedení, 
tzv „regionální varianta“

Převzato z prezentace 
Platformy pro rozumnou dopravu, www.rozumnadoprava.cz

Setkání v Chabrech, tématem jednání byl okruh.
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něna před hlukem valem skládky, ostatní části Ďáblic by bylo nutné
ochránit stavebně, včetně chybějících prvků podél Cínovecké a mimoúrov-
ňové křižovatky s Kbelskou. Ale před emisemi z výfukových plynů 
a prachem, které způsobí automobily jedoucí po dálničním okruhu 
i po Cínovecké, nebude možné chránit nikoho. To ale platí samozřejmě
všude a je to daň našemu automobilismu.
Pro MČ Ďáblice je dokončení dálničního obchvatu, který odvede tranzitní
a zejména kamionovou přepravu z Cínovecké, důležité. Stávající situace,
kdy kolem Ďáblic projíždí denně cca 100 000 vozidel, kdy se každé ráno
doprava směrem do centra zastaví, kdy každá drobná nehoda znamená
pro dopravu totální kolaps s frontou aut jedoucích přes Ďáblice, není
dlouhodobě akceptovatelná. Ďáblice mají obchvat dopravy v podobě
Cínovecké ulice a jen je třeba, aby jej auta směřující směrem z/do Březi-
něvsi a dalších obcí na sever od Prahy mohla využívat a nemusela jezdit
kvůli ucpané Cínovecké a Kbelské přes Ďáblice. 
Ideální varianta pro všechny neexistuje. A právě proto jde „Starostům 
pro okruh“ především o to, aby byly obě varianty posouzeny standardním
postupem. Několik posudků od konzultačních kanceláří jednoznačně 
preferuje variantu Ss, tedy „regionální“ variantu. Vzhledem k významu
a výši plánované investice s celoevropským dopadem je tento požadavek
na standardní postup naprosto legitimní. Navíc se řada vstupních para-
metrů od zrodu projektu za posledních více jak 20 let změnila tak, že již
nyní je např. dálniční úsek na Černém Mostě na hranici jeho kapacity. 
Jak má splňovat budoucí nároky?
Budeme i nadále aktivními účastníky dalších jednání a následně budeme
podávat informace i mimo oficiální tiskové zprávy.

Jan Hrdlička, místostarosta

Kotlíkové dotace – doplňující 
informace o 2. a 3. výzvě dotací 
V lednovém čísle Zpravodaje jsme informovali o dotacích na výměnu
kotlů na pevná paliva, která od září 2022 nebudou splňovat emisní
normy a majitelé je nebudou moci používat. Letos to budou tři roky, 
kdy poprvé vznikla zákonná povinnost objednat si revizního technika, 
aby provedl revizi vašeho kotle na pevná paliva.

Ve druhé výzvě je stále
možné žádat o dotaci na
výměnu kotle na emisní
třídy I. a II. za nízko emisní
nebo instalaci tepelného
čerpadla do výše
127 500 Kč – město Praha
patří mezi prioritní oblasti!
V Praze bylo v rámci této
druhé vlny schváleno zatím

pouze cca 150 žádostí a je stále možné žádat až do vyčerpání finančních
prostředků nebo do 31. 12. 2019.
A zároveň je možné žádat i o „kotlíkové“ dotace v rámci 3. výzvy. 
Tato třetí výzva má pro žadatele pozměněné podmínky v tom, že teprve
po schválení žádosti žadatele a obdržení příslibu peněz je možné začít
s přípravou a financováním projektu. Tj. oproti předchozí výzvě žadatel
nemusí žádat o dotaci až po zpracování projektu a získání všech potřeb-
ných povolení, ale žádá se zpracovaným záměrem a po jeho schválení
začíná s finančně náročnějšími kroky. Tato vlna poběží až do vyčerpání
prostředků nebo do roku 2020.
Praktické informace mohou žadatelé získat na stránkách
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_ii/
index.html nebo na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace.
Čas je skutečně neúprosný a září 2022 je stanovený termín, od něhož
bude zakázáno topit v kotlích I. a II. emisní třídy. Využijte nabízené jedi-
nečné příležitosti, vyřešte si problém nevyhovujících kotlů na tuhá paliva
dříve, než vám k jejich výměně vznikne zákonná povinnost. 
Čerpejte dotace, dokud jsou k dispozici!

Z informací Ing. Zemana, odbor udržitelné energetiky HMP 
upravil Jan Hrdlička, místostarosta

Dopravní omezení v Ďáblické ulici
V Ďáblické ulici bude v termínu od 18. března do 18. dubna 2019
realizován nový úsek STL plynovodu od křižovatky s ulicí Nad Akcízem 
až po křižovatku s ulicí Učitelskou.
V souvislosti s tím bude uzavřen pravý jízdní pruh ve směru do centra.
Dopravní provoz bude zajištěn střídavě v levém jízdním pruhu a bude
řízen dočasným světelně signalizačním zařízením. V termínu od 1. do 
18. dubna 2019 bude zrušen přechod pro pěší přes Ďáblickou situovaný
před křižovatkou s Učitelskou a bude uzavřen navazující východní chod-
ník v Učitelské až k č.p.1556. Přechod Ďáblické bude možný až za křižo-
vatkou, a to po stávajícím přechodu v prostoru za zastávkou MHD.
Provoz MHD v ul. Ďáblická bude zachován, ale dotkne se někte-
rých spojů linky 369 (určeno jízdním řádem!), které budou odkloněny
po trase Ďáblická–Kostelecká–Cínovecká–Liberecká–Rochlická–Vysočan-
ská–Střelničná. V opačném směru po trase Střelničná–Vysočanská–Levín-
ská–Liberecká–Cínovecká–Kostelecká–Ďáblická. Pro tyto spoje budou
zrušeny zastávky „K Letňanům“, „Ďáblický hřbitov“ a „Sídliště Ďáblice“.
Náhradou bude na objízdné trase zřízena zastávka „Třebenická“.
Informace byla zaslána SMS zprávou pro registrované zájemce,
na stránkách MČ je od 4. března. On-line registrace do systému
Mobilní rozhlas, abyste mohli dostávat podobné SMS zprávy:
https://prahadablice.mobilnirozhlas.cz/.

Vybráno ze zprávy Městské policie – 
leden a únor 
• v uvedeném období bylo pokutováno celkem 19 přestupků: zákazy
vjezdu do ul. Legionářů (mimo dopravní obsluhu), zákaz vjezdu náklad-
ních automobilů nad 3,5 t ul. Šenovská, parkování ve druhé řadě před
poštou na ul. Ďáblická.
• uložena vyrozumění za nesprávná parkování u MÚ Ďáblice, před vcho-
dem do ZŠ U Parkánu, parkování na chodníku v ul. Kostelecká.
• záznamy o vracích – Mannerova, Řepná a Kokořínská. (Info: Odbor
dopravy P8 má dvouměsíční lhůtu na rozhodnutí o odtažení vraku – 
ta běží od konce ledna pro odtažení vraku)
• pravidelné dohledy – přechody ul. Ďáblická, U Parkánu, dětská hřiště,
restaurační zařízení, kontroly problematických osob. 
• objevena injekční stříkačka u ul. Květnová (na základě podnětu
občanů). V případě nutné potřeby kontaktujte linku 156. V méně naléha-
vých případech jsou kontakty na inspektory městské policie uvedeny na
webových stránkách www.dablice.cz.

Ze zpráv MP vybral Jan Hrdlička, místostarosta

Opatření hl. m. Prahy přijímaná 
při vyhlášení smogové situace
Rada hlavního města schválila dne 25. 2. 2019 bezplatnou přepravu na
území hl. m. Prahy provozovanou v rámci Pražské integrované dopravy
(metro, tramvaje, autobusy včetně všech soukromých dopravců, převozy,
lanová dráha na Petřín) a ve vlacích objednaných hlavním městem Prahou
ve dnech, kdy bude vyhlášena na území hl. m. Prahy smogová situace při
překročení hodnoty sledovaných znečišťujících látek. Pro informování
veřejnosti budou využity všechny dostupné komunikační kanály (média,
webové stránky hl. m. Prahy a MČ Praha-Ďáblice, SMS zprávy, sociální sítě,
infocentra a další). Při vyhlášení smogové situace je doporučeno omezit na
nezbytné minimum služební cesty autem. Dále se doporučuje zaměstnan-
cům, jejichž pracovní poměr a pracovní náplň umožňuje práci z domova,
této možnosti při zhoršených rozptylových podmínkách rovněž využít.

Markéta Köhlerová

Plastové nádrže na dešťovou vodu
K dnešnímu dni bylo občanům Ďáblic poskytnuto 117 ks plastových 
nádrží. Některé nádrže budou rozvezeny až v těchto dnech. Rozvoz byl
přerušen z důvodu nepříznivého počasí. Pokud má někdo z občanů zájem, 
je možné stále o nádrž požádat v sekretariátu ÚMČ až do vyčerpání 
celkového počtu 150 ks nádrží.

Markéta Köhlerová
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Svoz tříděného odpadu
Na úvod pro připomenutí: každá obec je povinna zajistit pro občany pro-
story pro odkládání tříděného odpadu, buď formou kontejnerových stání,
nebo zřízením sběrného dvora. Jelikož Ďáblice jsou městskou částí hl. m.
Prahy, spadá tato povinnost do kompetence Magistrátu hl. m. Prahy, rov-
něž náklady s tímto spojené jsou financovány magistrátem – cena se
pohybuje za každé stanoviště v závislosti na jeho velikosti v rozmezí
68 000 Kč – 159 000 Kč za rok. Naše městská část může dávat podněty,
připomínky ke změnám týkající se četnosti svozů, počtu nádob, vše musí
být nakonec potvrzeno ze strany MHMP.
U všech obsluhovaných stanovišť je nastavena četnost úklidu v rozsahu
3x týdně. Úklid separačních stanovišť je zajišťován na základě jiných svo-
zových plánů a jinými vozidly než těmi, kterými je zajišťován pravidelný
svoz separačních nádob (viz tabulka níže).
V současné době probíhá s MHMP komunikace ohledně zkvalitnění svozu
tříděného odpadu, např. přistavení větších nádob na nápojové kartony,
zkrácení intervalu svozu u některých kontejnerů na sklo ze šesti na čtyři
týdny, nárazově zvýšení četnosti svozu v době většího zatížení odpady
během vánočních svátků.
Občané k odložení odpadů mohou využít také stávající síť sběrných
dvorů, na území hlavního města Prahy jsou jich dvě desítky. Odkládání
odpadů je občanům umožněno bezplatně a jejich seznam naleznete 
na portalzp.praha.eu.
Děkujeme občanům za sledování situace u kontejnerových stání, cílem je
mít na těchto místech pořádek. Toho nelze docílit pouze zvyšováním čet-
nosti svozů atp., ale také určitou kázní ze strany občanů, např. dávat do
kontejnerů sešlapané PET lahve, stejně tak rozložené kartonové obaly.
Jinak stačí jedna krabice a hned je kontejner plný. Není dovoleno odklá-
dat na tato místa vyřazený nábytek nebo televize a je třeba také mít 
trochu trpělivosti, např. jeden den vydržet, než plný kontejner vyvezou
a pak vynést vlastní odpad.
Zároveň bychom touto cestou chtěli požádat občany, aby sklo vhazovali
do kontejnerů v časovém rozmezí 8–21 hodin.

Za odbor vnitřní správy Kateřina Dohnalová

Poplatek ze psů
Finanční odbor Úřadu Městské části Praha-Ďáblice upozorňuje chovatele
psů na povinnost úhrady místního poplatku ze psa, který je stanoven
obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 23/2003.
Splatnost poplatku na rok 2019 je do 31. března 2019.
Pokud nebudou poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné
výši, vyměří městská část poplatek platebním výměrem v souladu se záko-
nem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Včas nezaplacené (neodve-
dené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Držitelé psů mají možnost zaplatit roční poplatek přímo na účet MČ
Praha-Ďáblice, číslo bankovního účtu je 501855998/6000. Jako variabilní
číslo uveďte číslo 1341… (za tečky dosaďte číslo známky psa), 
popř. do poznámky jméno majitele psa.
Druhá možnost úhrady poplatku je v úředních hodinách v pokladně 
ÚMČ Praha-Ďáblice, Osinalická 1104/13.
Veškeré informace mohou držitelé psů získat v pokladně ÚMČ, 
popř. na telefonním čísle 283 910 723-5 u paní Elišky Keméň.

Miroslava Koubová, Finanční odbor ÚMČ

Vandalismus
neboli poškozování a ničení veřejného nebo soukromého majetku před-
stavuje pro města a obce velký problém. Tento problém se začíná bohužel
vyskytovat i v Ďáblicích. Na začátku roku 2019 jsme řešili již několik pří-
padů. Rozbité lavičky a stůl na dětském hřišti U Prefy (opraveno 11/2018,
nyní opět polámané), poničené a vysypané odpadkové koše, rozbitou
skleněnou výplň na budově ÚMČ Ďáblice (kolaudace a předání budovy
k užívání 9/2018), černou skládku v ulici Na Pramenech, vysypaný odpad
na pozemek bývalé radnice atd.
Snažíme se veškeré případy vandalismu řešit společně s PČR. Každý z nás
by si měl však uvědomit, že následná náprava škod stojí MČ peníze. 
Jen na tyto uvedené případy – opravu, odstranění budeme muset vyčlenit
cca 90 tisíc Kč. Tyto peníze budou potom chybět někde jinde.

Odbor vnitřní správy

Svoz ze stanoviště svoz plasty / týdně svoz papír / týdně svoz nápojové kartony / týdně svoz sklo
Buližníková 963 st     pá ne st     so pá st 1x za 4 týdny
Ďáblická 63 po st     pá ne út      st     so pá st 1x za 4 týdny
Chřibská x Lobečská st     pá ne st     so pá st 1x za 4 týdny
K Lomu 964 st     pá ne st     so pá st 1x za 6 týdnů
K Náměstí st     pá ne út      st     so pá st 1x za 6 týdnů
Kokořínská 273 st     pá ne st     so pá st 1x za 4 týdny
Koníčkovo náměstí po st pá ne st so pá st 1x za 4 týdny
Kostelecká (u zast. MHD) st pá ne st so pá st 1x za 4 týdny
Květnová (u zast. MHD) st pá ne út      st so pá st 1x za 6 týdnů
Květnová x Na Znělci st pá ne st so pá st 1x za 4 týdny
Na Blatech 242 po st pá ne út      st so pá st 1x za 4 týdny
Na Terase 417 po st pá ne st so pá st 1x za 4 týdny
Nad Akcízem 1006 st ne st so pá st 1x za 4 týdny
Šenovská 345 po st pá ne út      st so pá st 1x za 4 týdny
U Chaloupek 410 st pá ne st so pá st 1x za 4 týdny
U Prefy x Hořínecká po st pá ne po út      st so pá st 1x za 4 týdny
Županovická (proti č. 875) st pá ne st so pá st 1x za 4 týdny
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Dětská hřiště
V loňském roce na podzim přibyl na hřišti U Prefy a K Lomu herní prvek.
Letos budou vyměněny některé herní prvky, které již dosloužily – na hřišti
na Koníčkově náměstí houpačka a jedno pružinové houpadlo, rovněž pru-
žinová houpadla Na Znělci a jedno houpadlo na hřišti u Kostelecké ulice.
V průběhu roku bude postupně probíhat úprava dopadových ploch kolem
některých herních prvků, plochy budou rozšiřovány a dosypávány novým
pískem, aby vše bylo v souladu s bezpečnostními normami. Tyto činnosti
budou prováděny pracovníkem v rámci veřejně prospěšných prací, čímž se
značně sníží náklady na opravy a údržbu a finance tak mohou být využity
tam, kde na opravu je potřeba certifikovaná firma. Na hřišti K Lomu byla
již opravena prolézačka s věží (vyměněna propálená střecha, shnilý 
trámek a podlážka), chystá se oprava střechy domečku na Kostelecké.
V současné době je z provozu vyřazena lanovka na hřišti U Prefy kvůli
zetlelým trámům. Vzhledem k tomu, že investovat do opravy by se již
nevyplatilo, výhledově v příštím roce bychom rádi pořídili prvek nový.

Za odbor vnitřní správy Kateřina Dohnalová
POTEX
Rádi bychom vám poděkovali za spolupráci na projektu Potex – sběr
použitého textilu. V loňském roce 2018 se nám společně podařilo z odpa-
dového toku odklonit 2 607 497 kg textilu a příznivě tak ovlivnit životní
prostředí. V Ďáblicích to bylo konkrétně 13 057 kg textilu.
Určitě vás zajímá, co se se sesbíraným textilem následně děje.
Z kontejnerů je
sesbírané oblečení
převezeno do
skladu, kde se dále
zpracovává. Každý
týden připravujeme
oblečení např. pro
tyto organizace:
Charita ČR – pomoc
lidem v ohrožení
a nouzi; Naděje 
a Centrum sociálních služeb Praha – starající se o osamělé a lidi bez
domova; Progressive a Sananim – pracující s drogově závislými a zabýva-
jící se prevencí drog; Společnou cestou – poskytují služby a ubytování
matkám a rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci; 
FIXPUNKT (Comeback) – charitativní obchod pro potřebné. Celkově jsme
těmto organizacím poskytli více než 37 574 kg vytříděného textilu.
Od nich pak dostáváme pravidelně zpětnou vazbu k darovanému textilu
a dle jejich instrukcí upravujeme skladbu vytříděného oblečení.
Týdně vytřídíme cca 1000 kg oblečení. Oděvy třídíme ve 3 lidech, ve svém
volném čase, bez nároku na odměnu. Zbylé oblečení, které u nás už nelze
využít, dodáváme zpracovatelům, kteří umí zrecyklovat téměř vše, co se
do kontejnerů dostane. Je důležité mít partnery na zpracování opravdu
všech složek textilního odpadu. Jen tak nic neskončí na skládkách.
Z prodeje tohoto zbytkového textilu dlouhodobě podporujeme další orga-
nizace, které ke své činnosti více potřebují peníze než použité oblečení.
Patří mezi ně například: Klokánek Chabařovická, Pomocné Tlapky, 
Pro-Contact, Linka bezpečí, Kapka Naděje a další. V loňském roce jsme
přispěli celkem 1 014 810 Kč našim partnerským organizacím.
Na závěr bychom vám tedy ještě jednou rádi poděkovali za
spolupráci, protože bez té bychom v tomto projektu nemohli
pokračovat.

Veronika Knoblochová, POTEX, s.r.o.

O čem jednala rada městské části
8. jednání dne 27. 2. 2019
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s předloženým návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene pro 
kabelové vedení 1 kV od společnosti PREdistribuce, a.s.;
• se záměrem vytvoření vyhrazeného parkoviště (max. 2 místa) pro pro-
dejnu FLOPP CZ, s.r.o. v časech otvírací doby prodejny (přesné podmínky
budou předmětem dalšího jednání);
• s vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem
„Kontejnerová stání Ďáblice“ společně s výběrovým řízením 
„Oprava chodníku u MŠ“;
• s podáním žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu 
Zaměstnanost na poskytování sociálních služeb (prostřednictvím sociál-
ního pracovníka) ve spolupráci s MČ Praha-Dolní Chabry;
• s pronájmem bytu v domě č.p. 18/9 ul. U Parkánu, Praha-Ďáblice panu
V.D. na dobu určitou, tj. od 20. 3. do 31. 7. 2019;
• s úpravou projektu BD Akcíz oproti schválené architektonické studii 
z 02/2018, kdy počet plánovaných bytových jednotek musel být snížen 
ze 16 na 14 z důvodu zvětšeného ochranného pásma vedení 110kV.
Rada MČ po projednání schválila:
• podání žádosti o poskytnutí dotace MHMP na investiční akce: lékárna,
ordinace a sociální služby; stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. etapa; 
MŠ Kučerové – výměna kotlů a stavební úpravy;
• čerpání částky ve výši 266 608,22 Kč z rezervního fondu na provozní
náklady ZŠ v prosinci 2018;
• odpisový plán MČ Praha-Ďáblice k 1. 1. 2019.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• informaci paní tajemnice o schváleném Nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, kterým
se stanoví nová možná výše odměn uvolněných členů zastupitelstev
a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev.
Informace radních a pro radní:
• společnosti Pražské služby, a.s. byl zaslán dopis s reklamací vadného
plnění zimní údržby dle smlouvy „Letní a zimní údržba MČ Praha-Ďáb-
lice“ v termínu 3. – 6. 2. 2019 (byla doložena fotodokumentace, seznam
ulic a vyčíslena smluvní pokuta, kterou MČ Praha-Ďáblice uplatňuje vůči
společnosti Pražské služby).
• pravidla pro vydávání Ďáblického zpravodaje;
• výročí a související akce v roce 2019;
• soudní spor Fouček – rada byla informována o nových skutečnostech 
ve věci soudního sporu;
• příspěvek na obědy pro seniory – info o přípravě podpory pro rok 2019;
• návrh brožury o pronájmech prostor – ceník pronájmu sálů MČ;
• přechody „Bezpečné cesty do škol“ – info o stavu obou projektů;
• Ďáblický zpravodaj – pověření paní H.M. pro zpracování č.3/2019.

9. jednání dne 13. 3. 2019
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s výběrem společnosti AQIK s.r.o. jako dodavatele veřejné zakázky „Letní
a zimní údržba MČ Praha-Ďáblice“ za cenu 2 185 054,92 Kč bez DPH;
• s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností PREdistribuce, a.s., jejímž předmětem je pokládka
kabelového vedení kNN v rozsahu 34 m v rámci stavební akce: Praha 8 –
Ďáblice, ul. Cínovecká, elektromobilita, nové kNN za částku 10 200 Kč;
• s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o odborné technické kontrole
a opravách dětských hřišť a sportovišť se společností PROLEMAX s.r.o.;
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• se zprávou hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku
a závazků MČ Praha-Ďáblice k 31. 12. 2018; s vyřazením movitých před-
mětů v souladu s písemnými protokoly ústřední likvidační komise MČ
Praha-Ďáblice, a to dle rekapitulace uložené ve složce inventura 2018; 
se způsobem vypořádání movitých věcí (dle schválení ÚLK) uvedeném pro
příslušná inventarizační místa;
• s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o nakládání s odpady a přepravě
odpadů se společností FCC Česká republika, s.r.o.;
• s přijetím vstupní cedule k Fit parku do majetku MČ Praha-Ďáblice tak,
aby tvořila s Fit parkem ucelený soubor.
Rada MČ po projednání schválila:
• uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo – Stavební úpravy hasičské
zbrojnice JSDH Ďáblice se společností B+B, s.r.o., jehož předmětem je
změnový list č. ZL 003/SO (dodatečná zakázka MČ Praha-Ďáblice: 
bezpečnostní zábradlí a nutnost okapu), který upravuje úsporu v rámci
řešené změny.
Rada MČ po projednání ukládá:
• tajemnici zveřejnit od 14. 3. do 31. 3. 2019 záměr na vypůjčení nebyto-
vých prostor o výměře 64,5 m2 (ateliér v 1. NP) a přístupové prostory,
v OD Ke Kinu pro klubovou činnost seniorů, jako aktivitu obyvatelstva od
1. 4. do 31. 12. 2019 pro společnost Senioři ČR, z.s., Základní organizace
Praha-Ďáblice;
• tajemnici zveřejnit záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání pro
společnost: Česká pošta, s.p., o výměře 149 m2 – v 1.nadzemním podlaží
budovy Obecního domu Ďáblice od 1. 4. na dobu neurčitou za částku
79,93 Kč/m2/měsíc, tj. celkem 11 910 Kč/měsíc.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• rezignaci na členství ve sportovní komisi pana Jiřího Marušiaka ke dni
28. 2. 2019.
Informace radních a pro radní:
• obchvat Březiněves – dodány podklady od investora (přiloženo) – 
stanoviska a vyhodnocení připomínek v rámci EIA;
• smogová opatření v hl. m. Praze;

• povodňový plán – postup, připomínky MČ;
• vandalismus v MČ Ďáblice;
• dálniční okruh – současný stav;
• nádrže na dešťovou vodu;
• používání recyklovatelného nádobí na akcích MČ.

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

Městská část Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8-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. 239/18/ZMČ z 26. 9. 2018 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 
po 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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Ďáblický MASOPUST – 
tradice, která žije
První březnovou sobotu jsme slavili Masopust. Ten se v Ďáblicích stal 
tradicí, která každým rokem roste do krásy. Je skvělé, kolik sousedů všech
generací se této akce každoročně účastní a s jak nápaditými kostýmy
a doplňky.
Každoročně se kulturní komise snaží rozšířit průvod o několik nových 
postav, a tak se letos podařilo ve spolupráci s kroužkem Šikovné ruce
a týmem KC Vlna zhotovit Bábu s nůší, Žida a Turka a v masopustní ruko-
dělné dílně se zrodilo i několik barevných klobouků. Díky rodině Sládko-
vých jsme získali červeného koníka a po čas Masopustu i originální
atrakci pro dětské návštěvníky – pouťovou střelnici. Obrovskou radostí
bylo zapojení mnoha nadšenců, a to nejen z Ďáblic, ale i přespolních.
Všem, kdo se do průvodu v maskách a samotné organizace zapojili, patří
ohromný dík za spolupráci!
Do příštího roku jistě uzrají zase nějaké nové nápady a další masopustní
podněty a zlepšováky. A také doufám, že přijde zase ten okřídlený pes,
protože ten byl zkrátka jednička!

S velkými díky Míša Ničová, kulturní komise. 
Foto Pavel Veselý, kompletní fotogalerie na www.dablice.cz

Jak se slavil v Ďáblicích 
Mezinárodní den žen v roce 2019
Dá se říci, že celá oslava probíhala pod taktovkou děvčat z Klubu seniorů
a za podpory vedení naší městské části. Nejenže na bedrech děvčat
z klubu ležela příprava (vyjma sálu) celého odpoledne, od pohoštění až
po tombolu, jejíž náplň byla opět dílem jejich rukou a vyhrával každý, kdo
se dopředu přihlásil a přišel v ten den do sálu Obecního domu. Mezi ženy

přišlo i pár odvážných mužů,
jedna z dam trefně pozname-
nala, že tolik vdov snad přece
v sále být nemůže. Přišli také
a dlouho pobyli starosta
s místostarostou a myslím si, že
zůstali proto, že se dobře bavili
a nevnímali svůj pobyt mezi
seniorkami jen jako svoji povin-
nost. Všechny ženy od nich
dostaly karafiát.
Uvědomila jsem si, že generace
současných seniorů v nejlepších
letech, kam jsem se také již
zařadila, měla to štěstí, že své
mládí prožívala ve „zlatých
šedesátých“. Ostatně někteří
vnímaví mladí lidé nám to
občas říkávají a snad i trochu
závidí. A tak když pozvaní
hudebníci – kapela Koty – hráli

seniorům valčíky a polky, tedy dechovku, vyprázdnil se parket a zpěvačka
sama byla překvapená, co tedy má zpívat pro ty dědečky a babičky. A tak
koloval lístek, kde si účastníci sami napsali, co chtějí slyšet. Populární
hudba, a nejen ze 60. let, zaplnila parket, v závěru při písničce Mám boky
jak skříň a Lady karneval už skoro nikdo neseděl. Někdo si zatancoval
holanďana a připomněl si dobu mládí. Bylo to lepší než na nějaké disko-
téce. Zato patří dík hudebníkům i zpěvačce. Také dražba láhve vína, diáře
pro letošní rok přinesla hodně veselí, výhry z tomboly – praktické ušité
nebo uháčkované tašky -přinesly radost. Nepotřebujeme žádné moderá-
tory, baviče, umíme se bavit, a to, že jsme stále více pospolu, svědčí
o tom, že senioři v Ďáblicích mají dobře našlápnuto. Děkuji všem těm
bezva ženským, které postupně více poznávám a které se na tom všem
tak rády podílejí. Nemohu je všechny jmenovat, protože bych určitě na
některou zapomněla, a to by mne velmi mrzelo. Tož děvčata, a odvážní
hoši, ať nám to vydrží co nejdéle.

Táňa Dohnalová
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Náš masopustní karneval
Každoročně v období masopustu se konají kar-
nevaly. Naše děti ze třídy Tuleňů se letos na něj
moc a moc těšily. Nejdříve jsme si krásně
vyzdobili třídu a šatnu. Děti vyrobily s paní uči-
telkou Lenkou různé jitrnice, jelita a špekáčky,
které zavěsily v šatně, a s paní učitelkou 
Markétou zase různé masky zvířátek.
Doma maminky připravily pro své ratolesti
velice pěkné masky a karneval mohl začít. Ráno
přicházely děti do třídy již převlečené a často
jsme je ani nemohli poznat. Byly zde princezny,
víla, kominík, pirátka, tygr, pejsek, čarodějka,
kuchařka, hrnčířka, duch, pavouk, Červená 
Karkulka i s košíčkem dobrot pro babičku,
muchomůrka apod.
Den začal jako obvykle ranním rituálem, 
ve kterém jsme se ale pozdravili trochu jinak,
než jsme zvyklí.

„Drž mě, drž mě, drž mě – pusť!
Máme tady masopust.
My se maškar nebojíme, my se s nimi 
roztočíme.
Točíme se, točíme – stát!
Na co si dnes budem hrát?“
Potom se každá maska představila a trochu
jsme si o ní společně popovídali.
Po svačině jsme si ještě trochu zamlsali díky
některým ochotným maminkám, které přinesly
různé dobroty. A už byl čas konečně pořádně
začít. Měli jsme připravená různá CD s písnič-
kami a veselou rytmickou hudbou, při které
jsme tancovali a dováděli. Hráli jsme hry a sou-
těžili jsme. Protože všichni rádi zpíváme, tak
nám bylo opravdu veselo. Při všech těchto čin-
nostech jsme se fotili a nakonec jsme ještě
navštívili ostatní třídy, abychom se také o tuto
radost s nimi podělili.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat přede-
vším všem maminkám, které si daly opravdu
práci s výrobou masek (a nepůjčovaly si kostým
v půjčovně!). Oceňujeme i jejich čas, který na to
vynaložily. Všem dětem to moc slušelo! 
Děkujeme za spolupráci!

Za ďáblickou školu Markéta Matysová 
(kašpárek) a Lenka Havlíčková 

(sněhová vločka), učitelky MŠ – třída Tuleni

Přehlídka recitátorů
Ďáblické vajíčko 2019
„Ze čtení roste člověk mnohem rychleji, 
než z polévky.“ Francoise Boucher
Dne 5. března 2019 se konalo školní kolo pře-
hlídky recitátorů Ďáblické vajíčko. Účast byla

dokonce větší než v prvním ročníku, své umění
představilo 42 mladých recitátorů, kteří byli roz-
děleni do pěti kategorií: 0. kategorie (1. ročník),
1. kategorie (2. a 3. ročník), 2. kategorie 
(4. a 5. ročník), 3. kategorie (6. a 7. ročník)
a nakonec 4. kategorie (8. a 9. ročník).
Odpoledním programem provázela paní uči-
telka Olga Koudelková, které se podařilo ve
spolupráci s publikem vytvořit velmi příjemnou,
přátelskou a pozitivní atmosféru. Vystupující
přišli podpořit někteří spolužáci, učitelé i pan
zástupce David Pařík. Sváteční atmosféru pod-
pořilo i příjemné a podnětné prostředí školní
knihovny.

S potěšením mohu konstatovat, že všichni reci-
tátoři publikum i odbornou porotu svým vystou-
pením potěšili. Mnozí žáci překvapili výběrem
náročných básní, uměleckým projevem, někteří
i pobavili humornými texty. Členové poroty tak
neměli svou úlohu vůbec jednoduchou. Zde je
potřeba připomenout, že smyslem přehlídek
recitátorů, mezi něž Ďáblické vajíčko patří, je
posluchače především obohatit o umělecký
a estetický zážitek z krásy literatury, potěšit duši
kouzlem slova... Nejsou tedy vítězové a pora-
žení. Vystupující jsou hodnoceni ve třech pás-
mech – zeleném, žlutém a červeném. Ve čtvrtek
7. března 2019 tak během slavnostního vyhlá-
šení ve školní knihovně obdržel každý recitátor
diplom a čokoládové vajíčko příslušné barvy.
Závěrem děkuji všem kolegyním a kolegům,
kteří se na přípravě a realizaci Ďáblického
vajíčka podíleli, jmenovitě především hlavní
organizátorce paní učitelce Olze Koudelkové,
dále pak členům poroty Jitce Stoklasové, Julii
Martaskové, Janě Hradilové a Jiřímu Svobodovi.

Žáci postupující 
do Pražského poetického setkání:
2. – 3. třídy K. Kulhánková a N. Lövenhöferová
4. – 5. třídy E. Königsmarková a P. Macháček
6. – 7. třídy D. Krauz a A. Dunděrová
8. – 9. třídy A. Žežulková

Za porotu Tomáš Novotný, 
zástupce ředitele školy pro program

Přespávání školní žákovské
rady v ďáblické škole
Ve čtvrtek 28. února 2019 se členové Školní
žákovské rady, kterou tvoří zástupci 3. – 9. tříd,
sešli v 18 hodin v budově školy a hned začali
plnit první povinnosti – vymýšleli jsme rozvržení
večerního programu. Začali jsme něčím příjem-
ným – objednali jsme si večeři, kterou byla
pizza. Věděli jsme totiž, že její příprava a dovoz
bude nějakou dobu trvat. Také jsme si uložili
věci do učeben, ve kterých jsme následně spali.
Po uložení našich věcí nás navštívily zástupkyně
Spolku Parkán. Společně jsme rozmýšleli a plá-
novali organizaci Dne učitelů, který připadá na
28. březen. Také jsme uvažovali, jak k oslavě
Dne učitelů přispějeme my jako žákovská rada.
Později jsme se rozdělili do několika skupinek
a naším úkolem bylo obejít celou školu a zjistit,
jaké kliprámy se nachází v jakých částech školní

budovy. Následně jsme měli schůzku s panem
ředitelem, který nás vyzval ke spolupráci při
tvorbě nového loga naší ďáblické školy. Dlouho
jsme se zamýšleli, povídali si, diskutovali jsme
o barvách a o celkovém provedení. Následoval
oddech, k naší velké radosti totiž přivezli objed-
nané pizzy. Pak nás ještě čekal jeden pracovní
úkol: vybrat fotografie pro prezentaci žákovské
rady – brzy vznikne náš vlastní kliprám.
Pak už byl čas na zábavu. Čekala nás hra na
schovávanou v úplné tmě. Všechny to moc
bavilo a velmi jsme si tuhle hru užili. I když už
bylo docela pozdě, nikdo z nás ještě nebyl una-
vený, a proto jsme se přemístili na další aktivitu
do tělocvičny. Hráli jsme vybíjenou. Nad touto
aktivitou jsme strávili zdaleka nejvíce času.
Někteří už byli velmi unavení, a tak jsme se
dohodli, že je čas jít spát.
Druhý den ráno 1. března jsme vstávali v 6.30
hodin. Netradičně a velmi příjemně nás probu-
dil zvuk klarinetu, na který zahrál pan ředitel
známou melodii Rozvíjej se poupátko. Když se
všichni probudili, sbalili jsme si věci, oblékli se
a vyčistili si zuby. Po ranní hygieně následovala
společná snídaně, za kterou moc děkujeme
našim skvělým paním kuchařkám, které pro nás
připravily ovoce, cereálie, chlebíčky a teplý čaj.
Posnídal s námi i pan ředitel a páni učitelé.
Závěrem bychom chtěli poděkovat panu řediteli
a pánům učitelům za to, že nám umožnili 
ve škole přespat. Zvládli jsme nejen mnoho
práce, ale také jsme si užili spoustu zábavy.

Andrea Beranová, Vanesa Holíková, žákyně 7.A

www.skoladablice.cz
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Ďáblická zbrojnice vylepšena!
Od podzimu probíhaly v ďáblické hasičské zbrojnici stavební úpravy 
za účelem zvýšení užitné hodnoty budovy a celkové funkčnosti tohoto
zázemí ďáblických dobrovolných hasičů.  
Z důvodů možnosti umístění většího zásahového vozidla do prostřední
garáže byla snížena úroveň podlahy, proveden nový nájezd a přeloženo
odvedení výfukových plynů, osazena nová vrata ve zvýšeném a rozšíře-
ném vjezdovém otvoru.
V západní části pozemku bylo
hrbolaté parkoviště předláž-
děno s dokonalejším spádová-
ním, pevnějším podložím
a upraven okapový chodník
podél sousedního objektu, ven-
kovní prostor nově oplocen
včetně dálkově ovládaných
pojezdových vrat. V rámci
těchto úprav došlo ke zkapacit-
nění odvodu srážkových vod
v případě přílivové vlny při pří-
valových srážkách. Celý snížený
prostor prostřední garáže je
pojat jako izolovaný keramickou
dlažbou obložený  bazén (pro
bezpečnější zajíždění i s bočním osvětlením), kterému případná pronik-
nuvší voda z ulice nijak neuškodí a voda následně může vytéci do odvod-
ňovacího žlabu před vraty. Stažená voda z hlavní ulice U Parkánu
znamená nižší průtok přívalu vodních srážek před školou.

V interiéru byly osa-
zeny dvoje nové dveře
mezi garážemi, prove-
deny výmalby ve vět-
ším rozsahu a opravy
vlhkých omítek
a zdiva. Po létech se
ukázala po velmi
náročném hledání
s využitím indikačních
plynů hlavní příčina
vlhnutí vnitřní stěny –

netěsný rozvod vody za keramickými obklady ve sprchách. Byly osazeny
nové bezpečnostní hlavní vstupní dveře, instalován nový kamerový
a docházkový systém. V patře vznikla vestavbou příčky nová oddělená
místnost.
Celá akce vyšla přibližně na 3 mil. Kč včetně DPH, z toho stavební práce
na necelých 2,7 mil. Díky dotaci  MHMP ve výši  2 710 400 Kč tak byl
přímý podíl naší měst-
ské části na nákladech
přibližně 10%.  
Akce byla podrobena
podrobnému zkoumání
právě ukončeného
posledního kontrolního
auditu z Magistrátu,
kdy byla oceněna kva-
lita a rozsah provede-
ných prací. Za výsledné
dílo možno poděkovat
zejména zhotoviteli –
firmě B+B s.r.o., tech-
nickému dozoru panu
ing. Josefu Dytrychovi  a dobře spolupracujícím aktivním členům dobro-
volných hasičů, kteří se zasloužili v součinnosti s naším panem starostou
a firmou PORSIS s.r.o. (organizátor výběrového řízení na zhotovitele)
o získání dotačních prostředků.      

Tomáš Dvořák, foto autor

Výjezdy ďáblických hasičů 
od začátku nového roku
Během dvou měsíců nového roku zasahovala naše jednotka u deseti udá-
lostí. Náročná byla především silvestrovská noc a následující Nový rok. 
Za zhruba 12 hodin jsme vyjeli ke čtyřem požárům. Jednalo se o požáry
odpadkových košů, popelnic a porostu. Zásahy byly kromě území Ďáblic
i v Kobylisích a Březiněvsi.
Dále jsme vyjížděli dvakrát k požárům automobilů, odstranění nebez-
pečně nakloněných stromů a visícím plechům z budovy.
Na konci února byla naše jednotka před druhou hodinou ranní povolána
s velkokapacitní cisternou do pražské Michle k požáru průmyslového
objektu. Zde jsme po celou noc doplňovali hasební vodu a prováděli
hasební práce vně budovy za použití dýchacích přístrojů.

Tomáš Kubíček

Sbor dobrovolných hasičů Praha-Ďáblice
vás zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve středu 3. dubna od 17 hodin
Ukázka nově zrekonstruovaných prostor hasičské zbrojnice

Pro děti připravena lezecká stěna a ukázka techniky
Pro dospělé možnost vyzkoušet si práci hasičů

Nábor nových členů do výjezdové jednotky SDH

www.hasicidablice.cz / www.facebook.com/hasicidablice/
tel.: 725 016 508
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Z pera zastupitele 
Martina Tumpacha
s komentářem místostarosty
Jana Hrdličky

Usnesením č. 67/19/RMČ byla dne 10. 3. 2019 na budovu radnice vyvě-
šena tibetská vlajka jako „vyjádření symbolické podpory malému
národu“. Následně jsem oslovil RMČ, zda by analogicky mohly být vyvě-
šeny vlajky na podporu Kurdů, aktuálně bojujících s Islámským státem
a Ujgurů, posílaných Čínskou vládou do převýchovných táborů. Tuto
žádost dle bodu 9/7/19 ze 7. jednání RMČ odmítla zařadit do programu
jednání. Musím se ptát, o co jsou Kurdové či Ujguři méně než Tibeťané, že
nemají nárok na obdobnou podporu? Hl. m. Praha kromě tibetské vlajky
vyvěšuje i vlajku NATO, romskou vlajku, duhovou vlajku, vlajky k meziná-
rodnímu dni rodiny a k světovému dni manželství.

Není pravdou, že by se Rada MČ nezabývala žádostí pana Tumpacha –
viz zápis z RMČ, bod 9/7/19: „Pan zastupitel Tumpach reagoval na roz-
hodnutí RMČ (usnesení RMČ 67/19/RMČ) dopisem, v němž mimo jiné
navrhuje vyvěsit vlajky Východního Turkestánu a Kurdistánu v červnu
a v září.
Schválením vyvěšení Vlajky pro Tibet chce Rada symbolicky podpořit
výzvu spolku Lungta. Tento spolek zaslal oficiální žádost předsedy
Ústřední tibetské správy a tuto konkrétní kampaň se MČ rozhodla,
podobně jako v minulých letech, podpořit. Stejně se rozhodly stovky
měst, městských částí a obcí po celé ČR. Ani v budoucnu podobný
postup není vyloučen v případech, ve kterých jde o vyjádření podpory
za dodržování základních lidských práv v jiných zemích. Iniciativu pana
Tumpacha vítáme, ale RMČ v rámci jejích úkolů sama aktivně nenavr-
huje podporu jednotlivých zemí nebo případů, které by bylo vhodné
podpořit. RMČ reaguje na oficiální žádosti o podporu, které následně
prověří a případně zařadí jako bod k jednání.“
Podobné vyjádření dostal pan Tumpach během únorového jednání
ZMČ.
Ve stejném duchu dostal moji emailovou odpověď koncem února
i s radou, jak by taková žádost měla být koncipována.
Mimochodem, na letošní výzvu Vlajka pro Tibet zareagovalo podobně
817 radnic v ČR! (aktuální informace ze stránek Vlajka pro Tibet).

Těší mě, že se zapomenuté veřejné studny dostaly do zájmu obce.
Studny jsou malým ďáblickým pokladem a bude dobré ho do budoucna
využívat. Vzhledem k současným nerovnovážným klimatickým podmín-
kám se může stát, že se přístup k pitné vodě dostane na vrchol priorit
MČ. Pro řešení případných havarijních situací by bylo praktické opatřit
studny čerpadly nezávislými na elektrické energii ze sítě. Zároveň je
v Ďáblicích poměrně hodně soukromých studní. Analogicky s nádržemi na
dešťovou vodu by MČ mohla finančně přispět zájemcům na techno-
logii čerpání vody nezávislé na el. energii ze sítě, výměnou za příslib
zpřístupnění zdroje sousedům z okolí v případě náhlého nedostatku.
Pokud se nedohledá zmizelá studna u Prefy, bylo by ke zvážení prověřit
možnosti nového vrtu. Např. veřejná ruční pumpa před radnicí je prak-
tické a zároveň estetické přispění ke Geniu Loci významného prostoru.

Souhlasíme. V příspěvku se objevuje hned několik úvah a záměrů. 
Je k nevíře, kolik občanů si raději nechává v současnosti vrtat studnu
namísto instalace nádrže na dešťovou vodu. Nás znepokojuje nárůst
počtu vrtaných studen a jen se obáváme, aby čerpáním spodní vody
nedošlo k postupnému vyschnutí i tohoto zdroje. Současná legislativa
neumožňuje toto čerpání nijak regulovat. Souhlasíme, že bychom měli
znát umístění všech studen v Ďáblicích. Ani nápad na zřízení nějaké
„obecní studny“ by neměl zapadnout, například v rámci přípravy témat
pro „participativní“ rozpočet. Vždyť studna figurovala již v původní vizi
starosty M. Růžičky v komunitní zahradě u Vlny a u nového Obecního
domu (viz participativní/společné tvoření podoby zahrady u Vlny
s občany). Z technických a finančních důvodů to zatím nemohlo být
realizováno.

RMČ namísto založení „technických“ komisí má zatím v plánu vytvo-
řit k větším projektům pracovní týmy a nazývat je pracovní skupinou než
komisí. Tento krok je prý z důvodu tendence vysvětlovat roli poradních
orgánů a údajného hovoření o komisích jako o politických nástrojích.
Dle starosty by poradní orgán rady neměl být politickým nástrojem, a kdo
radí, by měl být v roli rádce a měl by být ve vztahu k tomu, komu radí
a není to o tom, kde budou obsaženi naši lidi. S tím lze souhlasit. (viz
zvukový záznam č. 16 z 3. zasedání ZMČ, čas 27:00 – dostupné on-line
na webu MČ). Zajímalo by mě, kdo při absenci odborných komisí bude
například posuzovat stavební záměry v městské části.

Problematika fungování komisí zřejmě nebyla dostatečně srozumitelně
vysvětlena. A vůbec nejde o název. Nové vedení MČ nesouhlasilo
s pokračováním komise KVI v původním složení, nikoliv kvůli nedosta-
tečné odbornosti jejích členů, ale kvůli nedostatečně otevřené komuni-
kaci ve směru Komise – Rada městské části, kterou měl na starosti
právě pan zastupitel Tumpach. Což samozřejmě není problém dobro-
volníků pracujících v komisích. Se zřízením týmu odborníků, který bude
mít ve svém referátu problematiku nových projektů a infrastruktury,
určitě počítáme. A v rámci této skupiny, komise (název není to pod-
statné!) mohou být vytvořeny pracovní týmy zabývající se jednotlivými
problémy se stálými členy, a případně doplněné o odborníky k jednotli-
vým konkrétním projektům, pokud to situace bude vyžadovat. Nyní
půjde ještě o to, jak cituje „někoho“ pan Tumpach, aby všem potencio-
nálním členům šlo především o objektivní posuzování záměrů a nikoliv
o protlačování vlastních politických priorit.

Mnoho pozitivních ohlasů měla dočasná řízená pastva ovcí a koz na úpatí
svahu hvězdárny. I koně nad Hřenskou ulicí podle mě do příměstské kra-
jiny patří. Volba 2010 se připojila k petici Vraťme život do krajiny
(dostupná na birdlife.cz), která mimo jiné žádá o zajištění dostatečných
útočišť hmyzu. Možná by šlo např. po vzoru libeňského Sokola využít
zelenou střechu obecního domu k umístění včelínu. V okraji louky pod
hvězdárnou je také záměr soukromého investora vybudovat zookoutek.
Hledejme namísto překážek cesty, jak život do krajiny vracet. Krajina nám
to několikanásobně oplatí.

Ano, je to více problémových témat v jednom bodě. Tedy jedno po druhém. 
Pan Tumpach se mě v únoru zeptal, zda-li bychom souhlasili s umístě-
ním včelínů na střechu nového Obecního domu. A tuto iniciativu jsem,
ze svého pohledu včelaře-laika nepřivítal s nadšením, ač znám v blíz-
kém okolí několik včelařů. Po diskuzi s odborníky stanovisko neměním:
střecha budovy není pochozí, je vystavena letnímu žáru, v blízkosti
budovy jsou dětská hřiště a zvýšená frekvence pohybu lidí... A ani si
nechci představovat včelaře, který s vybavením stoupá na rozpálenou
střechu úzkým žebříkem. Jiné lokality by zřejmě byly pro včely vhod-
nější, akorát by to nepoutalo takovou pozornost... 
Projekt zookoutku na louce za hvězdárnou směrem k lesu má podstatný
problém z pohledu naší městské části. Veškerá doprava (při výstavbě
a budoucím provozu) má být podle projektu vedena po Květnové vzhůru
a odtud po mlatové cestě a po louce dolů na předmětné pozemky u vodá-
renských nádrží. Veškeré parkování návštěvníků má být zajištěno v ulici
Květnová – kde? Namísto využití již vybudovaných zpevněných cest smě-
rem od konečné tramvaje. Proti výše uvedenému řešení jsme se odvolali.
Pasoucí se kozy a ovce, které pravidelně na podzim spásaly nepřístupné
pozemky pod hvězdárnou, byly výsledkem komunikace bývalé radní Tat-
jany Dohnalové a starosty Miloše Růžičky. Jsou vítány i nadále a věříme,
že spolupráce s Magistrátem bude v rámci možností pokračovat i nadále.
A naopak, provoz na soukromé pastvině koní nad Hřenskou začíná
překračovat únosnou míru a provozovatelé byli vyzváni ke schůzce za
účelem projednání dalších záměrů v této lokalitě. Stávající stav, kdy
dochází k nekontrolovanému budování různých přístřešků, poškozování
komunikace při vjezdu na nezpevněný pozemek, znečišťování komuni-
kace a umísťování jednotlivých objektů, musí být nějakým způsobem
korigován. Např. nájezd pro nákladní vozy musí být vybudován na
vhodném místě a upraven. Pasoucí se koně nevadí zřejmě nikomu, 
ale péče o ně vyžaduje více než jen mít prázdnou louku a oplocení.
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Otázky nezodpovězené radnicí můžete zasílat i na e-mail 
dotazy.dablice@seznam.cz s garancí reakce. Seznam nezodpovězených
dotazů naleznete na webu 1url.cz/@otazky.

Martin Tumpach, zastupitel

POZOR NA OMYL! Informace pana Tumpacha je zavádějící (nejedná-li
se o recesi). Pokud má kdokoliv dotazy na Radu městské části
a pracovníky úřadu, prosím o jejich zasílání na oficiální adresu
„podatelna@dablice.cz“, prostřednictvím datové schránky
nebo přes kontaktní formulář uvedený na stránkách MČ
www.dablice.cz. Možná a vítaná je samozřejmě i osobní návštěva
úřadu. Panu Tumpachovi a dalším členům Volby i OOOD odpovídáme
na všechny jejich relevantní dotazy – písemně, elektronicky, během
jednání ZMČ, během ústních jednání. Pokud existuje dotaz, který při
počtu jejich dotazů zapadl a zůstal neobjasněn, prosíme touto cestou
o jeho zaslání.
A na závěr přidáváme výzvu: vyzýváme opoziční zastupitele
(jak sami sebe nazývají), aby nevyužívali Zpravodaj jako
osobní reklamu pro své webové adresy, internetové stránky,
profily a jiná různá komunikační spojení. To není posláním
Zpravodaje a posledních 8 let tomu tak vždy bylo, nikdo
tímto způsobem Zpravodaj nevyužíval.
Pozn. pro čtenáře: Různým názorům se vůbec nebráníme, ale pokud
příspěvky autorů obsahují informace chybné, zavádějící nebo neprav-
divé, využíváme práva na upřesnění/doplnění v rámci vycházejícího
čísla. Za Radu MČ shrnul Jan Hrdlička

Výstavba „Pod hvězdárnou“
Zastupitelé za STAN na únorovém zasedání ZMČ schválili smlouvu
O investiční činnosti a vzájemné spolupráci se společností
M Ďáblická s.r.o. Smlouva upravuje podobu a způsob výstavby řado-
vých domů na prostranství vymezeném ulicemi Květnová, Kučerové,
K Náměstí a Hřenská. Studii projektu je možné si prohlédnout na webo-
vých stránkách MČ v adresáři Záměry a projekty MČ / Přehled záměrů
a projektů / Obytný soubor Pod Hvězdárnou. Investor se zavazuje poskyt-
nout MČ finanční podíl na nákladech spojených s realizací veřejné
dopravní a technické infrastruktury, a jiné veřejné infrastruktury vyvolané
Záměrem Investora ve výši 6 265 900 Kč. MČ se zavazuje vyjádřit se
kladně ke všem řízením, bude-li Záměr Investora realizován při
respektování smluvních podmínek.
Na tak velký stavební záměr bychom měli nahlížet i v měřítku celých
Ďáblic. Kvalifikované rozhodnutí pak nelze učinit bez kontextu
budoucí zástavby okolních pozemků (např. návaznosti ulic, vzá-
jemná interakce budov, harmonický pohled od hvězdárny apod.). Jediná
znalost vychází z Územního plánu, který je pro takové posouzení příliš
všeobecný. Vyjádření vedení MČ na zasedání ZMČ zní: „Bylo zjištěno, že
okolní pozemky jsou obytné zóny. Nemáme pocit, že bychom potřebovali
řešit celé území od Kučerové až po Ďáblickou“.
Smlouva bohužel vůbec neřeší, jak bude naloženo se stávající
zelení. Dle vyjádření místostarosty na zasedání ZMČ se otázka zeleně
bude řešit až následně při vyjádření MČ k územnímu rozhodnutí
(Smlouva MČ zavazuje ke kladnému vyjádření) a borovice – místní 
dominanta – by měla být zachována.

MČ se Smlouvou zavazuje, že na úpravy odpadového hospodářství
a autobusové zastávky při ulici Hřenská zajistí potřebná povolení na
svoje náklady, mimo náklady na projektovou dokumentaci, se zdůvod-
něním na zasedání ZMČ, že „taková je dohoda“. Otázkou je, zda se nešlo
dohodnout pro MČ výhodněji.
MČ po realizaci Záměru převezme do správy veřejné komunikace,
chodníky, parkovací stání a veřejnou zeleň. Jejich konkrétní
podoba, potřebná pro stanovení rozsahu a náročnosti údržby, není 
stanovená.
Jedná se o rozsáhlý stavební projekt na exponovaném místě obce,
důležitý i z hledisek celkového dopadu na harmonii krajiny a provozních
režimů. Investor vychází MČ v mnoha věcech vstříc a je dobře, že
zástavba bude realizována ve spolupráci s MČ. Samotný záměr je lokalitě
přiměřený, proto je škoda, že byla Smlouva schválena bez zapraco-
vání věcných připomínek zastupitelů ze sdružení nezávislých kandi-
dátů a některých stavebních odborníků z Ďáblic. Dle mého názoru by se
o něco konstruktivnější diskuzí dalo dojít ke Smlouvě, akceptovatelné pro
všechny zastupitele a s většími jistotami pro MČ. Jak dobře byly 
podmínky spolupráce MČ s Investorem nastavené, ukáže čas.

Martin Tumpach, zastupitel

Reakce vedení MČ
Je potřeba napravit již úvodní větu zastupitele Tumpacha za účelem
korektního informování: ZASTUPITELSTVO městské části schválilo
smlouvu (9 zastupitelů za STAN pro, 3 za Volbu 2010 se zdrželi, 
za OOOD 1 proti a 1 se zdržel)...
Projekt obytného souboru Pod Ďáblickou hvězdárnou byl investorem
dlouhodobě a naprosto otevřeně připravován, v loňském roce prošel
také několika koly připomínek v rámci komisí KVI a ŽP (obě
vedl M. Tumpach), a byl dle připomínek tehdejšího vedení
městské části i komisí upraven do verze, která byla v prosinci před-
stavena veřejnosti a poté předložena zastupitelům jako součást Smlouvy
o spolupráci. Záměr řeší předmětné území ohraničené současnými komu-
nikacemi, nemění žádné parametry pro plánovanou výstavbu, dokonce
parametry navrhovaných objektů nedosahují ani maximální možné zasta-
věnosti a výškového uspořádání, kterou by územní plán dovoloval. Jsme
rádi, že investor sám nešel na limity územního plánu, neboť bychom
takový záměr museli korigovat z naší strany.
Pan Tumpach má naprostou pravdu, že studie dalšího území mezi 
ulicemi Kučerové a Ďáblickou bude třeba řešit nějakou zastavo-
vací studií, pokud se nějaký investor rozhodne zahájit jednání
o možných investicích na tomto území, protože podle územního plánu se
jedná o lokalitu určenou pro bydlení. Pro takový účel budeme studii vyža-
dovat. Na území mezi ulicemi Kučerové a Ďáblická chybí komunikace,
sítě, bude třeba vyřešit napojení plánovaného zeleného „pruhu“ (aleje,
stromořadí, parku?) od „jámy“ po plánované stavbě vysoké školy až po
hvězdárnu. Ano, tato lokalita bude vyžadovat komplexní řešení.
Během veřejného projednání se občané mohli seznámit
s podrobnostmi projektu. Ale také se investor a projektanti seznámili
s platnými požadavky obyvatel Ďáblic i názory na prezentovaná technická
řešení, která by měla být obsažena v dalších fázích projektu.
Závazným podkladem pro smlouvu o spolupráci mezi MČ Praha-Ďáblice
a investorem, společností M Ďáblická, s.r.o., je projektová studie, která
tento projekt mezi ulicemi Kučerové, Hřenská, Květnová, K Náměstí řeší.
V této studii jsou obsaženy detaily pro fázi „studie“. Pokud nám kritici
vyčítají, že studie neřeší dostatečně dopředu zeleň, pak se mýlí. Částečně
v tom, že konečný návrh „veřejné“ zeleně je ve studii navržen.
A skutečně teprve nyní, ve fázi zpracování „projektu pro územní rozhod-
nutí“, musí investor s projektantem řešit další podrobnosti – s ohledem
na vedení inženýrských sítí a všech detailních vstupů, které ve fázi „stu-
die“ řešeny nebyly. V případě že navrhne některé stromy pokácet či pře-
místit, musí o toto žádat v rámci územního řízení, kde bude rozhodnuto
o způsobu a případném místě náhradní výsadby. A ze zkušenosti z jiných
projektů je jisté, že zeleně na předmětném území vyroste více i rámci jed-
notlivých soukromých pozemků.
Smlouva o spolupráci, která významně pomáhá dosáhnout požadavků 
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VODA, zdroj života
Oceňuji práci a zprávu Tomáše Dvořáka.
V minulém čísle zpravodaje otevřel téma
veřejné ďáblické studny. Voda na území mého
domova, to je alfa – omega života. Já se o vodu
ve svém okolí také zajímám. Čas od času
navštívím prameny Mratínského potoka. S vnu-
kem Santiagem jsme loni v létě prozkoumali
studnu na Koníčkově náměstí. Je hluboká 
12 metrů a voda v ní není. Mám návrh. Udě-

lejme si přehled ďáblických studní. Ve staré
zástavbě studny u domů jsou. Když ne na každé
parcele, pak je jedna studna přístupná ze dvou
parcel. Vodu z našich studní užíváme na svých
zahrádkách. Známe však její čistotu? Je možné
ji pít? Pane Dvořáku, poraďte nám, jak máme
nechat provést rozbor vody. Jak se má se stud-
nami správně nakládat? Jak se dočišťuje voda,
aby byla pitná?
K tomuto tématu připojím následující. Byla jsem

na prvním setkání Svobodného universa. Sešlo
se, odhaduji, asi 70 posluchačů, příznivců SU.
Na otázky odpovídalo pět hostů. Poslední
divácká otázka zněla asi takto: Jak bude vypa-
dat svět – tedy Země – za 20 let? Opakující se
odpověď zkráceně zněla: Migrace lidí ke 
zdrojům vody. Lokální války o vodu.
Děkuji všem, kteří se k mému nápadu připojí
svým činem.

Milada Stroblová

Zveme rodiče dětí narozených v roce 2018 a 2019 na 
slavnostní přivítání nových občánků Ďáblic, 
které se uskuteční 21. května v 16 hodin.
Místo konání bude upřesněno. Přihlásit se můžete do 26. dubna e-mailem
na: socialni.komise@dablice.cz nebo osobně v podatelně úřadu naší městské
části. Do přihlášky, prosíme, uveďte jméno dítěte, datum narození, 
adresu trvalého bydliště a kontakt na rodiče. 
Podmínkou účasti na této slavnosti je trvalé bydliště dítěte na území Ďáblic. 
Těšíme se na setkání s Vámi! 
Členky sociální komise MČ Praha-Ďáblice

ze strany městské části, vychází z podobných smluv podepsaných naší
městskou částí. Jedním z důležitých bodů připravované smlouvy o spolu-
práci, které pan Tumpach nerozvádí do podrobností, je důvod, proč
vlastně investor souhlasí s úhradou zmíněné částky. Nejvyšší podíl, 
cca 66% z uvedené částky, tvoří platba za prodej částí pozemků, o které
investor požádal, mj. za cca trojnásobek odhadní ceny. Další položky tvoří
paušální částky na pokrytí nákladů na právní služby, odhady a budoucí
náklady z provozu a udržování nových komunikací a zeleně. 
Vše s odsouhlaseným platebním kalendářem.
A pokud se panu Tumpachovi zdá nyní nestandardní, že se MČ zavazuje
podpořit souhlasným stanoviskem projekt i jeho další fáze pod podmín-
kou, že se investor musí držet dohodnutého rozsahu daného
odsouhlasenou studií, pak k tomu nemám co dodat. Je to standardní
postup.
Nestandardní byl pozměňovací návrh zastupitele Vlacha k vypuštění jednoho
odstavce smlouvy – tím by se změnila celá smlouva a, jak k překvapení 
přítomných uvedl i zástupce investora, MČ by se vypuštěním tohoto odstav -
ce dostala do nevýhodné pozice. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.
Naopak, požadavek na doplnění výškových kót plánovaných objektů, aby
náhodou či omylem nebyly navrženy v další fázi vyšší stavby, byl na místě
schválen a do smlouvy začleněn.
A je celkem přesně znám rozsah ploch komunikací a chodníků,
které MČ převezme do své správy. Je uveden v příloze č. 3. A nároč-

nost údržby nebude jiná než u ostatních komunikací, chodníků a zeleně –
hlavně proto je od investora požadována úhrada finančního podílu na
nákladech spojených s realizací veřejné, dopravní, technické či jiné 
infrastruktury vyvolané záměrem investora.
Investor se dále zavázal, že upraví stávající kontejnerová stání
a autobusové zastávky na sousedních pozemcích, které nejsou
v majetku MČ ani v majetku investora. Ano, vzhledem se složitosti majet-
kových poměrů v této lokalitě bylo přijato kompromisní řešení a tyto
objekty nejsou součástí záměru investora.
A pana Tumpacha i ostatní opoziční zastupitele bych rád při této příleži-
tosti požádal, aby v případě jeho/jejich upřímného zájmu o kvalitní
smlouvu doručili jejich připomínky na pozměňovací návrhy k textu 
co nejdříve zpět na úřad, např. k mým rukám, před zahájením jednání.
Pokud by byly připomínky závažné, snažili bychom se je do smlouvy
zapracovat stejně jako požadavek na výškové limity.
Vzhledem k délce projednávání záměru investora s vedením městské
části, s odborníky působícími v komisích KVI a ŽP v roce 2018 a s veřej-
ností máme oprávněný pocit, že projekt byl před přípravou smlouvy
i dokumentace pro územní rozhodnutí dostatečně projednán. Nyní bude
na nás, aby investor dostál svým závazkům, a na investorovi, aby
výstavba samotná proběhla pokud možno v co nejkratším čase tak, 
aby rušila okolí co nejméně.

Jan Hrdlička, místostarosta
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„Není občan jako občan“
Četl jsem v únorovém zpravodaji článek pan
Vodáka a nezbývá mi než na něj reagovat.
Pan Vodák přišel s panem Mošničkou na zastu-
pitelstvo. Pan Mošnička kultivovaně, jako
zástupce SK Ďáblice, hájil v diskuzích volného
mikrofonu stanovisko SK Ďáblice. Pan Vodák,
správce stadionu SK Ďáblice, toho času jako
občan, hlasitě komentoval diskuzní příspěvky
opozičních zastupitelů slovy debilové. Když
výroky neustávaly, vyčkal jsem na vyhlášení pře-
stávky a šel pana Vodáka upozornit, že není na
fotbalovém zápase, kde pokřikuje na rozhod-
čího, ale na zastupitelstvu. Pan Vodák se ještě
více rozohnil a nařkl mě z úmyslu předat
veřejně úplatek předsedovi komise výstavby
a investic, abych si mohl patlat stavbu poly-

funkčního objektu, jak chci. Přitom poslední
kolaudace proběhla už v roce 2014.
Důvodem tohoto osočení bylo to, že jsem při
schvalování odměn všem členům komisí za rok
2018 navrhoval přesunout část své odměny za
práci v komisi KVI na předsedu komise, kterého
si velice vážím. Pan předseda měl stejnou výši
odměny jako ostatní a přitom udělal minimálně
dvakrát tolik práce. Považoval jsem to za důle-
žité kvůli svému svědomí.
Poté, co mě pan Vodák nařknul z uvažovaného
předání úplatku, jsem odmítl převzít jakoukoli
odměnu, aby nebylo pochyb o mém úmyslu.
Nemínil jsem se již tímto incidentem zabývat,
ale po článku pana Vodáka, kdy útočí na pana
Rexu a sám se vykreslil jako beránek, jsem rea-
govat musel. Všechny použité argumenty jsou

vždy zástupné. Vždy se řeší jen otázka multi-
funkční haly, a kdo tomu oponuje a zastupuje
občany, kterých se to týká (ačkoli ze zákona na
to má právo), tomu je potřeba nasadit psí
hlavu. Poukazovat na jeho dům, zahradu a co
ještě? Nevhodnost pozemku na tak rozsáhlou
stavbu bez přístupu, je zjevná, reakce občanů
okolní zástavby je negativní, tak co s tím!?
Na závěr bych rád dodal toto. Ďáblický zpravo-
daj má v posledních letech vysokou úroveň.
Šéfredaktorka paní Macháňová dala dohro-
mady výborný tvůrčí kolektiv. Za to jí patří veliký
dík. Žádný z opozičních zastupitelů nemá zájem
na změnách.
Ale pozor, udržme si demokracii a svobodu
slova, lehce se ztrácí.

Michael Vlach, zastupitel
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Oddíl dětí a mládeže: přípravka čtvrtek 15–16hod., ostatní pondělí 
15.30–17hod., středa a čtvrtek 16–17.30 hod.
28. 3. 10 hod. Senior Cup 2 (turnaj ve stolním tenisu pro hráče 65+)
6. 4. 17 hod. Aprílové diskohrátky (diskotéka se soutěžemi pro děti
a od 20 hod. pro dospělé)
13. 4. 9 hod. Aprílový turnaj (ve stolním tenisu pro děti a mládež)
Více na: www.centrumdablice.cz

Jarní sezóna 2019 začala 
a za první víkend máme 6 bodů
V sobotu 9. 3. vyhráli Muži „B“ 4:0 nad Unionem Vršo-
vice a v neděli 10. 3. vybojovalo naše „A“ za vydatného
deště po dobu celého zápasu výhru 3:2 nad týmem Kyje.

Poslední Ples, další bude až za 100 let!
Děkujeme moc za podporu!
Letos byl ples ve znamení 10/100, desátý ročník/sto let SK Ďáblice.
V pozvánkách bylo uvedeno, že jde o poslední ples, další že bude až za sto
let a že si ples musíme užít. A užili jsme si ho! Pravděpodobně už nikdy,
ani za 100 let, nebude v sále a navazující restauraci více návštěvníků!
Děkujeme moc za projevenou důvěru, moc si jí vážíme. V rámci možností
jsme pro návštěvníky udělali maximum. Vše, co bylo v našich silách!
Na plese hrála kvalitní profi plesová hudba Horváth Band, což je základ
dobrého plesu!Na p lese byla tombola se stovkami cen včetně automo-
bilu Volkswagen na víkend od Louda Auto, vstupenky na fotbalový
zápas Česko x Brazílie od cestovní kanceláře Czech Sport Travel. 
Další ceny nám poskytla společnosti FCC (dříve A.S.A.), šperky Zlatnictví
Němeček, desítky dárků ďáblická firma Floop, poukaz na dort 
Cukrárna Buchalovi, Parfumerie-Drogerie Janka z Ládví
a mnoho dalších cen od dárců, kterým moc děkujeme.
Na plese vystoupil hudební host – Vlasta Horváth, který představil pís-
ničky z nového CD „Stále nevěřím“, které složil pro svého bratra Martina.
Speciálním bonusem byl duet se synovcem Lukášem, trenérem ročníku
2010, šéftrenérem přípravek a hráčem SK Ďáblice, který převzal v našem
oddíle sportovní aktivity právě po Martinovi.
Při rekapitulaci desátého ročníku mohu se vší skromností konstatovat, 
že se za deset let stal z plesu fotbalistů „fenomén“. Toto nás samozřejmě
těší, ale na druhé straně si myslíme, že akce přesáhla naše možnosti. Jen
příprava stovek cen do tomboly zabere měsíce práce. Sál bychom napří-
klad bez pomoci ďáblické firmy Start Production nebyli vůbec schopni
přeměnit z pingpongárny na sál pro ples, který z fotek vypadá jako z pro-
pagačních materiálů. Ale realita je úplně jiná.
Poděkování patří přípravnému týmu pod vedením Lenky Mihálikové, který
od ranních sobotních hodin sál připravoval a pak zase v neděli uklízel.
A také všem, kteří ples navštívili. Moc vám děkujeme.

100 let SK Ďáblice 1919–2019, 
jak budeme oslavovat toto jubileum?
Po vydařeném plese nás čeká příprava letních oslav ve dnech 22. – 23. 6.
2019. Prosíme všechny, kteří mají doma nějaké fotografie nebo doku-
menty vážící se k historii klubu (v případě potřeby, ofotíme a vrátíme),
aby se spojili se sekretářem oddílu panem Sládkem – mail:
ales.sladek@seznam.cz, tel: 603 532 621.
Dále prosíme všechny, kteří mají kontakt na bývalé hráče, tre-
néry, fanoušky, aby jim případně předali informaci, že se na ně
těšíme v sobotu 22. 6. 2019 v 17 hodin, kdy bychom se chtěli
všichni vyfotografovat. Prosíme o předání této informace,
pozvánky. Děkujeme moc!

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice
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čtvrtek 21. března od 18 hodin Filmový klub - Špalíček  Vstupné - 50 Kč/osobu.
První loutkový film Jiřího Trnky z roku 1947 zobrazuje zvyky a tradice po staletí dodržované na českém 
venkově. Snímek oceněný mj. Zlatou medailí na MFF v Benátkách uvádíme v nové digitálně zrestauro-
vané podobě.

pátek 22. března od 14 hodin Jarní ďáblická burza  Registrace - ZDARMA na email: vlnadablice@gmail.com. 
Potřebujete uvolnit doma místo, věci se příliš hromadí, nebo hledáte jarní výbavu pro děti? Přijďte na 
naši jarní burzu! Tentokrát je jen odpolední, tak ať ji nezmeškáte!

pondělí 25. března od 18 hodin Sourozenecká rivalita - psychologická přednáška  Vstupné - ZDARMA.
Jak se vypořádat se sourozeneckou rivalitou a přežít? První z řady přednášek MUDr. Markéty Fialové.

úterý 26. března od 17 hodin Rukodělná dílna - Brož z filcu  OD Ke Kinu.
Více informací o kurzu a registrace na emailu: vevor@seznam.cz.

úterý 2. dubna od 18 hodin Slavnostní zahájení výstavy grafik Tondy Strobla 
Zveme příznivce výtvarného umění na vzpomínkovou výstavu děl akademického malíře Antonína 
Strobla. Výstava potrvá do 30. dubna.

úterý 9. dubna od 18 hodin Trénink paměti pro seniory 
Cena za dvouhodinový kurz, který se koná v OD Ke Kinu, je 60 Kč/osobu.

čtvrtek 11. dubna od 18 hodin Cestovatelská beseda - Po hranici Nisa - Odra  Vstupné - DOBROVOLNÉ.
O 688 km na kole s babičkou a dědou po hranici Nisy a Odry nám bude vyprávět Filip Martínek.

pátek 12. dubna od 19 hodin Staropražská tancovačka  Vstupné - 150 Kč; studenti, ZTP, senioři 100 Kč.
Kapela Pardálové to rozbalí jako za časů staré Prahy v novém sále Obecního domu Ďáblice.
Tak to přijďte roztočit, ďábličtí pardálové! Prodej lístků již nyní v KC Vlna.

sobota 13. dubna od 16 hodin Ošklivé kačátko - divadýlko pro děti
Známý příběh o malém ptáčátku, které bylo hodně jiné než ostatní, vám představí Divadlo U staré 
herečky. Vstupné - 40 Kč/osobu.

úterý 16. dubna od 17 hodin Rukodělná dílna - Balzám na rty  OD Ke Kinu.
Více informací o kurzu a registrace na emailu: vevor@seznam.cz.

úterý 23. dubna od 18 hodin Sladění pracovního a rodinného života - psychologická přednáška
Jak rozdělit síly a věnovat se rodině i práci stejně intenzivně? Přednáška MUDr. Markéty Fialové.
Vstupné - ZDARMA.

čtvrtek 25. dubna od 19 hodin Filmový klub - Sedm písní pro dlouhý život  Vstupné - ZDARMA.
Britský, nesentimentální a přitom velmi citlivý dokument režisérky Amy Hardie - muzikál nás zavede 
do skotského hospicu, kterým zní zpěv jako úžasná forma terapie. Film, který, ač pojednává o smut-
ných věcech, vyvolá úsměv na tváři.

úterý 30. dubna od 17 hodin

od 19 hodin

Čarodějnice v Ďáblicích 
Ohně, zábava, hudba, občerstvení - již tradičně na louce u Květnové. 

O neposlušné čarodějnici - divadýlko pro děti Vstupné - ZDARMA.

Pohádka plná kouzelných dobrodružství pro malé kouzelníky a čarodějnice v podání 
Divadla Žlutý kopec.

pátek 17. května od 20 hodin Gedeonův uzel - divadelní představení  Sál Obecního domu Ďáblice
Očistný rozhovor dvou žen, nejen o problémech soudobé výchovy. Emotivní hra o lásce, mateřství 
a genialitě, která mnohdy bývá přítěží... Hrají: Vilma Cibulková a Kateřina Kaira Hrachovcová.

úterý 11. června od 19:30 hodin Semafor má stále zelenou  Sál Obecního domu Ďáblice
Hudební večer s členy divadla Semafor. 

ProgramProgram
událostí

pátek 12. d

úterýýýýýýýýýýýýýýý 11. č





Ďáblický kalendář 
každé úterý od 15.30 hodin – Celé Česko čte dětem 
(předčítání pohádek) – Obecní knihovna

21. března od 9.30 hodin – Jarní petrklíč 2019 
(hudební festival malých a mladých muzikantů) – KD Krakov

21. března od 18 hodin – Špalíček (filmový klub – film Jiřího Trnky) –
KC Vlna

22. března od 14 hodin – Jarní ďáblická burza – KC Vlna

25. března od 18 hodin – Sourozenecká rivalita
(psychologická přednáška) – KC Vlna

26. března od 17 hodin – Rukodělná dílna (brož z filcu) – 
OD Ke Kinu

2. – 30. dubna – Antonín Strobl 
(vzpomínková výstava děl ďáblického malíře) – KC Vlna

3. dubna od 17 hodin – Den otevřených dveří
(představení zrekonstruované hasičské zbrojnice) – ul. U Parkánu

9. dubna od 18 hodin – Trénink paměti (kurz pro seniory) – 
OD Ke Kinu

11. dubna od 18 hodin – Po hranici Nisa – Odra 
(cestovatelská beseda Filipa Martínka a prarodičů) – KC Vlna

12. dubna od 19 hodin – Staropražská tancovačka – 
sál Obecního domu Ďáblice

13. dubna od 12 hodin – Požární útok trochu jinak
(2. ročník hasičské soutěže O pohár starosty Ďáblic) – 
louka pod zastávkou Květnová

13. dubna od 16 hodin – Ošklivé kačátko (divadlo pro děti) – 
KC Vlna

16. dubna od 17 hodin – Rukodělná dílna (balzám na rty) – 
OD Ke Kinu

23. dubna od 18 hodin – Slaďování rodinného a pracovního
života (psychologická přednáška) – KC Vlna

25. dubna od 19 hodin – Sedm písní pro dlouhý život 
(filmový klub – film Amy Hardie) – KC Vlna

27. dubna od 9.30 hodin – Den Země (úklid školkové zahrady, 
enviromentální program, divadélko) – MŠ Kučerové

30. dubna od 17 hodin – Čarodějnice – 
louka pod zastávkou Květnová

30. dubna od 19 hodin – O neposlušné čarodějnici 
(divadýlko pro děti) – KC Vlna

17. května od 20 hodin – Gedeonův uzel 
(divadelní představení – V. Cibulková, K. Hrachovcová) –   
sál Obecního domu Ďáblice

21. května v 16 hodin – Slavnostní přivítání 
nových občánků Ďáblic

25. května v 17 hodin – Jarní výlet seniorů – 
odjezd z ulice Osinalická

11. června od 19.30 hodin – Semafor má stále zelenou    
(hudební večer se členy divadla Semafor) – sál Obecního domu

Naší milované mamince, 
babičce a prababičce Marušce

k 80. narozeninám hodně zdraví
a štěstí přeje Geník a Ivana, 

vnoučata a pravnoučata

Hvězdárna Ďáblice 
Pod hvězdárnou 768, Praha 8, tel.: 283 910 644 
e–mail: hvězdárna. dablice@centrum.cz

Program na březen a duben
Březen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, úterý 13.30–15.30, středa
13.30–15.30, 19.30–21.30, čtvrtek 13.30–15.30, 19.30–21.30, 
sobota 10–12, 14–16, 19.30–21.30 hodin.
Duben: pondělí 13.30–16, 18–21, úterý 13.30–16, středa 13.30–16,
20.30–22.30, čtvrtek 13.30–16, 20.30–22.30, sobota 14–22.30, 
neděle 14–16. Pondělí 22. 4. zavřeno. Velikonoční prázdniny 
čtvrtek 18. 4. 10–12, 14–22.30 hodin.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
18. 3. Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.: Fenomén temné hmoty.
25. 3. Mgr. Jiřina Pokorná: Island.
8. 4. Mgr. Karel Drábek: Vápence, kras a jeskyně. 
29. 4. RNDr. Vladimír Wagner, CSc.: Nejmohutnější exploze ve vesmíru?

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
1. a 15. 4. Den Země (pásmo přírodopisných filmů)

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Březen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, pondělí 4. a 11. 20–21, středa,
čtvrtek, sobota 19.30–21.30, sobota 11–12, 14–16 hodin za jasného
počasí! Přístupné bez objednání.
Duben: pondělí, čtvrtek 13.30–16, pondělí 1. a 15. 20.30–21.30,
středa, čtvrtek, sobota 20.30–22.30, sobota, neděle 14–16 hodin za jas-
ného počasí! Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce). Venuše –
dopoledne (březen).
Noční obloha: Měsíc – od 11. do 21. 3., nejlépe okolo 14. 3. (první čtvrt),
od 8. do 20. 4., nejlépe okolo 12. 4. (první čtvrt). Mars – po oba měsíce
za dobrých podmínek. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po oba
měsíce. Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů po oba měsíce.
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohléd-
nout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit
astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky aj.).

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu a ve čtvrtek 18.30–19.30 (březen), 19.30–20.30 (duben)
mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků 
(5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program: promítání
filmů, pozorování Měsíce (10., 11., 17., 18. 4.), prohlídka přístrojového
vybavení hvězdárny a astronomické výstavy.

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 objednávky na č. 283 910 644.

POHÁDKY (od 3 let)
Každou březnovou sobotu v 10.15 – Měsíc u krejčího.
Každou dubnovou sobotu v 15 hodin – Odkud svítí sluníčko.
Za jasného počasí 11–12 pozorování Slunce, příp. Venuše.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Čtvrtek 18. 4. Otevírací doba 10–12, 14–22.30.
10.15 Měsíc u krejčího (pohádka 3+). 14–22.30 pozorování oblohy.

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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