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Úvodník
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
dostáváte do rukou poslední číslo oficiálního zpravo-
daje naší městské části v roce 2018. V roce plného
nejvýznamnějších výročí naší národní historie
(některé jsme si společně připomínali) i bohatého na
významné místní ďáblické události. Mezi takové
určitě mohu počítat komunální volby. Také toto číslo zpravodaje obsahuje
další informace k tomuto tématu, i když v rozsahu, který by patřil do
zpravodaje příštího roku, k informacím o rozpočtu městské části pro rok
2019, a ne do doby sváteční.
Naopak je mi velmi líto, že jsme si více nepřipomněli např. životní příběh
jednoho z našich sousedů, rodilého ďáblického občana Tomáše Janouška.
Jeho život, jeho „znovunarození“, statečnost a osobní síla jeho maminky
i celé rodiny a přátel jsou pro mne tím zázrakem, který si v dobách vánoč-
ních (byť na jiných příkladech) tak často připomínáme. 
Je to příběh, který nám ostatním nastavuje zrcadlo našeho konání. Připo-
míná nám, co je v životě skutečně důležité, za co má opravdu hluboký
smysl bojovat, za co ne, čeho si ve svém okolí všímat, koho si opravdu
vážit a kde pomáhat.
I proto jsme obrázky Tomáše – jednoho z nejlepších malířů v ČR
malujících ústy, použili právě v tomto dvanáctém čísle Ďáblic-
kého zpravodaje a srdečně zveme do Vlny na jeho výstavu.
Závěrem dovolte, abych jménem svým i celé Rady městské části poděko-
val za vaši podporu získanou v komunálních volbách. Naše názory, mož-
nosti i schopnosti již znáte a tak věřím, že vaši důvěru nezklameme –
uděláme pro to maximum. Těším se na spolupráci v roce 2019.

Ing. Miloš Růžička, starosta

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
přejeme všem pohodové prožití vánočních svátků naplněné 
klidem, radostí a štěstím. Do nového roku přejeme pevné
zdraví a těšíme se na spolupráci a společná setkání.
Jménem Rady městské části a všech pracovníků 
Úřadu městské části Praha-Ďáblice.

S úctou Ing. Miloš Růžička – starosta, 
Ing. Jan Hrdlička – místostarosta a členové rady 

Mgr. Simona Dvořáková, Ing. Tomáš Dvořák, Ing. Ludvík Tesař
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O čem jednala rada městské části
1. jednání dne 21. 11. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s uzavřením nájemní smlouvy se společností Česká pošta, s.p., jejímž
předmětem je pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání
o výměře 149 m2, které se nacházejí v Obecním domě Ďáblice za částku
79,93 Kč/m2/měsíc, tj. 11 910 Kč za prostor měsíčně;
• s návrhem tajemnice úřadu MČ na jmenování inventarizačních komisí
pro zajištění inventarizace MČ Praha-Ďáblice za rok 2018;
• s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě mezi MČ Praha-Ďáblice a obcí
Hovorčovice o spolupráci při zabezpečování požární ochrany (smlouva ze
dne 30. 5. 2012), jejímž předmětem je úhrada pro rok 2019 ve výši
40 000 Kč;
• s umístěním kontejneru na tříděný odpad (sklo) – stanoviště K Náměstí;
• ve věci poptávkového řízení „Kontejnery BIO VOK na rok 2019“ (40 ks
od konce měsíce března do konce měsíce listopadu 2019, varianta bez
obsluhy) s nabídkou firmy Bonsoft, s.r.o. jako dodavatele předmětu v cel-
kové hodnotě 100 000 Kč bez DPH;
• s poskytnutím účelové neinvestiční dotace SK Ďáblice z.s. ve výši
400 000 Kč, která bude využita na úhradu provozních nákladů oddílů fot-
balu a tenisu v roce 2019;
• s poskytnutím účelové neinvestiční dotace TTC Praha – klub stolního
tenisu, z.s. ve výši 30 000 Kč, která bude využita na úhradu sportovních
aktivit mládeže a jejích trenérů, pořádání mládežnických turnajů v roce
2019 (poskytnuté prostředky nesmí být použity na úhradu nájmu.
Rada MČ po projednání schválila:
• směrnici č. 8/2018 pro oběh a evidenci smluv, předávacích protokolů
a dalších důležitých dokumentů, kterou se ruší nařízení tajemníka 
č. 07-07 ze dne 1. 10. 2012;

• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy hasičské
zbrojnice JSDH Ďáblice“ se společností B+B, s.r.o., jehož předmětem je
změna adresy objednatele – MČ Praha-Ďáblice;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o servisní podpoře software WIN-
DOMY č. 310 se společností O.K.– Soft Sokolov, s.r.o., jehož předmětem
je změna typu licence na síťovou verzi pro použití na více PC a zvýšení
částky z 3363 Kč na 4206 Kč za roční servis;
• náhradníky do Komise pro projednávání přestupků: paní Taťanu 
Zapletalovou a Pavlu Černou;
• uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 10. 1. 2018 se společ-
ností Advokátní kancelář JUDr. Jan Jiříček, jehož předmětem je zvýšení
hodinové sazby za výkon agendy Komise pro projednávání přestupků na
částku 500 Kč od 1. 12. 2018;
• splátkový kalendář na nedoplatek nájmu a služeb za období
6–10/2018 ve výši 21 680 Kč pro paní Ch.T. s úhradou do 30. 10. 2019;
prodloužení nájemní smlouvy do 30. 6. 2019;
• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy hasičské
zbrojnice JSDH Ďáblice“ se společností B+B, s.r.o., jehož předmětem je
změnový list č. ZL 001/SO, který upravuje vícepráce (223 855,27 Kč)
a méněpráce (-78 778 Kč). Celková částka ve smlouvě bude navýšena
o 145 077,27 Kč; původní cena za zhotovení díla – 1 916 693 Kč bez
DPH, nová cena je 2 061 770, 27 Kč bez DPH;
• úhradu příspěvku svozu TKO ve výši poplatkové povinnosti 
na 2. pololetí 2018 bezhotovostním převodem z rozpočtu MČ přímo
správci poplatku dle seznamu odsouhlaseného správcem poplatku
(MHMP).
Rada MČ po projednání zrušila:
• příkaz tajemníka č. 1/2017 k stanovení odměn uvolněným členům
zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice ze dne 13. 1. 2016, neboť tento příkaz
již není aktuální a odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitel-
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Vážení spoluobčané, milí sousedé, dovolujeme si Vás pozvat 
na veřejnou prezentaci společnosti  Moravská stavební – INVEST, a.s.

Obytný soubor Pod ďáblickou Hvězdárnou
(při ulici Květnová)

která se bude konat dne 10. prosince 2018 od 18.30 hodin
v sále nového Obecního domu Ďáblice.

Ing. Miloš Růžička, starosta
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stva MČ se stanovují v souladu s nařízením vlády č.318/2017 Sb. ze dne
11. 9. 2017.
Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• předloženou konečnou cenovou nabídku firmy KOMWAG, podnik 
čistoty a údržby města, a.s., která nabízí odstranění náletové zeleně, 
vč. zametení, nakládky a likvidace odpadu na zajištění šintování prostoru
mezi komunikací a chodníkem a chodníků samotných za celkovou 
částku 142 581 Kč bez DPH;
• vyjádření k dokumentaci pro společné povolení na výstavbu nového
dvojitého vedení 400kV;
• vyjádření k PD pro územní povolení stavba č. 999050 – Obchvat II/243
kolem obce Březiněves; odbor ochrany prostředí MHMP po provedeném
zjišťovacím řízení rozhodl, že záměr nebude posuzován dle zákona
č. 100/2001 Sb. (EIA);
• uvolnění pozastávky dle odst. 6.8. smlouvy o dílo se společností WV
WACHAL a.s. ze dne 17. 6. 2016 – „Dostavba a stavební úpravy ZŠ
Praha-Ďáblice“; mělo by být uvolněno 1 % z ceny díla po uplynutí 
1 roku ode dne předání a převzetí poslední fáze realizace – částka
572 017,13 Kč; souhlas TDI doručen 14. 11. 2018;
• žádost paní MUDr. Romany Benešové o úhradu investičních nákladů
vynaložených na zahájení provozu ordinace dětského lékaře; radní sou-
hlasili s vydáním a s proplacením části nákladů.
Rada MČ po projednání jmenovala:
• paní Mgr. Evu Švancarovou do funkce zástupce zřizovatele ve Školské
radě při ZŠ a MŠ s účinností od 21. 11. 2018.
Rada MČ po projednání pověřila:
• pana místostarostu k vydání nového stanoviska za MČ (připojení území
Ďáblice REAL p.č. 1729/52, 1729/92 k ulici Veselská) odvolacímu orgánu
s vynecháním právně neúčinné podmínky a k zaslání informace investo-
rovi o budoucím požadavku na uzavření vzájemné smlouvy o spolupráci
pro každý konkrétní investiční projekt, který by měl být připojen na
budoucí dopravní napojení k ulici Veselské. 
Informace radních a pro radní:
• FIO informoval RMČ o tom, že dne 2. 10. 2018 byl vyvěšen záměr na
pronájem ovocného sadu, do současnosti nikdo neprojevil zájem;
• FIO informoval o žádosti společnosti SOK, z.s. – Klub sebeobrany na
vyvěšení banneru o rozměrech 1,30 x1,10 m na plot před budovou 
OD Ke Kinu; klub měl tento banner již schválený, když využíval prostory
suterénu v restauraci Květnová, od 1. 10. 2018 má pronajatý prostor
v OD Ke Kinu – sál v suterénu;
• herní prvky U Prefy a K Lomu byly nainstalovány; proběhly revize na
dětských hřištích, zjištěné vady a nedostatky budou následně řešeny
a odstraněny; 
• BESIP – projekt bezpečné přechody do škol – přechod U Parkánu – sta-
vební úřad rozporuje stávající vyústění dešťových svodů zámku Křižovníků

na budoucí chodník; bude vyčíslen odhad nákladů požadovaného napo-
jení odvodnění objektu Křižovníků přímo na dešťovou kanalizaci; upozor-
nění radního Dvořáka, že zvýšený přechod vytvoří hráz zejména dešťovým
přívalovým vodám odtékajícím ulicí U Parkánu – nutno prověřit s projek-
tantem a investorem.

2. jednání dne 28. 11. 2018
Rada MČ po projednání souhlasila:
• s návrhem rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2019;
• s návrhem rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Ďáblice na
rok 2019;
• s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok
2020–2024;
• poskytnutím mimořádné odměny radnímu panu Ing. T. Dvořákovi ve výši
13 500 Kč za plnění mimořádně náročných a odpovědných úkolů spoje-
ných se stavebními úpravami hasičské zbrojnice;
• s vypsáním výběrového řízení na akci „Letní a zimní údržba MČ Praha-
Ďáblice“ na 2 roky;
• s omezením provozu a služeb pro občany Úřadu MČ Praha-Ďáblice
v období vánočních svátků z důvodu finančního ukončení roku 
(27., 28. a 31. 12. 2018);
• s prodloužením nájemní smlouvy paní M.M. a uzavřením dodatku č. 4
k této nájemní smlouvě do 31. 12. 2020;
• s poskytnutím účelové neinvestiční dotace S-O-K, z.s. ve výši 10 000 Kč,
která bude využita výhradně na vybavení klubu ve formě sportovního
náčiní a pomůcek ke zkvalitnění činnosti klubu sebeobrany 
v roce 2019;
• s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí nájemní se
společností ANGIO-CHIRURGIE s.r.o., jehož předmětem je úprava před-
mětu dodatku (vypuštění položky „svítidla“ – nájemce je vrátil pronají-
mateli); nájemce uhradí na účet pronajímatele nově částku ve výši
106 271,56 Kč;
• s výběrem společnosti BSS Praha s.r.o. jako dodavatele veřejné zakázky
„Ozvučení sportovního areálu“;
• s výběrem společnosti Divadelní služby Plzeň, s.r.o. jako dodavatele
veřejné zakázky „Obecní dům Ďáblice-společenský sál – scénické osvět-
lení a stavitelné podium“.
Rada MČ po projednání schválila:
• odměnu Mgr. Bc. Josefu Buchalovi, řediteli ZŠ a MŠ, ve výši 50 000 Kč,
která bude vyplacena z mzdových prostředků MŠMT pro rok 2018;
• program 2. zasedání ZMČ, které se bude konat 19. prosince 2018 od
18 hodin;
• rozpočet Základní školy a mateřské školy na rok 2019;
• střednědobý výhled rozpočtu PO – Základní škola a mateřská škola 
na rok 2020–2021.
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Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
• žádost ZŠ a MŠ o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru výši 3 712 Kč od Women for Women, o.p.s, v rámci 
projektu obědy pro děti.
Informace radních a pro radní:
• společnost Moravská stavební – INVEST, a.s. (zadavatel) uskuteční pre-
zentaci studie „Obytný soubor Pod ďáblickou hvězdárnou“ pro veřejnost
dne 10. 12. 2018 v 18.30 hod. v sále Obecního domu Ďáblice.

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

Pozvánka na 2. veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Vážení spoluobčané, srdečně vás zvu na 2. veřejné zasedání zastu-
pitelstva naší městské části, které se bude konat 19. prosince
2018 od 18 hodin v sále Obecního domu Ďáblice, Osinalická
1104/13.
Hlavním bodem programu by měl být rozpočet MČ na rok 2019 
(v případě, že ZHMP 13. 12. schválí rozpočet hl. m. Prahy).
Týden před zasedáním budete mít k dispozici podklady na webo-
vých stránkách www.dablice.cz – Samospráva – Zastupitelstvo MČ
– Podklady k jednání, zápisy, záznamy a usnesení z jednání. Rádi
bychom vám tím umožnili nejen lepší informovanost, ale i větší
zapojení do dění v naší obci.

Miloš Růžička, starosta MČ

Zprávy z radnice
Společnost T-Mobile v těchto dnech provádí zábor veřejného prostranství
(chodníky, komunikace) v ulicích Zákupská, Čenkovská, U Spojů, Šenov-
ská, Kokořínská, Osinalická, U Prefy a Ďáblická z důvodu výkopových
prací a pokládku optických kabelů. Jedná se o plánovanou akci v rozsahu
cca 236 m2, 291 m2, 280 m2 a 227 m2.
Práce probíhají po etapách do cca 14. 12. 2018.
Rozsah prací najdete v mapičkách na webových stránkách úřadu, 
sekce Zprávy z radnice.

Souhrnné informace o svozu odpadů
Svoz kovu je 1x za 6 týdnů: stanoviště K Náměstí, Květnová, Kostelecká.
Je zažádáno o přidání kontejneru na Květnové. Navýšení četnosti svozu
na MHMP neprošlo.
Elektroodpad je svážen 1x za 4 týdny: stanoviště Květnová, Kokořínská
a Buližníková.
Biokontejnery budou v obci přistavovány opět v příštím roce.

Svozové společnosti Pražské služby a AVE CZ jsou připraveny na vánoční
a novoroční svoz odpadu.
Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob
a nevznikal kolem nich nepořádek.
V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2018 budou zajištěny normální pracovní
směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových
programů, tedy jako v běžných dnech. Díky větší zátěži na separačních
místech provádíme svozy tříděných složek odpadu v posíleném režimu.
U tříděného odpadu budeme ve dnech 17. – 31. 12. 2018 provádět
mimořádný svoz skla v kritických oblastech a jinak bude vše probíhat také
dle příslušných svozových programů.

Svoz směsného odpadu:
21. – 31. 12. 2018 normální svoz dle příslušných programů
1. 1. 2019svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v násle-
dujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2019 bude probíhat normální svoz s případným časovým
posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu:
21. – 31. 12. 2018 normální svoz dle příslušných programů
17. – 31. 12. 2018 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle
příslušných svozových programů
1. 1. 2019svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v násle-
dujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2019 bude probíhat normální svoz s případným časovým
posunem (max. 1 den)

Vánoční stromky do popelnice nepatří!
Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože
tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popel-
nici nebo kontejner na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně
odložit vedle nich, ale v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba)
prosíme o odložení vánočního stromků k nejbližším kontejnerům na tří-
děný odpad.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního
odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně
dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány
v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden
a únor. 
Konečná zastávka pro vánoční stromky je u odběratele, který se zabývá
zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně využity např.
v zahrádkářském průmyslu do kompostu. Znečištěné nebo nedostatečně
odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem k energetic-
kému využití do ZEVO Malešice. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud
už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či
směsný odpad, ale do sběrného dvora.

Připravila Kateřina Dohnalová

stanoviště nádob svoz plasty/týdně svoz sklo svoz papír svoz nápojové kartony

Buližníková 963 st pá ne st - 1 x za 4 týdny st so pá

Ďáblická 63 po st pá ne st - 1 x za 4 týdny út st so pá

Chřibská x Lobečská st pá ne st - 1 x za 4 týdny st so pá

K Lomu 964 st pá ne st - 1 x za 6 týdnů st so pá

K Náměstí st pá ne út st so pá

Kokořínská 273 st pá ne st - 1 x za 4 týdny st so pá

Koníčkovo náměstí po st pá ne st - 1 x za 4 týdny út st so pá

Kostelecká (u zastávky MHD) st pá ne st - 1 x za 4 týdny st so pá

Květnová (u zastávky MHD) st pá ne st - 1 x za 6 týdnů út st so pá

Květnová x Na Znělci st pá ne st - 1 x za 4 týdny st so pá

Na Blatech 242 po st pá ne st - 1 x za 4 týdny út st so pá

Na Terase 417 po st pá ne st - 1 x za 4 týdny st so pá

Nad Akcízem 1006 st st - 1 x za 4 týdny st so pá

Šenovská 345 po st pá ne st - 1 x za 4 týdny út st so pá

U Chaloupek 410 st pá ne st - 1 x za 4 týdny st so pá

U Prefy x Hořínecká po st pá ne st - 1 x za 4 týdny po út st so pá

Županovická (proti č. 875) st pá ne st - 1 x za 4 týdny st so pá
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Anketní otázky 
pro zastupitele 
• Proč jste se rozhodl/a vstoupit do veřej-
ného života v naší obci, případně proč
jste se rozhodl/a ve funkci pokračovat?
• Máte stanovené nějaké konkrétní cíle
nebo plány?
• Čemu se chcete věnovat?

Mgr. Ilona Blažková (STAN)
• Vnímám obec jako místo spo-
lečného soužití lidí, kteří vytváří
pěkné prostředí. Líbí se mi
bohatá nabídka kulturních,
sportovních a společenských
akcí v naší obci a ráda bych přispěla k jejímu
dalšímu zdárnému fungování.

Ing. Tomáš Dvořák (STAN)
• Do veřejného života v naší
obci jsem se rozhodl vstoupit
v roce 2007, kdy jsem měl
pocit, že ne vše se zde ode-
hrává tak, jak má a jak by, dle
mého názoru, bylo správné. Od té doby se
postupně snažím (a často je to cesta trnitá), aby
se věci děly pokud možno ku prospěchu většiny
místních občanů, nikdy nebudu moci říci nás
všech. Tento pohled má totiž každý někde jinde
a v poslední době žasnu, jak někteří moc
a o tolik.
• Ve funkci jsem se rozhodl pokračovat, neb
stále hodlám podporovat stávajícího starostu
a býti mu nápomocen zejména ve věcech, které
jsem již mnohokrát deklaroval a většinu čtenářů
bych jejich výčtem zbytečně unavoval.
V poslední době se zdá, že je třeba, aby byl
stále více kladen důraz na používání zdravého
rozumu, vnášení více objektivity a souvislostí do
mnohých řešených problémů a situací. A tomu
bych chtěl být mimo jiné nápomocen. Třetí
volební období a jisté profesní a životní zkuše-
nosti to, myslím, umožňují.

Mgr. Simona Dvořáková
(STAN)
• Rozhodla jsem se pokračovat
v práci pro obec, protože mě
tato práce baví, naplňuje,
a protože cítím zodpovědnost
za to, aby se dotáhlo do konce všechno to, na
čem jsme poslední roky pracovali a co ještě
v následujících letech plánujeme. Budu tedy
i nadále svědomitě pracovat tam, kde jsem pra-
covala posledních osm let. Jako radní budu mít
na starosti oblast kultury, školství a oblast soci-
ální. Budu tudíž usilovat o to, aby byl komunitní
život v Ďáblicích i v příštích letech tak bohatý
jako doposud, nebo snad ještě bohatší. Na to je
nás ale potřeba více. Jsem proto moc ráda, že
dámy, které v minulém volebním období praco-
valy v kulturní a sociální komisi, jsou ochotny
v této práci pokračovat. Velmi jim za to děkuji.
Čím více nás však bude, tím lépe. Proto apeluji
na všechny ďáblické občany: Pokud byste se i vy
chtěli angažovat v komunitním životě Ďáblic,

napište nebo zavolejte, rádi vás mezi námi přiví-
táme (kontakty naleznete na www.dablice.cz).
Stejně tak se těším na spolupráci se všemi
novými i staronovými zastupiteli, kteří jsou jistě
plni elánu a nápadů, jak veřejný život v naší
obci obohatit. Přeji jim, aby jim nápady i elán
vydržely celé čtyři roky.

Ing. Jan Hrdlička (STAN)
• Do veřejného života v Ďábli-
cích jsem vstupoval různými
způsoby již během posledních
cca 6 let, kdy mne zaujaly
některé vize a projekty městské
části pod vedením pana starosty Růžičky.
V předešlých čtyřech letech jsem spolupracoval
ve finančním výboru a později i při samotné
výstavbě nového Obecního domu. Rozhodnutí
kandidovat nebylo pro mne letos z osobních
důvodů jednoduché. A nakonec se situace po
komunálních volbách vyvinula tak, jak se vyvi-
nula. Chtěl bych touto cestou ještě jednou
poděkovat všem, kteří mi dali během voleb
důvěru prostřednictvím jejich hlasů! I těch pre-
ferenčních bylo relativně velmi mnoho. Děkuji!
• Aktivitám spojeným s pozicí místostarosty. 
A je jich více než dost.
• Směr mých aktivit a cílů je předvídatelný
z výsledků dosažených během předcházejících
osmi let. A na tuto práci se skutečně těším.
V první fázi je pro mě prioritní stabilizace perso-
nální situace v technickohospodářské oblasti,
takže bude možné předat část mých činností
spojených s podporou těchto aktivit v součas-
nosti. Oporu bych rád nalezl i v činnosti pracov-
ních komisí (píši v polovině listopadu).
A paralelně s tím pokračujeme ve smysluplných
projektech, které jsem přebral v různých fázích
rozpracovanosti a s různými překážkami, smě-
rem k získávání potřebných povolení a jejich
dokončení. Do Ďáblic jsme se přistěhovali před
13 lety, a proto považuji za vhodné se v nové
funkci osobně seznámit co nejdříve i s prací
všech organizací, spolků a oddílů, které v Ďábli-
cích působí. A věřím, že vzájemným osobním
setkáváním, prostřednictvím Zpravodaje
a webových stránek, bude i ke vzájemné komu-
nikaci dostatek příležitostí.

Michal Klímek (STAN)
• V Ďáblicích bydlím takřka od
narození, a proto rád přispěji
alespoň malým dílem k lepším
zítřkům v naší městské části.
V prvé řadě bych chtěl pomoci
k výstavbě multifunkční sportovní haly, která by
určitě ulehčila práci učitelům na naší základní
škole.

Mgr. Jiří Kříž (STAN)
• Já jsem se o veřejný život
v naší obci zajímal již delší
dobu a snažil jsem se na
různých pozicích pomáhat, pro-
tože zde téměř dvacet let žiji
i se svou rodinou a chci, aby se místním lidem
žilo v naší obci dobře. Kandidoval jsem do

zastupitelstva už i v minulém volebním období
a moje současná kandidatura tak byla logickým
pokračováním.
• Vnímám a jsem si vědom, že je potřeba řešit
některé konkrétní problémy, které obyvatele
Ďáblic trápí, jako je třeba dopravní situace, hluk
z blízké dálnice a běžné potřeby obyvatel, jako
je úklid ulic a řešení odpadů. V těchto věcech
souhlasím se záměry našeho volebního pro-
gramu. Ale přesto se neupínám k jednotlivým
cílům nebo plánům, protože si uvědomuji, že
následující období bude přinášet nejrůznější
výzvy a překážky, z nichž některé ani nelze
předvídat. Takové výzvy bude potřeba řešit
s vyšší mírou pružnosti a obecného přehledu
bez fixace na jednotlivé cíle. A hlavně na to
bych chtěl být připraven.
• Vzhledem k tomu, že jsem profesí advokát,
tak se chci věnovat činnosti Kontrolního výboru
a dbát na dodržování platných právních před-
pisů při činnosti obce. Věřím, že k tomu mám
dobré předpoklady také s ohledem na to, že
jsem byl členem Kontrolního výboru již v minu-
lém volebním období.

Ing. Miloš Růžička (STAN): 
• O komunální události v Ďábli-
cích jsem se zajímal již od zalo-
žení naší MČ. Zprvu jsem jen
velmi „opatrně“ nasával infor-
mace, porovnával své názory
a postoje s ostatními, občas navštívil tehdejšího
starostu Ing. arch. Jiřího Veselého. Do ďáblické
politiky jsem osobně vstoupil v roce 2006. Pra-
coval jsem jako člen a později jako předseda
komise životního prostředí. Od roku 2010 jsem
měl tu čest kandidovat a řídit městskou část
a úřad MČ. V Ďáblicích žiji celý svůj život, chodil
jsem do zde do školy, hudební školy, na fotbal
atd. a myslím, že moje povaha, zásady a názory
jsou již známé, léty i mnoha lidmi prověřené. Od
mého nástupu do funkce starosty transparentně
předkládáme vše o hospodaření, o každodenní
správě a plánech v obci. Také v letošních vol-
bách jsem zpracoval a vám všem předložil
podrobný plán dalšího rozvoje naší obce, spolků
a sousedského soužití tak, jak nám to naše
kompetence umožňují. Z mého dosavadního
působení i z nového plánu rozvoje naší obce je
myslím zřejmé, proč jsem se rozhodl do veřej-
ného života vstoupit a dále podporovat a chrá-
nit dobré myšlenky, přátelské vztahy, sociální
a kulturní práci, moudrá opatření a úctu k hod-
notám pro spokojenější život v obci.

David Prokeš, DiS. 
(VOLBA 2010)
• Žiji v Ďáblicích od narození
a vždy jsem se zajímal o aktu-
ální dění. Když jsem byl osloven
dnes již bývalým místostarostou
panem Tumpachem a členy Spolku pro Ďáblice,
kteří toho v ochraně přírody, zdraví a práci pro
obec tolik udělali, tak jsem neváhal také
pomoci.
• Mé konkrétní cíle jsou revitalizace Mratín-
ského potoka a s tím související odvodnění
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Ďáblic, protihluková opatření na Cínovecké
a revitalizace hřišť.
• Rád bych se věnoval životnímu prostředí
v obci. Je potřeba konečně vytvořit protihluková
opatření. A také neustále připomínat, že stromy
v obci se mají sázet, nikoliv kácet!

Ing. Radimír Rexa, CSc.
(OOOD)
• O věci veřejné naší obce se
zajímám od roku 2013. V minu-
lém volebním období jsem
působil ve Finančním výboru
(FV), v Komisi výstavby a investic (KVI), zastupo-
val jsem obec ve spolku Otevřená města, z.s.
(OM) a účastnil jsem se jako občan většiny
veřejných zastupitelstev. Mandát zastupitele je
pokračováním mých dosavadních aktivit.
• Doposud jsem se v rámci OM a KVI věnoval
otevřenosti, odvodnění, odhlučnění a rád bych
u těchto témat zůstal. I nadále jsem členem FV.
• I když jsou otevřenost, odvodnění a odhluč-
nění témata všech tří volebních sdružení, spo-
lečný postup při jejich řešení se nám v rámci
povolebního vyjednávání s vítězem voleb nepo-
dařilo domluvit. Jelikož rozhodovat a řešit může
ten, kdo má kompetence, v pozici opozičního
zastupitele bych raději místo cílů mluvil o kro-
cích, které rád podpořím a pomůžu realizovat:
odvodnění: 1. majetkoprávní řešení pozemku
pro otevřenou retenční nádrž (RN B) a souvise-
jící sběrač, 2. další kroky domluvené s PVS, a.s.
koncem roku 2016; odhlučnění: 1. dopracování
poslední hlukové studie o návrh protihlukových
opatření, 2. vypracování dopravní studie prove-
ditelnosti/DÚR, 3. jednání s MHMP a TSK o dal-
ším postupu směřujícím k realizaci protihluko-
vých opatření; otevřenost: klikací rozpočet umo-
žňující proklikat se od ekonomických makrou-
kazatelů obce až po účetní doklady, důslednost
při zveřejňování dokumentů a podkladů.

Ing. Mgr. Martin Tumpach
(VOLBA 2010)
• V minulém funkčním období
se mi ve spolupráci s efektiv-
ními kolegy podařilo v Ďáblicích
dosáhnout řady prospěšných
cílů (namátkou zákaz tranzitního průjezdu
nákladních vozidel Ďáblicemi, zpomalení
dopravy na Šenovské, realizace fitparku Na
Znělci nebo budování zastávkových přístřešků)
a posunout několik dlouhodobějších ďáblických
problematik (hluk, revitalizace Mratínského
potoka, úprava a navýšení počtu stání kontej-
nerů na tříděný odpad).
Rád bych i za stávajících podmínek dle mož-
ností pokračoval v započaté činnosti a spolu-
pracoval na dalším rozvoji probíhajících témat.
Vzhledem k rozložení sil v zastupitelstvu a stra-
nicky zcela jednobarevné radnici vnímám svoji
roli zejména v kontaktu s obyvateli Ďáblic
a zprostředkovávání informací mezi lidmi a rad-
nicí. V tématech, se kterými jsem měl za tři roky
působení na radnici možnost se detailně sezná-
mit, jsem v případě zájmu ze strany Rady MČ
připravený podat pomocnou ruku. Mým cílem je

především spokojený život co největšího počtu
lidí z Ďáblic.

Michael Vlach (OOOD): 
• V minulém volebním období
jsem působil v komisi výstavby
a investic (KVI). Přestože slo-
žení komise bylo na vysoké
úrovni, neměla na obecní dění
praktický vliv.
• Přál bych si, aby KVI získala větší autoritu.
• Konkrétní cíle při mandátu opozičního zastu-
pitele jsou spíše myšlenkou.
A. Odvodnění dolní části Ďáblic, aktualizaci stu-
die z roku 2004, posílit a propojit dešťové řady
střední části Ďáblic a zvážit další možnosti
zadržování vody na území obce. Vybudování
retenční nádrže.
B. Odhlučnění Cínovecké, zklidnění dopravy ulic
Šenovská, Ďáblická – dopracovat opatření
vyplývající z poslední hlukové studie. Rezervovat
v rozpočtech částky na projekční přípravu.
C. Posílení otevřenosti a demokracie v činnosti
radnice.

Výsledky voleb Praha-Ďáblice: 
počty obdržených hlasů
Na základě telefonických dotazů na úřad MČ
doplňujeme k jednotlivým zastupitelům ještě
celkové počty hlasů, které v komunálních vol-
bách obdrželi: 
Kandidát poř. počet

strana číslo hlasů
Růžička Miloš Ing. STAN 1 788
Dvořák Tomáš Ing. STAN 2 738
Dvořáková Simona Mgr. STAN 3 733
Kříž Jiří Mgr. STAN 6 711
Stránská Markéta STAN 5 703
Tesař Ludvík Ing. Ph.D. STAN 4 699
Blažková Ilona Mgr. STAN 9 687
Hrdlička Jan Ing. STAN 11 682
Klímek Michal STAN 10 680
Pavel Jindřich Ing. STAN 7 679
Rabušicová Marie STAN 8 670
vzdala se mandátu

Tumpach Martin Ing. Mgr. VOLBA 2010 1 398
Pěkný Marek PhDr. Ing. VOLBA 2010 2 319
Prokeš David DiS. VOLBA 2010 3 289
Rexa Radimír Ing. CSc. OOOD – Ďáblice 1 210
Vlach Michael OOOD – Ďáblice 2 206

Zdroj: ČSÚ

Z pera zastupitele
• 13. 8. 2018 předložil starosta Radě městské
části projekt na výstavbu řadových domů na
louce před restaurací Květnová a oznámil, že je
v přípravě smlouva s developerem o budoucí
spolupráci s MČ.
• Kdo bude na magistrátu rozhodovat o celo-
pražsky významném rozvoji Ďáblic:
- Primátor Zdeněk Hřib (Piráti), lékař. Dle infor-
mací na webu Pirátů chce „vyřešit vleklé prob-
lémy s dopravou a parkováním a bude se
věnovat i dostupnosti kvalitního bydlení pro
mladé i seniory a kvalitního školství“.
- I. náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP 09),
bývalý ředitel Institutu plánování a rozvoje
hl. m. Prahy. Petra Hlaváčka znáte i z některých
ďáblických veřejných debat (naposledy k návrhu
Metropolitního plánu, který pomáhal Ďáblicím
připomínkovat). Má na starosti oblast rozvoje
a územního plánu.
- Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN),
předseda Svazu městských částí HMP (jehož
členem jsou i Ďáblice), starosta Lysolají a před-
seda pražské organizace STAN. V gesci má
životní prostředí, infrastrukturu, technickou
vybavenost a bezpečnost. Tedy i revitalizaci
Mratínského potoka, odvodnění Ďáblic nebo
navýšení městských strážníků.
- Náměstek primátora Adam Scheinherr
(PRAHA SOBĚ), strojní inženýr, zakladatel inicia-
tivy Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat, dob-
rovolný hasič … V gesci oblast dopravy. Tedy
i řešení hluku z dopravy nebo parkování
v „modrých zónách“.
• E-mailem se na mě obrátil Jan Hrdlička, sou-
časný ďáblický místostarosta, se žádostí o sta-
žení dokumentační fotografie, zachycující
zasedání finančního výboru z mé twitterové
stránky. Dle mého názoru se jedná o součást
informace veřejného zájmu a její zveřejnění je
účelné. Své názory na zveřejnění fotografie mi
můžete psát přímo na Twitter.com/zastupitel,
případně na e-mail tumpach.martin@email.cz.

Martin Tumpach

Já osobně považuji za slušnost, že se ten, kdo si
po ukončení jednání neveřejného zasedání
finančního výboru ve 23:30 chce vytvořit repor-
tážní fotografii, dotáže přítomných, jestli s tím
budou souhlasit, a jestli budou souhlasit
i s jejím umístěním... kamkoli. A tak se nestalo.
Možná bychom panu Tumpachovi někteří i rádi
vyhověli. Vlastně by nebylo lepší reklamy, co
práce ve finančním výboru, jehož jednání jsem
se jako host zúčastnil, také někdy obnáší. Po
zveřejnění fotografie jsem panu Tumpachovi
kromě žádosti o stažení také nabídnul, že ho
rád příště vyfotím, aby na podobných fotkách
byl především on sám, pokud tuto formu komu-
nikace preferuje. Je na tomto postoji něco
nepochopitelného? Pojďme spolupracovat
především se vzájemnou úctou a respektem,
i když nemáme na některé věci stejný názor!

Jan Hrdlička
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Dělání divadla v komunitě je stejně
dobré jako přinášení divadla 
do komunity 
Poslední listopadovou sobotu mi chytrý mobil připomněl, že se chci jít
podívat do sálu nového Obecního domu na představení KLEVELA Komu-
nitního divadla Vlna. I když se mi moc nechtělo vyrazit do tmy z tepla
domova, přeci jen zvědavost zvítězila. Představení mělo pojednávat o his-
torii Ďáblic a o tu se zajímám. Rozhodně jsem nelitovala. Herci nás diváky
provedli ďáblickým dějepisem od doby ledové, kdy se tu potulovali
mamuti, až po konec II. světové války, a to formou plynule navazujících
obrazů. Podkladem jim byla kniha Ďáblice od p. Wimmera. Klevela je
vařená směs různého ovoce a představení odpovídalo tomuto názvu –
byla to směs různých žánrů, od loutkového divadla, přes muzikál a kome-
dii, po drama. Dobře jsem se bavila a obdivovala nápaditost a vtip jed-
notlivých scének. A víte, jak vypadá exponát Národního muzea „mamutí
stolička z Ďáblic“? Přijďte se podívat na další představení Komunitního
divadla. Kniha p. Wimmera je plná zajímavých námětů a já věřím, že Kle-
vela bude mít pokračování. Členové souboru si jistě rádi zopakují veselé
chvíle na zkouškách a pozvou své diváky na další společnou plavbu oceá-
nem nápadů 

Jana Rexová

Radůza v Ďáblicích
Na začátku bylo slovo či spíše věta pana starosty Miloše Růžičky vyřčená
před třemi, možná již čtyřmi lety: „Až bude stát multifunkční dům,
pozveme do nového sálu Radůzu.“ Byla jsem toho svědkem a nyní dostál
svému slovu. V úterý 20. listopadu se tak dlouho dopředu avizovaný kon-
cert uskutečnil. Vzhledem k tomu, že šlo o první velký koncert v novém
sále, který byl navíc zcela vyprodán, byla to skutečná zatěžkávací zkouška
nejen pro sál, ale hlavně pro všechny, kteří se na zajištění takové neví-
dané akce v Ďáblicích podíleli.
Písničkářka Radůza byla skvělá, její
hudební doprovod také, byl to pro
mne, a troufám si říci, že i pro ostatní
zúčastněné, krásný zážitek.
Již před koncertem, sedíc v sále a oče-
kávaje začátek koncertu, jsem si uvě-
domila, kolik práce bylo potřebné
věnovat jeho přípravě a už tehdy jsem
se rozhodla, že je třeba všem veřejně
poděkovat. Hlavní organizátorky akce
-Michaela Ničová, Lucie Sandrová
a Simona Dvořáková – si dovedly
poradit prakticky se vším. Z pohledu diváka nechybělo vůbec nic. Čekal
nás usměvavý uvaděč, bohatý občerstvovací koutek s milou obsluhou,
šikovné brigádnice v šatně, připravený sál. Těsně před koncertem i v jeho
průběhu leželo největší břímě na Míše Ničové, ale všechno nakonec dobře
dopadlo. Snaha, nadšení i obětavost všech zúčastněných nejsou v dnešní
době samozřejmou věcí, proto jsem vděčná za to, že v Ďáblicích takové
šikovné lidi máme. Patří jim velké poděkování, a nesmím zapomenout na
pana starostu, který to všechno vlastně „spískal“.
Těším se, že takových skvělých akcí bude přibývat a náš nový sál bude
všemi Ďábličáky co nejvíce využíván.

Táňa Dohnalová, foto Jana Pechlátová

Pozdrav do Adventu a Vánoc
Milí přátelé, začalo období Adventu. Očekáváme Vánoce. Neopakovatelná
atmosféra svátků Kristova narození i v dnešním nenáboženském prostředí
ulamuje hroty napětí a obrací mysli k pozitivním hodnotám, ke klidu,
lásce, smíření, k pokoře a mírnosti. Věříme, že Kristův příchod na svět,
mezi lidi, je vyjádřením Boží lásky k celému světu a Jeho zájmu o celý
svět, o všechny lidi i o přírodu – živou i neživou. 
Vánoce nám připomínají, že z vyššího pohledu (před Bohem) jsme všichni
lidé sestrami a bratry, že máme společně o svět pečovat a společně usilo-
vat o dobro. Dnešní svět je
složitý a rozhodně se teď
nechci pouštět do nějaké
morálně politické úvahy.
Mysleme na své okolí, na
lidi, s nimiž se setkáváme,
na ty, o nichž víme a k nimž
si vytváříme určité vztahy. Je
dobré druhého člověka vní-
mat a priori jako spolupra-
covníka či spolupoutníka životem a nikoli jako rivala či konkurenta. 
My lidé se navzájem potřebujeme. Naše "já" se uskutečňuje v kontaktu
s druhými lidmi. Setkání a setkávání lidí jsou vzácnou příležitostí, kdy se
může vznikat něco krásného, díky za ně. 
Na prahu adventního období vám přeji co nejkrásnější prožití vánočních
svátků v blízkosti vám blízkých a drahých lidí, abyste prožívali onu vnitřní
sílu, která je v pokoře, v nenásilí, v odpuštění, ve smíření.
A k přání Vánoc připojuji i přání zdraví, radosti, spokojenosti, dobré
pohody, obohacujících setkání s lidmi a vůbec všeho, co si lze přát,
v novém roce i v letech příštích.

Vánoční pozdrav Jiřího Nečase, kazatele Církve českobratrské evangelické.
V duchu tohoto velmi inspirujícího zamyšlení přejeme všem vánoční svátky

plné pokoje a radosti, sbor Církve československé husitské v Ďáblicích

NA STOJÁKA! V ĎÁBLICÍCH
28. prosince od 19 hodin v sále nového Obecního domu Ďáblice.

Prvotřídní stand up vystoupení v podání Ester Kočičkové,
Petra Vydry, Daniela Čecha a Arnošta Frauenberga.
Vstupné ZDARMA, registrace na vlnadablice.lucie@gmail.com NUTNÁ.
Představení není vhodné pro děti do 15 let.
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Listopad v klubu seniorů
V pátek 16. 11. ďáblický klub seniorů ožil již několik hodin před plánova-
ným setkáním. Náš realizační tým se pustil do výroby pohoštění na oslavu
1. výročí založení ďáblické seniorské organizace.
Talíře se postupně plnily lahodnými chlebíčky a před 15. hodinou začali
přicházet první hosté.
Nakonec se do klubovny
vmáčklo asi 35 dam
a pánů a oslava mohla
začít. Za zvuku slav-
nostní fanfáry, zahrané
na harmoniku Jarmilkou
Myslivcovou, byl přine-
sen narozeninový dort
s hořící jedničkou.
Popřáli jsme klubu
mnoho krásných společných chvil, aby v budoucnu mohla na jiném dortu
svítit třeba i padesátka. Velkým překvapením bylo předání krásného
vánočního věnečku předsedkyni a místopředsedkyni klubu, který obě moc
potěšil. A pak jsme se pustili do ochutnávky všech připravených dobrot
a povídali, zpívali … když v tom se otevřely dveře a do místnosti vstoupil

nový místostarosta
Ing. Hrdlička. Jako
správný gentleman
zaťukal na dveře šam-
paňským a protože
dobrý mok pomáhá
uvolnit atmosféru, strá-
vil s námi docela
dlouhý čas v družném
hovoru. Ani do

budoucna se podobným návštěvám nebráníme, obzvláště když přijdou
s tak milým a užitečným dárkem. A na závěr několik autentických vyznání,
které během oslavy napsaly členky klubu.
• Konečně se všichni scházíme a poznáváme, tím se i rádi máme a pak
všichni radost mezi sebou rozdáváme
a ve vsi je veselo.
• Ráda chodím mezi ďáblické seniorky,
dámy, které hodně umí a o své umění
a šikovnost se rády rozdělí.
• Některé seniorky by ani nešly na
procházku, v pátek ale zvednou svoje
těla a dojdou do společnosti příjemné.
• Moc se mi v klubu líbí, velmi se
těším na další setkání, máme vždy kávičku a nějaké dobroty.
• Jsme pozitivní, energické a nadšené z našich schůzek.
• V příjemné společnosti zapomeneme na špatné chvíle a veškeré trable
a starosti z nás na chvíli spadnou.

• Vážení, přijďte mezi
nás, scházíme se
u dobré kávy a vzpomí-
náme na prožitý čas
v Ďáblicích.
• Máme se jak na
zámku, ať to trvá věčně.
A to je i mé přání, aby
klub i za desítky let při-
nášel lidem radost
a nová přátelství.
O týden později se již s plným nasazením věnujeme přípravám na Vánoce.
Vyrábíme krásné ozdoby z korálků a také vidina společné dovolené
dostává konkrétní obrysy. Po představení nabídek jsme se rozhodly pro
letovisko v Bodrumu. Menší klubový hotel přímo u pláže, situovaný
v zahradě plné exotických rostlin a strava all inclusive jsou předzvěstí
krásného vánočního dárku. Počet účastníků již atakuje dvacítku a možná
že vytvoříme místní rekord ve společné dovolené Ďábličáků. Stále můžete
využít možnosti rozšířit naše řady. Všichni se také těšíme na vánoční
odpoledne 14. 12. 2018 v novém kulturním sále. Tak brzy na viděnou.

Jana Ouředníčková, Klub seniorů Ďáblice, foto Blanka Šťastná

Žil mezi námi 
Komunitní divadlo Vlna předvedlo zajímavě zpracované představení o his-
torii našeho bydliště. Avšak na otázku: Co si představujete pod názvem
Ďáblice, padly neurčité odpovědi.
Právě ten večer v mé poštovní schránce ležela smutná obálka s oznáme-
ním, že můj spolužák zemřel. Můj skromný spolužák, akademický malíř
Antonín Strobl. Nevím,
kolik lidí v Ďáblicích vědělo,
že žil mezi námi. Ano, žil
a tvořil. Bojoval se svým
onemocněním, diabetem, již
od šesti let. Pamatuji si, když
jeho maminka přišla do
školy oznámit, že Tondovi
lékaři zjistili tuto nemoc,
a plakala. To ještě netušila,
že dítě přečká léta, kdy ještě
výzkum nebyl na dnešní
úrovni, že se podaří v dospě-
losti několik transplantací
atd. Nelehký úděl mu pomá-
hala ulehčit jeho pozdější
rodina, manželka a dcera.
Osvícený dědeček rozpoznal
nadání svého vnuka a vodil
ho na hodiny kreslení.
Tonda si vytvořil své osobité vnímání světa a díky citlivosti, uměleckým
vlohám, které mu byly dány okamžikem zrození, tvořil malby, kresby, 
grafiku i plastiky. Měl několik výstav.
A tak se ptám: známe lidi, kteří žijí mezi námi? Nebo si na ně vzpome-
neme, až v tiché pokoře odejdou tam, kde to nikdo z nás nezná?
Možná, že Ďáblický zpravodaj by mohl založit sloupek rozhovorů
s rodáky, pamětníky či s těmi, kteří se přistěhovali.
Na závěr tuto vzpomínku věnuji Tondovi, který si to zaslouží.

Daria Fialová

Milá maminko, babičko, prababičko. 
Přejeme Ti celá rodina především
hodně zdraví a dobré nálady.
Máme tě moc rádi.
Eva a Milan, Petra, Honza, Lenka a Adélka

Gratulace jubilantům
Znáte ve svém okolí člověka, který se v letošním roce dožívá 
80, 85, 90 a více let? Členky sociální komise mu k výročí jeho
životního jubilea přijdou osobně poblahopřát a předat malý dárek,
pokud se o tom včas dozvědí. Potřebné údaje o jubilantovi můžete
poslat e-mailem na adresu socialni.komise@dablice.cz, nahlásit tele-
fonicky na tel. 283 910 723 nebo odevzdat v podatelně úřadu MČ.

Jméno a příjmení jubilanta: .................................................................

Adresa bydliště: ..................................................................................

..........................................................................................................

Datum narození: ................................................................................ 

Telefon jubilanta/kontaktní osoby: ......................................................
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Ďáblický uličník –
24. část
Šenovská
Co říká o ulici Pražský uličník: „Kamenický Šenov,
město v severních Čechách u Nového Boru, pro-
slulé svou sklářskou výrobou (srovnej Prácheň-
ská). Dnešní ulice prochází místy „Chaberské
cesty“, což byla již v minulosti hlavní spojnice
Ďáblic a Chaber. Chaberská 1922–1971.“ Z mapy
stabilního katastru z r. 1842 vyčteme, že tehdy se
dalo z Ďáblic do sousedních Chaber dostat něko-
lika cestami: od ovčína po dnešní Poděbradově až
na Šenovskou v místech, kde končí katastrální
území Ďáblic; pod severním okrajem ládevského
lesa až k silnici Ústecké (les se tehdy rozprostíral
víc na sever); přes Ládví po dnešní cyklostezce až
k Ústecké (dříve nazývané Litoměřická, později
Rumburská) a po ní na sever do Chaber; po Stat-
kové (dříve Chaberská do polí) k lesíku, kde se
odbočilo na západ, cesta vedla mezi poli až do
dnešní ulice Měděnecké. Nejširší a zřejmě i nej-
používanější byla v té době obecní cesta ďáblicko-
chaberská, dnes Šenovská-Spořická. Z mapy
I. vojenského mapování (1764-1768 a 1780-
1783) je patrné, že byla nejkratší cestou do Hor-
ních Chaber (cesta ale směřovala víc k jihu,
k Ládví), do Dolních Chaber byla nejrychlejší Cha-
berská do polí. Na mapě jsou obě cesty při stou-
pání do kopce zakresleny jako hluboké úvozy.
Podle názvů polí uvedených v gruntovních kni-
hách z r. 1714 – Za Ládvím u Chaberské cesty
(Hinter Ladwyn gegen der Habrwes Straße),
U Chaber velké (Gegen Chaber großes), U Chaber
(bei Chabern) – je zřejmé, že začátkem 18. století
se jako Chaberská označovala dnešní Ústecká, je
tedy možné, že tehdy se ještě do Chaber jezdilo
po Ládevské (Květnová), přes Ládví nebo pod
severním okrajem Ládví a dál po dnešní Ústecké.
V polovině 19. století již vidíme obecní cestu
vybudovanou ve stejných místech, kudy dnes vede
Šenovská. V oblastním archivu se nachází notá-
řem sepsaná Listina o smlouvě trhové a zčásti
směnné z 9. 1. 1897, v jejíž preambuli je uvedeno,
že „obec Ďáblická zřídila k veřejným účelům
novou okresní silnici o výměře 10 790 m2“. K roz-
šíření obecní cesty na okresní silnici Ďáblicko-Cha-
berskou byly použity části polí a pastvin patřící ke
statkům a usedlostem čp. 15 (Božena Russová),
ke knihovní vložce č. 2 (Karel Procházka z čp. 3),
k čp. 18, 21 a 39 (František Steyskal, t.č. radní),
čp. 19 (Josef a Marie Bohuslavovi), čp. 61 (Jan
Peška, t.č. starosta), čp. 24 (Jan a Marie Peschka),
čp. 1 (Josef a Marie Battistovi), i pozemky „statku
Ďáblice-Hloubětínského“ patřící „důstojnému
rytířskému řádu křižovníků s červenou hvězdou na
Pražském Mostě“. Obec Ďáblická získala pozemky
potřebné na rozšíření silnice směnou nebo koupí
od výše uvedených vlastníků. (Poznámka: Je zají-
mavé, že smlouvu za obec podepsal i obecní radní
Rudolf Vyšín, statkář bytem nikoliv v Ďáblicích, ale
v Karlíně čp. 331; v Ďáblicích vlastnil statek čp.
17, na jehož místě dnes stojí základní škola. Další
úpravy se v letech 1956-1961 dočkala část ulice
Šenovské od Kokořínské po Mysliveckou v délce

280 metrů. Podle zápisu v ďáblické kronice „…
byla 6. – 8. 6. 1956 ulice vyryta buldozerem.
V roce 1960 byla stavba dokončena a připravena
k válcování. Uválcována byla v roce 1961.“
Ulice se nazývala Chaberská až do r. 1971, kdy
v důsledku připojení Ďáblic k Praze byla pro dupli-
citu názvu (od r. 1925 existuje v Kobylisích ulice
stejného jména) přejmenována na Šenovskou
podle Kamenického Šenova, města v severních
Čechách v okresu Česká Lípa. První písemná
zmínka o vsi „Sonow“ je z r. 1352. Název Kame-
nický Šenov (Steinchönau) se ustálil od poloviny
17. století podle pozoruhodné sloupcové čedičové
stěny Panská skála nad Šenovem (viz ulice Prá-
cheňská). Již v 16. století se zde rylo, brousilo
a malovalo sklo. Po třicetileté válce prodával J. F.
Kreibich ze Šenova sklářské výrobky až v Londýně,
Moskvě a Cařihradu. V r. 1856 vznikla v Šenově
první odborná sklářská škola, dnes Střední umě-
lecko-průmyslová škola sklářská, nejstarší svého
druhu v Evropě. První sklářská huť tu vznikla až
v r. 1886 – důvodem byl nedostatek kvalitního
dřeva, takže se vyplatilo dovážet surové sklo
z Chřibské nebo až z Harrachova. V r. 1966 byla
v Kamenickém Šenově postavena moderní
továrna, dnes Preciosa-Lustry, a.s.

U Červeného Mlýnku
V Pražském uličníku je uvedeno, že ulice je pojme-
novaná podle Červeného mlýna na Mratínském
potoce, kdysi samoty patřící k Ďáblicím. Mratín-
skému potoku se v těchto místech říká Červenom-
lýnský (původně i Ďáblický podle prameniště).
Mlýn založili Křižovníci s červenou hvězdou, na
jejich počest nesl jméno Červený. Zmínka je o něm
i v urbáři z r. 1659, kdy převor křižovníků Manner
ohraničuje majetek řádového statku v Ďáblicích –
od Letňan, Markvartic, Kobylis, podél kopce Ládví
k Chabrům, k Třeboradicím a až k Červenému
mlýnu. Za třicetileté války byl mlýn vypálen. Kři-
žovníci dali na místě bývalých dřevěných budov
postavit nové z kamene. Později byl mlýn odkou-
pen rodinou Koníčkových. K další přestavbě Čer-
veného mlýna, na byty, došlo v r. 1911. K historii
Červeného mlýna lze ještě doplnit následující
fakta. V Seznamu statků r. 1421 obcí Pražskou
ujatých a zase scizených se uvádí jako vlastník
rybníka „in Dawlicz“ Bohuněk Krejčí, konšel Sta-
rého Města pražského v letech 1420-1422 (za
účast v bojích proti křižákům a katolíkům získal
několik zkonfiskovaných domů na Starém Městě,
vinici, dvůr u Slaného – jestli se v Ďáblicích uvádí
jen rybník, byla zdejší usedlost zřejmě vypálena;
Bohuněk byl popraven v r. 1422 v odvetě za smrt
Jana Želivského). Tento rybník ale nemohl být

v dnešní lokalitě Na Blatech, protože z listin
vyplývá, že mlýnský rybník byl založen až koncem
15. století. Ďáblická pole sousedila na východě
s pozemky kláštera Na Slovanech (čakovický dvůr
jim patřil od r. 1409 do r. 1674). K. J. Biener von
Bienenberg, který opsal některé listiny uložené
v křižovnické knihovně, uvádí, že „r. 1490, 3 dny
před sv. Filipem a Jakubem podepsali opat Václav
a velmistr Mikuláš Puchner smlouvu, kterou smě-
nili pozemky kvůli založení mlýnského rybníka,
a pak byl tehdejší ďáblický rybník založen.“ Listina
z křižovnického archivu toto potvrzuje: „Václav,
opat, a konvent slovanského kláštera svatého
Jeronýma vysvědčují, že jim velmistr křižovníků
Mikuláš /Puchner/, který chce zřídit ve vsi Ďábli-
cích (Dawlicz) rybník, dal vyměřit královským měři-
čem náhradní pozemky. V novém rybníku bude
moci nájemce klášterního dvora Václav a jeho
dědici napájet koně a jiný dobytek.“ Mlýnek
u nového rybníku byl asi jen malý dřevěný pro
místní potřebu, v urbáři z r. 1550 o něm není
žádný zápis (na rozdíl od Hloubětína, kde mlýn
obsluhoval krčmář: „Pavel krčmář takto tu krčmu
ujal: povinnosti panské ze mlýna …“). Zmínka
o mlýnu se objevuje až v díle Zprávy o „statcích
špitálských konec mostu v Starém Městě Praž-
ském“, kde popisuje dr. Zik. Winter mlýn v Ďábli-
cích v r. 1610: „ V Ďáblicích mívali páni mlýn za
30 kop ročních pronajatý“. O 100 let později byl
zřejmě součástí panského statku, protože v grun-
tovních knihách se kolem r. 1700 objevují u plateb
hospodářů vrchnosti položky o platbě mlynáři
(„položil mlynářovi 5 grošů“). Mlýn je v knihách
zapsán samostatně až v r. 1789, kdy je uváděn
jako jeho hospodář Tomáš Koníček (viz Koníčkovo
náměstí). V mapách byl Červený mlýn (Rothe m.)
s rybníkem poprvé zakreslen při I. vojenském
mapování –josefském ve 2. pol. 18. století.
Pražský uličník uvádí ulici U Červeného Mlýnku
jako součást Čakovic. Ve skutečnosti je celá až po
odbočku k budově Červeného mlýna „způlná“, tj.
půlka patří do katastru Ďáblic a půlka do katastru
Čakovic. Toto stanovisko napsal v r. 1937 Kata-
strální měřický úřad poté, co se obě obce nemohly
dohodnout na financování údržby cesty (viz Na
Blatech). O cestu se staraly do té doby jen Ďáb-
lice, např. 18. 5. 1935 se usnesla obecní rada, že
„pan Václav Štulc upozorněn bude, aby neuvorá-
val obecní cesty u Červeného mlýnku“. Část ulice
od křižovatky s Kosteleckou po první křižovatku
s ulicí Na Blatech dostala r. 1971 název Červený
Mlýn, v r.2006 ale byla spojena s ulicí U Červe-
ného Mlýnku a název pro ulici Červený Mlýn
úředně zanikl. Jana Rexová

Celý článek i s odkazy najdete na 
http://dablice.cz/dablicky-ulicnik
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Hodnocení školy
v Ďáblicích
V následujícím textu si můžete přečíst
výňatek z vlastního hodnocení školy,
který spolu s kolegy vypracoval ředitel
ZŠ a MŠ Mgr. Josef Buchal, neboť 
„škola má intenzivní potřebu systema-
ticky vyhodnocovat to, co si ve svých
koncepčních a programových materiá-
lech ustanovila…“
Ďáblická škola má charakter obecní školy,
jejím zřizovatelem je MČ Praha-Ďáblice.
Tvoří ji základní škola (468 školáků)
a mateřská škola (160 dětí). Na devět desítek
pracovníků (pedagogů a provozních zamě-
stnanců) společně usiluje o budování moderní
dynamické školy s příznivou pracovní atmosfé-
rou.
Historie ďáblické školy se začíná psát 6. října
1901, ode dne, kdy byla postavena a vysvě-
cena.
Škola byla postupně přistavována. Nejprve byla
„stará“ budova přistavěna z původní do
nového tvaru „L“. Na přelomu 20. a 21. století
byla provedena modernizace a rozšíření prostor.
V září 2017 byla uvedena do provozu generálně
zrekonstruovaná škola s přístavbou. Tato novos-
tavba propojila obě původní budovy (ve tvarech
L) a učinila je průchozími na každém patře
dokola. Do nové školy proudí mnohem více
světla a je prostorněji lépe disponována.
O měsíc později byla škola v den svého výročí
6. října 2017 slavnostně znovuotevřena.
Při této příležitosti byla před školou na rynku
zasazena „památná“ lípa. Od školáků, zamě-
stnanců, veřejnosti, jakož i od odborníků
v architektuře se novému stavebnímu pojetí
dostává vysokého uznání.
Koncepce rozvoje naší školy vychází ze tří sta-
vebních pilířů: kvalitní výchovně vzdělávací
program (odrážející odborný potenciál peda-
gogů a příležitosti regionu) – tradice školy –
vzájemná pospolitost (pracovníci-děti-jejich
rodiče a veřejnost).
Specifickým předmětem vzdělávacího programu
je podnikavost. Od 3. ročníku ZŠ vyučujeme
anglický jazyk, od 7. ročníku německý
jazyk. Od pátého ročníku vyučujeme základy
informatiky. Tento předmět vnímáme jako
průřezový i do ostatních předmětů. Vedle
potřebných vědomostí je naším pedagogic-
kým cílem rozvíjet i žákovské dovednosti
a postoje. Do programu školy tak zařazujeme
projektové vyučování, pro žáky napříč 2. stup-
něm ZŠ čtyři oborové dny se závěrečnou veřej-
nou prezentací oborových prací žáků 9. ročníku.
Podporujeme zážitkovou pedagogiku –
cílené exkurze, pracovní výpravy za poznáním,

výuku v terénu apod. Škola se angažuje i v roz-
vojových programech (EU).
Žáky vedeme ke zdravému vlastenectví.
Kupříkladu v předvečer významných státních
svátků se scházíme u památné školní lípy ke
krátkému shromáždění celé školy, abychom
si společně připomenuli historické události čes-
kých, resp. československých dějin.
Využíváme příležitost kontinuity výchovně
vzdělávacího programu předškolního vzdě-
lávání (v MŠ) a základního vzdělávání (v ZŠ).
Škola má své příznivé místo i v odborných
kruzích. Úzce spolupracuje s Pedagogickou
fakultou Univerzity Karlovy, je katedrovou ško-
lou Centra školského managementu. Její pra-
covníci jsou angažováni v mnohých odborných
programech zkoumajících možnosti rozvoje čes-
kého školství.

Hodnocení školy
Mezi rodiči proběhlo dotazníkové šetření. Prů-
zkum byl reprezentativní, zahrnoval odpovědi
rodičů 228 našich žáků, tj. 51 %. Nadpoloviční
většina byla spokojena s pozitivní atmosférou
školy, s dostatkem informací o školním dění,
s konzultacemi s učiteli, se zvyšující se úrovní
školy…
Dotazníky vyplňovali i samotní žáci. Zde jsou
nejzajímavější vzkazy pro vedení školy: 
Jsem rád, že chodím do této školy. * Jsem ráda,
že si připomínáme státní svátky. * Ráda bych,
abyste zavedli každý rok přespávačku. * Škola
v Ďáblicích je skvělá a chtěl bych, aby to bylo
i nadále. Kompletní hodnocení školy najdete 
na https://dablice.cz/skola-skolka-jesle.

Slavnostní setkání školy
u památné lípy u příležitosti
oslavy státního svátku 
17. listopadu
Den boje za svobodu a demokracii byl druhý
státní svátek, který si v letošním školním roce
žáci a zaměstnanci ďáblické školy připomněli
tradičním společným setkáním u památné
školní lípy.
Oslavu zahájil příchod vlajkové čety na tóny
husitského chorálu, následoval proslov pana
ředitele Josefa Buchala, historické události let
1939 a 1989 připomněl zástupce ředitele
Tomáš Novotný. Shromáždění si vyslechlo
záznam slavného prvního novoročního projevu
Václava Havla jako prezidenta Československa.
O svobodě a demokracii promluvili členové
Školní žákovské rady Jakub Petrášek (VIII.B)
a Aneta Žežulková (IX.A).
Na školním rynku zazněly tóny písně Modlitba
pro Martu a rovněž československá hymna, kte-
rou zazpívali na Václavském náměstí v roce

1989 Karel Gott a Karel Kryl. I v letošním roce
bylo shromáždění ukončené symbolickým cinká-
ním klíčů a položením svíček k památníčku.

Tomáš Novotný, zástupce ředitele

8.B na výstavě 
Františka Kupky 
ve Valdštejnské jízdárně
V současné době probíhá ve Valdštejnské jíz-
dárně výstava Františka Kupky, která předsta-
vuje jeho dílo od raných prací až po padesátá
léta 20. století. Vedle děl ze sbírek Národní
galerie jsou vystaveny obrazy ze sbírek pařížské,
newyorské nebo vídeňské galerie. Třída 8.B se
tedy vydala v rámci výtvarné výchovy podívat se
na dílo našeho významného malíře. Uvítala nás
výstava, která nám ukázala vývoj malířových
prací od realistické tvorby přes symbolismus
k abstraktnímu umění a geometrické abstrakci.
F. Kupka ale netvořil své obrazy náhodně, zabý-
val se studiem filozofie, náboženství, botaniky,
mechaniky, ale ovlivnil ho i jazz. Z výstavy jsme
si odnesli mnoho dojmů, viděli jsme obrazy, do
kterých malíř vložil svoje názory, pojetí světa,
píli a energii. V příštích hodinách výtvarky se
pokusíme namalovat svůj abstraktní obraz.
Snad nás pan Kupka inspiroval.

Mgr. Jitka Stoklasová

Druháci se školní 
družinou v zoo
Náš další větší výlet, tentokrát do zoo, se usku-
tečnil v druhé polovině listopadu, kdy jsme
s předplacenou vstupenkou navštívili zoologic-
kou zahradu. Vstupenku nám i pro letošní rok
zajistil Spolek Parkán, děkujeme.
Na rozdíl od minulého roku jsme však tentokrát
neměli počasí jako na objednávku, trocha čer-
stvého sněhu a chladno nám však náladu nepo-
kazilo. Alespoň jsme poznali, jak to chodí v zoo,
když je sníh a co dělají zvířátka v zimě.
Po obědě si děti vzaly batůžky a vyrazili jsme.
Cesta do zoo netrvá dlouho, přesto se děti
nemohly dočkat, hurá za zvířátky. První zasta-
vení jsme si udělali u lachtanů a tučňáků, kte-
rým chladné počasí vůbec nevadilo a vesele
dováděli ve vodě. Hlavním přáním dětí byl pavi-
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lon goril a šelem a tak jsme se za nimi vydali
přes vodní svět a opičí ostrovy. Nezapomněli
jsme se zastavit u želv a ve voliéře ptáků. Ces-
tou do pavilonu šelem jsme obdivovali mláďata
levhartů obláčkových, která si nás nebojácně
prohlížela. Posvačili jsme, trochu se ohřáli
v bistru u Gastona a honem za šelmami. Moc
jsme se těšili na mláďata tygrů, kterým už je tři-
náct měsíců. S respektem jsme si prohlíželi hady
a už vyráželi k tolik očekávaným gorilám nížin-
ným. Ale protože čas je neúprosný a blížila se
doba odjezdu, museli jsme se vydat směrem
k východu, abychom si ještě stihli nakoupit
drobné suvenýry. Hned za branami zoo, jako
vždy, jsme si udělali společnou fotku a pak už
autobusem zpět do školy.

Za ďáblickou školu Vlasta Poláčková, 
vychovatelka 2. tříd

Návštěva 5.B v Miškovicích
Ve čtvrtek 8. listopadu jsme se vydali na pro-
hlídku hasičské zbrojnice do Miškovic. Přivítali
nás dobrovolní hasiči a hned pro nás měli při-
pravený program. První skupina si prohlédla
vozy, které hasiči používají při záchranných
akcích. Dokonce jsme si mohli sednout do
kabiny jednoho z nich. 

Druhá skupina byla v místnosti, kde jim byl pro-
mítnut program o bezpečném chování při
požáru a viděli jsme i hasičskou výstroj.
Dokonce jsme si i zasoutěžili – dopadli jsme
dobře.
V simulované ukázce jsme se dozvěděli, jak
vyprostit horolezce z nebezpečné situace.
V praktické části jsme uviděli, jak se zachovat
při vzplanutí oleje na pánvi, žádná voda –
poklice! Zapálený odpadkový koš byl uhašen
minimaxem s práškovým obsahem a teď přišla
naše chvíle, museli jsme vyčistit prostor od
prášku, který byl všude. Přijela velká cisterna
a my dostali do rukou proudnice a čistili a čis-
tili. Každý se zúčastnil a umyl kousek.
Exkurze se nám moc líbila. Těšíme se na něco
dalšího a pro nás zajímavého.

žáci 5.B, Vladimíra Nepomucká

Výuka na hvězdárně Ďáblice
14. listopadu navštívily třídy 5.B a 5.C v rámci
výuky přírodovědy hvězdárnu na vrchu Ládví.
Bylo krásné jasné ráno a sama obloha nám při-
pravila úžasný pohled na Venuši – Jitřenku,
v dalekohledu jsme uviděli srpek planety (jako
u Měsíce). V pořadu jsme se dozvěděli spoustu
nových informací. Třeba – Jupiter má 60 měsíců
(např. Calisto, Titan). Černá díra není vůbec
černá ani bezedná. Venuše se otáčí v opačném
směru než ostatní planety naší sluneční sou-
stavy, nachází se na ní kráter Božena Němcová.
Slunce má průměr 1 400 000 km, teplota na
povrchu je 6 000 °C. Jeden světelný rok je 9 ½
bilionu km. Závěrem jsme Slunce pozorovali
dalekohledem, měli jsme prý smůlu, protože
nebyly vidět žádné erupce ani tmavá místa, byla
to jen žhavá koule.
Zjistili jsme také, že hvězdárna vydala vlastní
turistickou vizitku. Dostali jsme nabídku na
návštěvu s večerním pozorováním zimní noční
oblohy. Přestože se jednalo o výukový program,
všem se nám na hvězdárně líbilo.

Vladimíra Nepomucká a žáci 5.B

Prvňáčci s družinou 
v zemědělském muzeu
Ve čtvrtek 15. 11. jeli družinoví prvňáčci na
další výlet mimo Ďáblice do Národního země-
dělského muzea, kde jsme měli objednaný lek-
torský program Gastronomie. A protože jsme na
místo dorazili včas, měli jsme před objednaným
programem možnost vystoupat na střechu
muzea a obdivovat Prahu, kterou jsme díky
krásnému počasí měli jako na dlani.
Když jsme se vrátili zpátky do muzea, šli jsme si
prohlédnout expozici, která se nám nabízela
v nejvyšším patře, a tou bylo Zemědělství.
Děti zde asi nejvíce zaujaly preparáty hospodář-
ských zvířat, které pomocí knoflíků mohly
nechat i zvukově oživit. 
Zajímavá byla možnost zkusit si podojit kravku
nebo utlouct máslo v tlučce. Neméně poučné
bylo plnění úkolu, kde měly děti roztřídit různě
velká vejce k uvedeným ptákům – husa, slepice,
holub.
Prohlédli jsme si také expozici Voda v krajině.
Zde se děti mohly pomocí obrázků, praktických
ztvárnění a informací přes počítač podívat na
vodu z různých úhlů pohledu. Na vodu jako
základ života, vodu jako krajinotvorný prvek,
vodu jako živel, který po zkrocení slouží lidem.
Následoval hlavní program – Gastronomie.
Touto expozicí nás provázel lektor, který dětem
vyprávěl o historii stravování, a to od pravěké
kuchyně až po kuchyň současnou. Vyprávění
umocnila prohlídka vystavených exponátů –
staré mísy, příbory, kuchyňské potřeby 
ze 70. a 80. let, které nám vychovatelkám při-
pomněly dětství. Samozřejmě nechyběla
podoba moderně vybavené kuchyně.
I když bylo vyprávění zajímavé, děti asi nejvíce
zaujala následující praktická část, kde si mohly
třeba na připravených válech vyrobit z modelíny
a vykrajovátek vlastní cukroví. 
Jiné zase zaujal dokonale vybavený dětský

obchod, kde nechyběla ani elektronická
pokladna, která vydávala účtenky.
Nejen kluky zaujala možnost si na počítači
podle receptu uvařit své jídlo. Poučná a zají-
mavá byla i možnost poznávat pomocí smyslů
zvuky, vůně a tvary ingrediencí a pokrmů, se
kterými se setkáváme, a to nejen v kuchyni.
Všem nám během prohlídky pěkně vyhládlo
a tak jsme před návratem ještě dali svačinku,
při které si zájemci mohli v místním obchůdku
koupit drobnost na památku.
Myslím, že se výlet dětem líbil a už teď se
těšíme na další výjezd.

Markéta Skalová, vychovatelka 1. tříd

Školní výstava draků
V předchozích týdnech se školou roznesla rych-
lostí závodního koně zpráva, že se ve škole
bude konat soutěž „O nejkrásnějšího nelétají-
cího draka“. Žáci do stanoveného termínu
odevzdali asi padesátku různých kousků, které
se lišily způsobem zpracování a materiálem.
Draci byli zavěšeni a vystaveni v přízemní hale
u recepce a v prvním patře na nástěnce škol-
ního klubu. Jak jsme nejen my zjistili, může mít
drak pletený cop a roh, nebo být klidně celý
vyroben z plat od vajec, které jsou vděčným
výtvarným materiálem, ale do kontejneru na
papír nepatří, protože je již nelze recyklovat.
Vyhodnocení soutěže s historickým okénkem
o původu draků se konalo ve čtvrtek 22. listo-
padu ve 14.30 hod. v atriu naší školy. Všechny
děti, které se zapojily do výroby a přispěly tak
do naší školní galerie svým uměleckým dílem,
obdržely Řád Větrova a pět účastníků naší
„vizuální drakiády“ bylo na základě počtu hlasů
od zvolených zástupců žáků a zaměstnanců
školy odměněno i diplomy.
Děkujeme všem za chuť se zúčastnit, zejména
vůli a píli přivést svůj nápad do zdárného konce
a za vzájemně příjemně strávené odpoledne.

Za organizátory Mgr. Jana Hradilová, 
vedoucí školního klubu
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Informace z SK Ďáblice
Podzimní sezónu hodnotíme jako úspěšnou, 
kromě jedné kaňky!

Muži A
Tým Mužů A nakonec obsadil po skončení podzimní sezóny třetí místo,
což odpovídá našim plánům a cílům, které jsme si s trenérem týmu Muži
A Jirkou Černým dali na začátku sezóny. Po sestupu z nejvyšší pražské
soutěže u řady týmů nastává pád, třeba i o dvě třídy a toto jsme nechtěli
dopustit. Ve většině zápasů na podzim jsme byli jednoznačně lepšími
týmy s vysokými výhrami, kromě prvního týmu tabulky Kolovraty, které
nás přehrály, a pak „kaňka“ v domácím zápase s Březiněvsí 1:5. Chtěl
bych se omluvit všem fanouškům a Ďábličákům, ale tento zápas nám
nevyšel. Březiněves byla sportovně lepším týmem. Jen pro doplnění, není
to omluva, ale je dobré mít informace, které zápas ovlivnily. Kapitán,
dlouholetá opora našeho týmu, měl před derby těžkou autonehodu,
vyvázl jen zázrakem s lehčím zraněním, další hráč byl v nemocnici s kom-
plikovanými zdravotními problémy a našemu brankáři na derby vyšla slu-
žební cesta. Bylo sice domluvené, že okamžitě po přistání na letišti pojede
na hřiště, ale letadlo mělo zpoždění a tak sotva stačil nastoupit na druhý
poločas. Kromě toho standardní zranění, která se ale nevyhýbají žádnému
týmu, jen je jich někdy méně, někdy více. U nás jich bylo ke konci sezóny
tolik, že jsem to za vedení oddílu nikdy nezažil. A tak s ohledem na tento
stav, ve kterém jsme dohrávali konec podzimu, třetí místo hodnotíme jako
dobrý výsledek. Přeji všem nemocným hráčům uzdravení a jarní sezónu
bez zranění a nemocí.

Muži – tým „A“, 1.A třída – skupina „A“, 
trenér: Jiří Černý, vedoucí týmu: Jaroslav Vrtiška

tým záp. V O P skóre body
1 Sokol Kolovraty 15 12 3 0 74:14 39
2 Fotbalový klub Újezd nad Lesy 15 12 1 2 56:8 37
3 SK Ďáblice z.s. 15 9 3 3 52:17 30
4 Tělovýchovná jednota Březiněves 15 9 2 4 55:29 29
5 Tělocvičná jednota Sokol Troja 15 8 3 4 51:32 27
6 SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY 15 7 5 3 26:18 26
7 FC Háje Jižní Město, z.s. 15 7 3 5 32:39 24
8 FC TEMPO PRAHA, z.s. "B" 15 7 3 5 33:43 24
9 Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14 15 6 3 6 25:29 21

10 SK Slovan Kunratice z.s. 15 5 3 7 44:37 18
11 Spartak Hrdlořezy, z.s. 15 4 3 8 20:44 15
12 SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. 15 4 1 10 15:37 13
13 FK Union Strašnice z.s. 15 3 2 10 19:60 11
14 Tělovýchovná jednota PRAGA 15 2 4 9 14:39 10
15 SK Čechie Uhříněves, z.s. 15 2 3 10 11:46 9
16 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice 15 1 2 12 20:55 5

Mládež
Co se týká mládeže, tak můžeme být spokojení a to jak u staršího, mlad-
šího dorostu i u starších žáků, kde hrajeme nejvyšší pražské soutěže
a máme po podzimu hezké umístění. Většina kluků ze staršího dorostu
nastupovala i za muže B i A, což je dlouholetým cílem, vychovat si vlastní
hráče a nebýt závislý na nákupech z jiných klubů. Toto je sen mnoha
oddílů, ale naplnit tento sen se daří pouze malému procentu klubů.
U týmu žáků jsem rád, že jsme za mladší žáky po dlouhém zvažování při-
hlásili tým A, B i C. Po vyhodnocení podzimu můžeme konstatovat, že to
bylo dobré rozhodnutí. Jinak týmy přípravek dosahují velmi dobrých
výsledků a SK Ďáblice si získávají v Praze stále větší respekt. Všem trené-
rům, vedoucím, správci a sekretáři děkuji, bez nich bychom projekt, který
je v následujícím přehledu/statistice, nikdy nedokázali uskutečnit.

Něco málo ze statistiky za oddíl SK Ďáblice
Počet členů (se zaplacenými příspěvky za rok 2018) 356
Počet členů do 23 let (věk dle metodiky Ministerstva školství a mládeže) 236
Počet týmů/družstev 15
Počet týmů/družstev mládeže přihlášených v soutěžích 13
Počet týmů/družstev mládeže mimo soutěž (fotbalová školička, předpřípravka) 2

Na druhé straně především pro nejmenší děti potřebujeme v zimním
období tělocvičny. Již několik let využíváme kromě naší ZŠ U Parkánu
i tělocvičny v okolí, např. v Chabrech, Bohnicích, Chabařovické na Ládví,
v minulých letech v Novoborské na Proseku a v dalších. Zarezervovat tělo-
cvičnu v čase vhodném pro malé děti v Praze je doopravdy těžké.

Poděkování za podporu
Osobně jsem vždy dbal na to, aby klub SK Ďáblice byl
mimo politické dění. Toto se mně více jak jedno desetiletí
dařilo, ale v posledním období jsem cítil, jak se dostává
SK Ďáblice i já osobně pod různé tlaky, jsou sepisovány
petice a další petice, vychází články v Ďáblickém zpravo-
daji, jsou zasílána „upozornění“ na stavební úřad, další úřady, na minis-
terstvo a mezi sousedy, kteří dlouhá léta žijí v blízkosti areálu SK, jsou
šířeny různé dezinformace a především strach.
V této situaci jsem se po dlouhém uvažování rozhodl, že na posledním
místě kandidátky podpořím stávajícího starostu pana Růžičku. 
Jsem rád, jak volby v Ďáblicích skončily, jakou podporu jsem dostal, 
a to jak v rámci klubu SK Ďáblice, tak i od občanů Ďáblic. 
Děkuji všem!
Na druhé straně jsem zklamán z toho, že dne 30. 8. 2018 bylo poskyto-
vateli dotace 15 mil. Kč na multifunkční halu, tzn. na Magistrát hl. m.
Prahy a následně postoupené na Ministerstvo vnitra, podáno toto 
upozornění, viz doslovný přepis včetně podtržení: 
„Podle mého názoru byly v Žádosti o grant použity nepravdivé 
argumenty. Základní škola v Ďáblicích používá svou tělocvičnu pro
školní výuku pouze v dopoledních hodinách, odpoledne a večer slouží
tělocvična k pronájmu. Její kapacita je tedy možná na 100% vyčerpána,
ale ne jen pro školní účely. Navíc hala se nebude nacházet v areálu školy,
nýbrž v 15–20 minutové vzdálenosti od ní.“
A ještě větší zklamání pro mne je, že toto napsal nově zastupitel MČ
Ďáblice za sdružení OOOD-Ďáblice, který by měl obec zastupovat. Jinak
samozřejmě podaný grant žádné nepravdivé argumenty NEOBSAHOVAL
a byl konzultován s vedením MČ. Připomínám příspěvek pana ředitele ZŠ
a MŠ Mgr. Josefa Buchala z Ďáblického zpravodaje 9/2018 strana 15 –
cituji: „Jedna tělocvična je pro ďáblickou školu vskutku naprosto 
nevyhovující stav.“
I když je po volbách, kampaň OOOD pokračuje dál. Na webu tohoto poli-
tického spolku, a do schránek někteří občané dostávají další leták
ohledně haly, klubu atd. a jsou uváděny pro nás nesrovnatelné a v řadě
případů protichůdné příklady, jak stavět halu lépe a jinak.
Přeji všem hezký advent, hezké prožití svátků a do roku 2019 si přeji
méně útoků a výpadů na SK Ďáblice a více společné konstruktivní práce
pro celé Ďáblice.

Michal Mošnička
občan Ďáblic, předseda SK Ďáblice
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Možná to není tak, jak si myslíte… 
Již delší dobu probíhá nábor nových členů do výjezdové jednotky našeho
sboru. Dozvídáme se, že spoustu lidí by taková činnost zajímala, ale bojí
se. Čeho? Domníváme se, že za tím může být malá informovanost vás –
veřejnosti. Dovolte mi tedy, prosím, osvětlit zmíněnou problematiku. A vy,
kteří jste třeba někdy uvažovali o této činnosti, věnujte těmto řádkům
pozornost.

Jak to vlastně celé může začít? 
Není nic jednoduššího než nás kontaktovat. Ať už telefonicky nebo
osobně každé úterý od 17 hodin v hasičské zbrojnici. Veškeré kontakty
jsou k dispozici na www.hasicidablice.cz nebo na Facebooku, kde si nás
můžete najít jako Hasiči Praha-Ďáblice.
Možná si myslíte, že vás členství v jednotce bude k něčemu zavazovat, ale
není tomu tak. Jsou mezi námi tací, kteří jsou na stanici často, rádi v ní
tráví čas s přáteli, hasiči nebo rodinou, ale máme mezi sebou i takové,
kteří přijdou jednou za čas, protože jim jejich osobní povinnosti nedovo-
lují chodit tak často. To ovšem není podstatné, podstatná je chuť se úča-
stnit výcviků, výjezdů, školení, ale i například hospodářských prací
a v neposlední řadě třeba soutěží s kroužkem mladých hasičů.
Jak je to fyzickou kondicí, zdravotní stránkou, věkem nebo
třeba pohlavím?
Možná vás napadá, že hasiči musí být ve výborné fyzické kondici. To je
sice pravda, ale ke vstupu mezi nás nemusíte absolvovat žádné fyzické
testy. Jelikož je náš kolektiv ve věkovém rozpětí od 21 do 57 let, každý
má jiné přednosti. Pokud se dohodneme, jdeme sportovat. Kdo nechce,
najde si jinou činnost, která je mu bližší. Člověk, který by se k nám chtěl
přidat, by neměl bojovat s vážnějším onemocněním, jelikož pracujeme
i v dýchací technice. Případnou překážku by však odhalil až praktický
lékař. 

No a jak je to se ženami v jednotce? 
Není pro ně žádná překážka, která by jim bránila se k nám dostat. 
Pokud by však nechtěly jezdit na zásahy, mohou s námi spolupracovat 
na spoustě akcí, kterých se každoročně účastníme.
Jak již samotný název napovídá, jsme hasiči dobrovolní a za tuto činnost
nejsme finančně ohodnoceni. Možná
o to víc nás to baví a dobře odvedená
práce nás doslova hřeje na srdci.
V posledních letech se nám daří moder-
nizovat zázemí, techniku i vybavení. Sou-
částí naší zbrojnice je i čtyřpatrová věž,
na které provádíme lezecký výcvik. Občas
sbíráme nové zkušenosti a poznatky
u profesionálních hasičů, ke kterým jez-
díme na 24 hodinové stáže, což je jedna
jejich směna.
Počet ostrých výjezdů (poplachů vyhláše-
ných operačním střediskem) je v posled-
ním roce kolem padesáti, zhruba tedy jeden výjezd týdně. K tomu ovšem
nepočítáme výpomoc naší městské části.
Jak vlastně vypadá vyhlášení poplachu? 
Je to jednoduché. Na mobilní telefon přijde volání z operačního střediska

HZS ČR. Pokud je člen dostupný
(nachází se doma nebo v blízkosti
stanice), potvrdí volání a urych-
leně se dostaví na stanici. Pokud
je nedostupný, zruší svou účast na
výjezd. Na ten máme, od vyhlášení
poplachu, 10 minut. 
Pokud zrovna nejezdíme na
výjezdy a neškolíme se, vypomá-
háme naší městské části se zalé-
váním zeleně, kácením
nebezpečně nakloněných dřevin
apod. Také účinkujeme na spoustě
akcí, jako je dětský den, pálení
čarodějnic, Zažít město jinak
a jiné. V neposlední řadě se sna-

žíme spolupracovat se ZŠ a MŠ Ďáblice, kdy pro děti pořádáme exkurze
a preventivně výchovnou činnost.
A jak můžeme pomoci místním občanům? 
Nabízíme likvidaci nebezpečného a obtížného hmyzu, čerpání zatopených
prostor, technologickou pomoc, jako je například náhrada nefunkčního
zařízení, kácení nebezpečně rostlých stromů (bez nutnosti použití výškové
techniky) a asistenci při pálení na volném prostranství.

Tomáš Kubíček, foto Pavel Veselý a hasiči

Oddíl dětí a mládeže přijímá nové členy ve věku od 8 do 13 let (individu-
álně 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 B. K dispozici tréninkový robot Donic. 
Pro přípravku máme dva ministoly.
Rekreační oddíl přijímá nové členy bez ohledu na věk, pohlaví a výkon-
nost. Hrajeme každé pondělí mezi 17. až 21. hodinou. Zorganizována
dlouhodobá soutěž jednotlivců v rámci oddílu a jednorázové turnaje
dvouher a čtyřher.
Registrovaný oddíl přijímá nové hráče výkonnosti okresní a krajské úrovně
– muže i ženy.

9. 12. 15.00 Závody RC modelů aut na vysílačku
15. 12. 9.00 Šach Ping – dvojboj ve stolním tenisu a šachu pro veřejnost
16. 12. 15.00 Střelecké závody pro děti ze vzduchovky
19. 12. 18.00 Vánoční turnaj čtyřher stolního tenisu pro veřejnost
20. 12. 18.00 Vánoční rodinný turnaj dvougeneračních družstev 
ve stolním tenisu

Ďáblové Praha pořádají nábor dětí do klubu Správňáci. Členům klubu
zajistíme informovanost o všech akcích Ďáblů Praha a slevu na každou
z těchto akcí ve výši 50% startovného.

Pronajímáme sál 300 m2 s pódiem 50 m2 na kulturní akce a oslavy.
Centrum stolního tenisu Ďáblice je otevřeno i pro veřejnost – možnost
hodinového pronájmu 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.centrumdablice.cz,
www.centrumstolnihotenisu.cz, www.mladez.ttcpraha.cz,
www.ttcpraha.cz, www.pinecvpraze.cz – turnaje pro děti a mládež)

zprav12_18_Sestava 1  4.12.18  6:33  Stránka 13



Sp
or

to
vn

í „
ha

la
“

14

Zamyšlení 
nad projektem 
sportovní haly
Vyjádření Rady MČ jako vydavatele
Ďáblického zpravodaje:
Vážení čtenáři,
již více jak dva roky vás informujeme jak ve
Zpravodaji, tak na webu a při všech k tomu
vhodných osobních setkáních a besedách o naší
snaze naplnit jeden z našich slibů: vybudovat
na volném pozemku, který zbyl po stavbě fot-
balového hřiště s umělým povrchem, další hřiště
s universálním povrchem pro využití ostatními
sporty (florbal, tenis, košíková, volejbal atp.). Po
dlouhém prověřování záměru s odborníky, po
schválení záměru v Radě, na Zastupitelstvu, po
získání účelové dotace z rozpočtu Prahy, po
projednání a schválení připomínek naší městské
části k územnímu plánu a po uskutečnění
komunálních voleb, kde jsme jednoznačně
deklarovali pokračovat v realizaci tohoto
záměru, přichází nyní žádost dál pokračovat ve
veřejné diskusi na toto téma.
Toto číslo Ďáblického zpravodaje sice mělo dle
našich očekávání patřit spíše Vánocům a zpří-
jemnit všem čtenářů adventní období, ale
nestalo se tak. Řešíme téma sportovní „haly“.
Ing. arch. Davidem Chromíkem byl napsán člá-
nek, který z jednoho úhlu pohledu hodnotí celý
tento projekt. Protože je to pohled v mnohém
subjektivní a kontroverzní, považujeme v sou-
ladu s předpisy i žurnalistickou praxí za správné,
že je článek publikován současně i s pohledy
dalších účastníků celého procesu, zejména těch
přímo dotčených a odpovědných. Pokud se
články výrazně dotýkají důležitých projektů, je
správné vytvořit diskusní prostor tak, aby si čte-
nář mohl udělat názor bez časového posunu ve
čteních jednotlivých vyjádření. Tuto praxi dlou-
hodobě podporujeme, byla schválena mj.
i zastupitelstvem a takto také chápeme rozhod-
nutí Hany Macháňové využít zaslaný článek
a další příspěvky shromážděné k tomuto
tématu v tomto čísle Zpravodaje a ne v před-
chozím „volebním“ čísle.

Děkuji všem, kteří zareagovali na výzvu v minu-
lém ĎZ a zaslali nám svůj názor na toto téma.
Zejména děkuji panu Ing. arch. Davidu Chromí-
kovi, jehož článek zaslaný redakci ĎZ již minulý
měsíc rozpoutal tuto diskusi. Nyní máme mož-
nost srovnat si pohledy tvůrců, zastánců i kri-
tiků plánované haly. Z důvodu velkého množství
došlých příspěvků byly některé z nich redakčně
zkráceny. Jejich celé znění naleznete na strán-
kách obce v sekci Ďáblický zpravodaj – Názory
a polemiky.

Hana Macháňová, šéfredaktorka ĎZ

Se zájmem jsem si přečetl diskuzi na téma spor-
tovní hala v Ďáblicích, která proběhla v Ďáblic-
kém zpravodaji. Jsem překvapen tím, jak málo
byl záměr prezentován veřejnosti a jaká hle-
diska v článcích zazněla.
Jak zaznělo, projekt bude částečně dotován

z finančních prostředků Ďáblic. V této souvi-
slosti mne napadá otázka, zda by neměla
v Ďáblicích vzniknout spíše sportovní hala, která
bude schopna sloužit všem a to celoročně.
Žádná diskuze však na toto téma neprobíhá
a z uveřejněných článků jsou patrné spíše roz-
pory než široký konsenzus veřejnosti.
Abych se o věci dozvěděl více, prošel jsem si
dostupné podklady, a objevil nepříliš potěšující
skutečnosti. Dle mého názoru se jedná o velice
problematické řešení, které není vůbec dobrým
počinem pro budoucí podobu obce. V tomto
článku se záměrně nebudu zaobírat problémem,
zda by měla obec investovat do vlastní haly,
nebo nikoliv. To nechám jiným. Ale zajímá mne,
o jak kvalitní projekt jde. Především v tomto pří-
padě, kdy je obec také „spoluinvestorem“.
Problémy připravované dokumentace:
Z hlediska projektové přípravy staveb považuji
za zásadní, aby hala sloužila dobře všem obča-
nům, nejen sportovnímu oddílu. To může být

zajištěno jen tak, že bude veřejná stavba kva-
litní pro lidi, kteří vedle haly budou žít celý
život. Dále musí hala naplňovat zásady kvalit-
ního urbanistického plánování a mít nesporné
architektonické kvality. Podoba haly a její začle-
nění do souvislostí sídla jsou vizitkou práce rad-
nice a celé obce, tak jako u jiných veřejných
staveb. Stavba nebude nijak levná a bude stát
obec nemalé prostředky, přestože je primárně
investorem sportovní oddíl. Bohužel musím
konstatovat, že projekt, který můžete vidět na
stránkách oddílu, ani jeden z potřebných para-
metrů nesplňuje.
Abyste lépe pochopili zásadní chyby projektu,
podívejte se na podobné projekty, které byly
v poslední době dokončeny v našem okolí.
Jedná se o blízkou sportovní halu v Líbeznicích,
kterou si můžete i zajet prohlédnout, což vřele
doporučuji, a dále právě dokončenou sportovní
halu v Dolních Břežanech. Tyto stavby jsou širo-
kou veřejností velice vysoce ceněny.
V čem je ten rozdíl? 
Obě zmíněné haly jsou krásné, ale o to tak
úplně v tomto článku nejde, přestože to pova-
žuji za potřebné. Zásadní rozdíl je v tom, že pro-
jekty v Líbeznicích a Břežanech řeší kvalitně
samotné umístění haly, její napojení na okolní
zástavbu, jsou koncipovány s respektem
k místu. To je zásadní.
Haly jsou umístěny vedle veřejných staveb tak,

že krásně „zapadají“. Dodržují dostatečné
odstupové vzdálenosti od obytných staveb, aby
jejich provoz neobtěžoval občany. Parcely, na
kterých haly stojí, jsou dostatečně velké, aby byl
zajištěn kapacitní přístup veřejnosti, sportovců,
rodičů a návštěvníků, a to i s jejich auty. Haly
jsou proto kvalitně napojené na dopravní síť,
mají odpovídající parkovací plochy na vlastních
pozemcích a rozptylové plochy kolem.
Toto všechno projekt v Ďáblicích nesplňuje,
nebo nedodržuje. Vidíme špatné umístění, kom-
pletně chybějící napojení na komunikace
a nulový návrh dopravního řešení. V projektu
nenajdete žádná parkovací stání, naopak obje-
víte kácení cenné vzrostlé zeleně. Takový přístup
v této lokalitě považuji za zločin. Vždyť v tomto
exponovaném území u Cínovecké není skoro
žádný strom.
Celkově je z koncepce patrná naprostá lhostej-
nost k problematice životního prostředí, k sou-
sedům a obytné zástavbě.

Hala je umístěna na ploše územním plánem
jasně vedené pro sportovní účely. Tato plocha je
v ÚP dostatečně veliká. Bohužel je hala namač-
kána do kouta této plochy, do samé blízkosti
obytné zástavby tak, že okolo ní nezbyl žádný
prostor. To vše vzniká bez toho, že by radnice
nechala zpracovat podrobnější urbanistickou
studii na komplexní řešení sportovní plochy. 
To má radnice ale v popisu práce, pokud myslí
vážně kvalitní rozvoj obce. Nedejme se přesvěd-
čit, že tak nemohla učinit.
Chápu, že jsou vždy nějaká omezení, finance,
pozemky a mnoho dalších. To je ale vždy sou-
část příběhu. Není možné těmto těžkostem
obětovat kvalitu, sousedské vztahy, poškození
soukromého vlastnictví atd. Podívejte se tedy
do okolních obcí na sportovní haly v Líbeznicích
a Dolních Břežanech. Kvalitní architekti postavili
pro obce krásné sportovní objekty. Jak to doká-
zali? Prostě svému řemeslu rozumí. Vedení rad-
nic zmíněných obcí také, protože našli správné
lidi a správné postupy.

Ing. arch. David Chromík

Uvedené příklady jsou zajímavé, ale…
Vzhledem k tomu, že pan Ing. arch. Chromík
dává za příklad dva projekty hal, připravil jsem
do tabulky několik základních údajů, tzn. pro-
jekt v Ďáblicích oproti Líbeznicím a Dolním Bře-
žanům. 

Záměr navýšení kapacity areálu SK Ďáblice Platný Územní plán Prahy, SP = sportoviště
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Z uvedené tabulky vyplývá:
1. Cena haly v Dolních Břežanech je 5x vyšší
než uvažovaná cena haly v Ďáblicích! 
2. Poměr cena/sportovní plocha Ďáblice vychází
nejlépe! 
3. Líbeznická hala se nachází v II. zóně od
centra, vlastní umístění haly je úplně stejné jako
projekt v Ďáblicích, tzn. hala navazuje na fotba-
lové hřiště. Hala v Břežanech je napojená na ZŠ,
což je v Ďáblicích u školy nerealizovatelné. My
plánujeme výstavbu na okraji obce, pozemek je
určený pro sport, na pozemku jsou dostupné
všechny inženýrské sítě, je možná retence vody
v rámci areálu SK. Podle mě, který má zkuše-
nosti ze sportovišť v Praze, je tento pozemek
vhodný právě pro umístění uvažovaného spor-
toviště. Velkou výhodou je především možnost
využití synergie v rámci stávajícího areálu, a to
vše s minimálními náklady 
4. V Ďáblicích máme nový Obecní dům, starý
Obecní dům, Vlnu – vše v centru obce, a tak
funkčnost haly rozšiřovat o další, jako například
o kavárnu, klubovny, sál (viz. Líbeznice), není
podle mne potřeba.
5. Další rozdíly vysvětluje v následujícím článku
Ing. Vyčítal.
Pokud jde o SK Ďáblice, tak bych určitě přivítal,
pokud by „někdo“ v Ďáblicích postavil halu za
102 mil. Kč a náš oddíl by si ji mohl pronajímat
a využívat. Místo toho zatím neseme celou práci
na projektu včetně 80% financování. 

Michal Mošnička, předseda SK Ďáblice  

Projekt Víceúčelové 
sportovní haly a šaten 
Podkladem pro návrh sportovní haly byla studie
vypracovaná panem profesorem Navrátilem,
která řešila objekt obloukovou ocelovou kon-
strukcí s pláštěm z plachtoviny a konstrukci
šaten klasickým zdivem. Velikost pozemku pro
umístění stavby je dána jeho rozměry a finanč-
ními možnostmi obce při jeho nákupu od sou-
kromého vlastníka.
Zadání bylo jasně vymezeno účelem, pro který
má být objekt využíván:
• sportovní aktivity mládeže, žáků základní

školy, soustředění dětských oddílů, sportovní
aktivity dospělých i cvičení seniorů a turnaje
• hřiště pro všechny typy nejčastěji provozova-
ných sportů – fotbal, tenis, volejbal, nohejbal,
florbal, házená atd.
Požadavky na konstrukci a provoz:
• jednoduchá, ale spolehlivá konstrukce bez
vytápění
• nízké náklady na zhotovení objektu
• nízké náklady na provoz a údržbu
• celoroční využití, hlavně však v jarním a pod-
zimním období a za nepříznivého počasí
Z těchto důvodů jsem zamítl konstrukci navrže-
nou studií a navrhl montovanou halu z ocelo-
vých nosníků a pláštěm ze sendvičových panelů
s tepelnou izolací z polyuretanu o tloušťce 100
mm, který bude udržovat teploty na solidní
úrovni v zimním i letním období. Rozměr byl
zvolen dle výrobních modulů nosné konstrukce,
aby požadavek na atypické konstrukce a tvary
zbytečně nezatěžoval rozpočet stavby. Hladký
povrch panelů z plechu s vrstvenou úpravou
z vnitřní i vnější strany zajistí nulovou údržbu
pláště po dlouhou řadu let. Bílá barva v inte-
riéru zajistí vyšší světlost a stříbrná metalíza na
vnějším povrchu pozvedne vzhled objektu.
Pro další úspory provozních nákladů jsou
u objektu navrženy dvě jímky na dešťovou vodu
o objemu 60 m3, které budou sloužit k zálivce
stávajícího fotbalového hřiště a splachování
toalet v šatnách. Toto opatření uspoří nejen
náklady za vodu, ale také platby za odvod vody
do dešťové kanalizace.
Rovněž pro ohřev užitkové vody budou v tech-
nické místnosti osazeny ohřívače s možností při-
pojení solárních panelů, které budou v rámci
finančních možností osazeny hned nebo později
v průběhu provozu haly.
Dalším kritériem pro umístění haly a šaten je
plocha vymezená územním plánem pro spor-
tovní účely, která má dostatečné rozměry, ale
rozkládá se na pozemcích, které nejsou v obec-
ním vlastnictví, ale ve vlastnictví soukromých
osob.
Umístění haly a šaten je řešeno hlavně jako roz-
šíření stávajícího sportovního areálu s hlavním

hala Ďáblice Líbeznice Dolní Břežany
cena 20 mil. Kč 36,4 mil. Kč 102 mil. Kč !!!
financování 75% Magistrát hl. m. Prahy, 70% Ministerstvo financí, 

25% MČ Ďáblice 30% obec, včetně bankovního úvěru
sportovní plocha 40x25 m 20x15 m !!! menší jak Ďáblice !!! 
lokalizace stavby Okraj obce, pozemek je určen Hala v II. pásmu centra, Okraj obce 

územním plánem pro sport hned za kostelem, s napojením na areál ZŠ
okolo haly je zástavba, 
včetně rodinných domů

Zdroj informací: internet, MČ Dolní Břežany

vstupem z Kokořínské ulice. Je však koncipo-
váno s výhledem budoucího rozšíření o atletický
ovál a ostatní atletické disciplíny, skok daleký,
skok vysoký, hod koulí, hod diskem atd.,
a hlavně infrastrukturu, příjezdovou komunikaci
a parkoviště. Proto jsou šatny umístěny na jižní
stranu haly. To ale závisí především na možnos-
tech odkoupení dalších pozemků pro výstavbu
a financí na výkup i výstavbu. Zatím tedy
musíme vyjít s tím, co máme a danou plochu
využít co nejproduktivněji.
Objevily se zde také zprávy o problémech s par-
kováním a dopravou k hale. Pozemek rezervo-
vaný a určený k rozšíření Hořínecké ulice pro
obousměrný provoz v minulosti odkoupil se
souhlasem obce pan Rexa, jehož pozemek sou-
sedí s pozemkem, na němž bude postavena
hala. Čekal bych od něj na oplátku podporu
obecních zájmů. Příjezd ke sportovnímu areálu
a hlavní vstup bude nadále z Kokořínské ulice,
kde je dostatečný počet parkovacích míst. Za
normálního provozu jsou tato parkovací místa
obsazena maximálně ze tří čtvrtin. Problémy
nastávají při konání turnajů, kdy je potřeba
zaparkovat trojnásobné množství vozidel. V jed-
nání je navržené zelené parkoviště pro 40 vozi-
del, které není součástí stavebního řízení pro
halu, ale vyřešilo by situaci při turnajích.
Na závěr bych ještě chtěl reagovat na mylné
argumenty Ing. arch. Chromíka.
V zadání nebyl žádný architektonický pomník,
dřevem obložený ovál ani bochník sýra z hliní-
kových plechů. Není třeba, aby součástí navrho-
vaného objektu byla restaurace, klubovny nebo
víceúčelový sál. Úkolem byl funkční, jednoduchý
a levný objekt pro sport a tělovýchovu pro širo-
kou veřejnost. Úkolem bylo dodržet cenovou
hladinu 15, maximálně 20 miliónů korun. Zva-
žoval jste také rozdíl v ceně pozemků v Líbezni-
cích a Břežanech oproti cenám pozemků
v Ďáblicích?
Vykácení topolů bylo nezbytné nejen kvůli hale.
Rád bych věděl, kdo by byl ochoten převzít
odpovědnost v případě, že by se odlomil vršek
nebo jen větev ze tří suchých a jedenácti doží-
vajících topolů a zranil nějaké dítě na hřišti?
Krom toho jsou topoly běžným hospodářským
stromem a stejně jako ostatní dřeviny – smrky,
borovice, atd., se na konci produktivního věku
těží. S náhradní výsadbou vřele souhlasím, sám
jsem již vysadil více než stovku stromů, pře-
vážně ovocných.
Kdyby pan kolega mohl obstarat pro SK Ďáblice
ještě sponzorský dar ve výši cca 100 miliónů
korun, pak bychom se mohli společně „roz-
máchnout“ a vytvořit další architektonický
skvost. Tuto příležitost i spolupráci bych vřele
uvítal.

Ing. Miloslav Vyčítal, 
autor projektu sportovní haly a šaten

zprav12_18_Sestava 1  4.12.18  6:33  Stránka 15



Sp
or

to
vn

í „
ha

la
“

16

Několik bodů PRO plánovanou halu 
• Investorem a budoucím provozovatelem je
oddíl SK Ďáblice, který na výstavbu haly zažádal
a získal peněžní dotaci, s podporou 25% měst-
ské části. Hala by měla sloužit převážně potře-
bám SK Ďáblice a jejich 14 týmům, z toho 
12 mládežnickým, v létě i v zimě. Hala je napo-
jená na stávající infrastrukturu hřiště – kromě
cesty pro příjezd vozidel IZS (záchranka, hasiči)
k hale. 
• Rozsahem se jedná o malé hřiště (délka je
kratší, než je šířka „velkého“ fotbalového
hřiště), které je zastřešené a opláštěné lehkou
konstrukcí tak, aby se zde mohlo trénovat v létě
i v zimě. Nic drahého a nákladného na provoz
a údržbu. Cílem není univerzální velká sportovní
hala se vším komfortem, technologickým vyba-
vením, variabilitou, s nároky na energie, údržbu,
samostatnou správu… 
• Nechci se s kritiky projektu pouštět do roz-
boru pojmu „plnohodnotná a funkční hala, při-
měřená možnostem a potřebám obce“, pro
kterou by oni údajně souhlasili. Já v tomto slov-
ním spojení cítím rozpor. A výsledkem jeho
naplňování by nebylo v dohledné době nic.
• Projekt haly samozřejmě musí splňovat pří-
slušné technické předpisy, podmínky stavebního
úřadu pro danou lokalitu i oprávněné poža-
davky majitelů sousedních pozemků i budov,
aby provoz v hale samotné nerušil okolí.
• Souhlasím s názorem, že projekt neusiluje
o vítězství v architektonických soutěžích – je to
skromné zakryté malé hřiště, připojené k areálu
SK Ďáblice. A i proto se může stát vzorem pro
druhé.
• Investice do nových sportovišť či jejich úpravu
jsou důležité, zejména mají-li sloužit dětem
a mládeži. I proto byl záměr postupně doporu-
čen finančním výborem, schválen Radou MČ
a poté i jednohlasně schválen 28. zastupitel-
stvem městské části. Jan Hrdlička

Malé zamyšlení 
nad výstavbou multifunkční haly
Je sobotní ráno, vystrčím hlavu z domovních
dveří a již mne vítá hlahol ze hřiště, s kterým
náš pozemek bezprostředně sousedí. Zatím
neslyším žádné vulgarismy, takže asi trénují
naši nejmenší…
Naši předci, též fandové kolektivních sportů, se
zde usadili a postavili dům zřejmě s úmyslem
být v centru sportovního dění. Celá léta jsme
svědky fotbalových utkání s nadšenými
fanoušky a bereme to tak, že to ke sportu
patří…
O to více nás „potěšila“ informace z radnice
o záměru vystavět multifunkční halu za hřištěm
a její plánované napojení přes slepý konec Hoří-
necké. Vmáčknutí tak ohromné haly na hranici
s rezidenční zástavbou, těsně k našim nemovi-
tostem, nepovažujeme za citlivé, ohleduplné
a profesionální umístění této stavby.
Bohužel, při nedostatku informací, jsme požá-
dali o doplňující informace předsedu klubu SK
Ďáblice, protože se cítíme plánovanou stavbou
dotčeni. Dozvěděli jsme se, že si vymýšlíme, co
v plánu není – cesta kolem našeho domu prý

vůbec plánovaná není … Při otevření otázky
parkování, kdy při každé sportovní události je
okolí hřiště zcela obsazeno vozy sportovců
a jejich příznivců, nám opět bylo velmi hlučně
vysvětleno, že přece parkovací místa jsou na
veřejném pozemku. Posledním krokem a důka-
zem moci bylo pokácení aleje topolů pod
záminkou, že se jedná o staré a nemocné
stromy. Stáří stromů bylo cca 15 let, takže spíše
než staré a nemocné byly stromy neudržované
a zanedbané.
Tak jako SK prostřednictvím jeho předsedy hájí
zájmy sportovců, my hájíme svou nemovitost.
Nechceme bránit výstavbě sportovní haly, která
by sloužila ku prospěchu všem, jen apelujeme
na zdravý rozum všech, co mají s halou co do
činění, aby byla hala přiměřená finančním mož-
nostem obce, celoročně uživatelná a aby se co
nejméně dotkla občanů bydlících v její blízkosti.

Zuzana a Tomáš Janů

Bydlíme nedaleko fotbalového hřiště a jsme
tedy vystaveni hluku, který se snažíme tolerovat
u vědomí toho, že emoce a fandění k fotbalu
prostě patří a není možné provozovat zápasy
potichu.
Hodně špatné je to ale s parkováním. Motorizo-
vané účastníky akcí nikdo nenutí dodržovat
předpisy, takže si v Kokořínské parkují, jak je
napadne, včetně zatáček a bez ohledu na to,
zda ostatní bezpečně projedou nebo ne. Kdo se
nevejde do Kokořínské, obsadí volná místa
v okolních ulicích, takže domorodci bez garáží
mají smůlu.
Pokud se tedy nevyřeší stávající problémy
s nedostatečnou parkovací plochou pro
návštěvníky sportoviště tak, abychom my nezú-
častnění Ďábličané-motoristé neměli potíže,
není rozumné přistavovat další halu.
Pokud má pole mezi Cínoveckou a staroďáblic-
kými domy sloužit jiným než zemědělským úče-
lům, více by posloužila výsadba stromů jako
ochrana před hlukem i prachem z dálnice.

Jana Kabátová

V návaznosti na ohlášení záměru projektu
a stavby multifunkční haly jsme se spolu s dal-
šími sousedy již v dubnu t.r. snažili připomenout
vedení obce nekonečné dopravní komplikace
kolem areálu SK Ďáblice v době konání sportov-
ních akcí, který zasahuje i vzdálenější okolí
sportoviště, jelikož někteří řidiči bezohledně
parkují, kde se dá a neberou ohled ani na vjezd
na pozemky a do garáží, což traumatizuje
všechny obyvatele v okolí. Žádali jsme
o zahrnutí nového parkoviště do stávajícího
plánu a k vybudování dostatečného množství
nových parkovacích stání již zároveň se stavbou
budoucí haly pro potřeby jejích uživatelů.
Žádnou reakci z vedení obce jsme, bohužel,
dosud neobdrželi. Z technické zprávy popisující
stavbu sportovní haly, dostupné na stránkách
SK Ďáblice, vyplývá, že projekt oprávněné poža-
davky občanů obchází odkazem na parkoviště
mimo stavební pozemek na vzdáleném opač-
ném konci Hořínecké ulice. To však neřeší stáva-
jící tristní dopravní komplikace kolem areálu SK

Ďáblice, jak by se od koncepčního, ohledupl-
ného a do budoucna hledícího řešení očeká-
valo, resp. očekávat dalo.
Naopak se dá úspěšně předpokládat, že se
dopravní komplikace v souvislosti s budoucí
halou více vyhrotí a ještě více bude problemati-
zovat hledání volného parkovacího místa.
Z tohoto důvodu bych byl rád, kdyby vedení
obce a investor seznámili transparentně občany
Ďáblic, jak plánují vyřešit fungující parkování
v okolí areálu SK Ďáblice a u plánované multi-
funkční haly.
Domnívám se, že nový obecní záměr by měl
řešit stávající dopravní problémy a zlepšit kva-
litu bydlení kolem areálu SK Ďáblice a budoucí
haly a v žádném případě ji naopak zhoršit pře-
hlížením a bagatelizováním problému.

Jiří Kotrba

Koncepční rozvoj bez cenzury
Co mne přimělo reagovat na výzvu redakce ĎZ
o zaslání názorů k plánované multifunkční hale,
je z mého pohledu alarmující skutečnost, že člá-
nek Ing. arch. Chromíka nebyl v minulém čísle
otištěn. Článek, který jsem měla možnost si již
přečíst na stránkách http://www.oood-
dablice.cz/neveslo-se napsal odborník, bez
emocí a věcně. Rozhodla o pozdržení otištění
článku redakce, redakční rada, nebo spíše
vedení obce? Nevracíme se do časů cenzury?
Z osobní zkušenosti vím, jak komplikovaná bývá
dopravní situace u sportovních hal. Kdo to chce
vyzkoušet, doporučuji mu zajet si k nedaleké BB
aréně v Letňanech ve večerních hodinách. Kon-
cepční řešení celé oblasti by se proto nemělo
podceňovat, obzvláště sousedí-li sportoviště
s rezidenční zónou, jak je tomu v našem pří-
padě.
Vedení obce již v minulosti ukázalo, že kon-
cepčně rozvíjet obec umí. Ať už se jednalo
o náměstí, či o komunitní centrum: Byli přizváni
architekti, projekt celé oblasti byl opakovaně
projednáván s občany i odborníky tak, aby
stavba tvořila funkční celek. Proč se tedy kon-
cepčně neřeší i plánovaná hala? Obyvatelé při-
lehlých oblastí, ale i celá naše sportovní obec si
funkčně propojené sportoviště respektující sou-
sedící rezidenční část zaslouží. Navržená hala
takovým řešením zatím rozhodně není.

Patrícia Martinková

Když se „šije“ příliš rychle
Budoucí sportovní hala, která má sloužit nejen
fotbalistům SK Ďáblice, ale i potřebám naší
základní školy a veřejnosti, vyvolává mezi oby-
vateli rozporuplné reakce. Někteří jsou nadšení,
ti, kteří žijí v bezprostřední blízkosti, již méně.
Nejednotný názor je i na vizuální podobu
objektu. Přestože bývalí členové stavební
a investiční komise (poradní orgán MČ) vyjádřili
námitky k umístění i velikosti haly, při koneč-
ném rozhodnutí na tyto skutečnosti nebyl brán
zřetel. Přilehlé pozemky, patřící řádu Křižovníků,
nedávají velkou naději na rychlé řešení většího
počtu parkovacích míst, které se na stávající
pozemek pro výstavbu haly nevešly.
Je smutné, že investice, která by měla obyvate-
lům přinášet radost a další možnosti sportov-
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ního vyžití, je nyní zdrojem neporozumění mezi
některými obyvateli, vedením městské části
a SK Ďáblice. Možná že by tato situace nenas-
tala, kdyby přípravě samotného projektu před-
cházela větší informovanost ďáblických obyvatel
a možnost jejich zapojení do rozhodování
o budoucím umístění, velikosti, vzhledu a využití
sportovní haly, která ovlivní podobu obce
a život jejích obyvatel na desítky let. Ke klidné
debatě určitě nepřispělo ani odsunutí zveřejnění
příspěvku Ing. Chromíka v Ďáblickém zpravo-
daji. Všem přispěvovatelům musíme zaručit, že
i kritické příspěvky se dostanou do našeho
periodika v nejbližším termínu vydání.

Jana Ouředníčková

Nemyslím si, že by někdo chtěl cíleně postavit
halu, která nebude mít dostatek parkovacích
stání nebo jí bude chybět vytápění. Usuzuji, že
projekt vznikal ve velkém spěchu a došlo k opo-
menutí některých důležitých věcí. Stejně tak
vhodnému začlenění stavby do lokality zřejmě
nebyla věnována dostatečná pozornost.
Bohužel sportovní hala není jediný stavební
záměr, který se v obci připravuje a který nezačal
právě šťastně. Dalším případem je výstavba
bytového domu Akcíz II, která je plánována na
místo stávajícího hájku smíšených stromů, který
bude muset být vykácen. Jako náhrada za vyká-
cení několika desítek vzrostlých stromů v zasta-
vitelném území obce je v architektonické studii
navržena výsadba jednoho nového stromu.
Považuji za důležité, aby byly v projektech
odstraněny všechny chyby a opomenutí a aby
byl do budoucna dobře nastaven systém kon-
troly zpracovávaných projektů. To znamená, že
po zpracování každého stupně projektu bude
provedena jeho důsledná kontrola. Dále je
nutné, aby se v projektech věnovala větší pozor-
nost sadovým úpravám, díky kterým může dojít
k lepšímu začlenění staveb do lokality. Stejně
tak náhradní sadová výsadba za pokácené
stromy by v co největší míře měla být realizo-
vána v dané lokalitě, a ne někde na druhém
konci obce. Marek Pěkný

Zkušenosti a praxe jiných měst a obcí ukazuje,
jak důležitá je otázka tzv. trvalé udržitelnosti.
Dotace na výstavbu jsou fajn, ale mělo by být
řešeno, z kolika procent pokryjí vstupní inves-
tici. Vzhledem ke zvolené salámové metodě by
mělo být definováno, kdo zaplatí další etapy
investice. Spoléhat zde na to, že Praha bude
vypisovat granty na dostavby a rozšiřování již
stojících sportovišť, není úplně bezpečné. A to
jsme jen u té části, kdy chceme z haly udělat
plnohodnotný a funkční objekt. Druhá část této
rovnice jsou náklady na provoz. Jak náklady
v krátkodobém horizontu, tak i náklady dlouho-
dobé – každý objekt po čase potřebuje údržbu,
a čím větší a složitější objekt, tím je údržba
náročnější a složitější. Věřím, že toto investor
vzal v potaz a zohlednil v projektu. Protože
sportovní hala nebude stavbou dočasnou, ale
trvalou, kterou nepůjde, až nebude aktuální,
lehce a levně odstranit.

Toto je můj pohled na problematiku sportovní
haly v Ďáblicích. Mrzí mne, že nás projekt roz-
děluje. Zůstává záhadou, proč vedení MČ jde za
halou s takovou vervou a odhodláním. Bez
ohledu na to, jaký dopad bude mít tento pro-
jekt na Ďáblice – ať finanční, tak i praktický –
parkování, průjezdnost jednotlivých ulic. Škoda,
že se stejným úsilím se neřeší odhlučnění od
D8, oprava páteřní komunikace v Ďáblicích atd.,
tzn. ty akce, které udělají z Ďáblic příjemné
a kvalitní místo pro život. Petr Pokorný

Stejný metr
Nezařazení článku architekta Chromíka k plá-
nované hale do Ďáblického zpravodaje
č.11/2018 mne zneklidnilo. Srozumitelnou
a populární formou ho napsal odborník na
architekturu a projektování jako podklad
k bodu Hala před zářijovým jednáním Komise
výstavby a investic (KVI). Nezveřejnění pří-
spěvku dodaného před uzávěrkou ĎZ 11 na
straně jedné a zveřejnění příspěvku o kácení
topolů v areálu SK Ďáblice, které proběhlo po
uzávěrce ĎZ 10, na straně druhé nemluví o stej-
ném metru na všechny přispěvatele.
V tom prvním případě mne zneklidnila i skuteč-
nost, že o nezveřejnění v připravovaném čísle
nerozhodla redakce, jíž dle Pravidel pro vydá-
vání ĎZ bod VII.3 tato pravomoc náleží.
Pravidla pro vydávaní ĎZ a uzávěrka příspěvků
by měly být závazná pro všechny přispěvatele.

Radimír Rexa

Dne 24. září 2018 jsem byl přítomen na jednání
Komise výstavby a investic – pouze na jeho
části, kde se projednávala stavba multifunkční
haly SK Ďáblice. Se svým příspěvkem tam srozu-
mitelně vystoupil Ing. arch. Chromík, který pre-
zentoval nedostatky záměru uvedené haly –
nekoncepční řešení, zdůvodnění velikosti haly,
resp. její optimalizaci s ohledem na potřeby
obce, její napojení na pozemní komunikace atd.
Rovněž bylo zpochybněno jako neodůvodněné
plánované kácení topolů, což bylo požadováno
uvést do zápisu z jednání. Bohužel k pokácení
již v průběhu října došlo, aniž by bylo přihléd-
nuto k nesouhlasnému stanovisku KVI. Na zmí-
něné jednání KVI jsem se dostavil zejména pro
to, neboť jsem předpokládal přítomnost inves-
tora, od kterého bych dostal odpovědi na mé
otázky, pochybnosti, proč považuji záměr stavby
multifunkční haly jako nekoncepční a nepřipra-
vený. Zástupce investora se nedostavil, ani na
jeho www stránkách jsem nenašel odpovědi na
své pochybnosti, a proto jsem se rozhodl pro
tuto veřejnou formu...
Jako souseda budoucí haly by mě zajímalo, jak
bude řešena doprava k hale, parkovací mož-
nosti, příjezd záchranné služby, případně
hasičů. Na tyto podmínky se ptám, protože pra-
cuji ve velkokapacitním hotelu a vím, jak přísné
podmínky pro případ zásahu existují. Z praktic-
kých cvičení je mi známo, jak důležitý je rychlý
a bezproblémový zásah hasičů k tomu, aby
nedošlo k případnému rozšíření požáru a tím by
byly ohroženy majetky sousedů a jejich zdraví.

Nevím, jak bude řešen příjezd k hale, zda zvý-
šená frekvence nebude rušit občany v okolí
haly, neboť já jsem volil nákup pozemku od
Ekospolu hlavně z důvodu klidu, bezproblémo-
vého příjezdu a celkově bezproblémového okolí,
což stavbou haly mohou být uvedené důvody,
resp. současné přednosti výrazně narušeny.

Vlastislav Šos

Multifunkční sportovní hala? 
Proč ne, ale…
Nechci polemizovat o tom, zda podobné zaří-
zení Ďáblice potřebují a jak intenzivně bude
hala případně využívána. Pravděpodobně zde
bude možné vyučovat také tělesnou výchovu
a tím pomoci naší základní škole. Principiálně
tedy vnímám celou záležitost spíše pozitivně.
Co ale považuji za zcela zásadní, je nedosta-
tečné zajištění dopravní obslužnosti nové haly
na plánovaném místě. Jde především o nutnost
zajistit v blízkém okolí dostatečný počet parko-
vacích míst pro osobní automobily. To záměr dle
mého názoru řeší naprosto nedostatečně. Již za
současného stavu je během konání různých
sportovních akcí okolí ďáblického hřiště zapla-
veno automobily návštěvníků tak, že je obtížné
projet a zaparkovat je prakticky nereálné. Tuto
stávající situaci však bohužel nikdo neřeší.
Namísto toho plánujeme stavbu dalšího sporto-
viště, které požadavky na parkovací místa v této
oblasti ještě navýší. Pokud tedy chceme stavět
halu, musíme současně řešit i tento problém.
Na to jsem již upozorňoval během jednání
zastupitelstva v minulém volebním období, kdy
se o záměru začalo jednat. Výsledkem bylo kon-
statování, že problém dopravní obslužnosti
bude řešen následně. Mám vážnou obavu, aby
to nebylo podobné jako s plánem na vybudo-
vání protihlukové stěny kolem Cínovecké. Ta se
také měla vybudovat následně a výsledek, mys-
lím, všichni známe. Proto by se naše zastupitel-
stvo mělo k celé situaci postavit čelem
a plánovanou výstavbu buď zastavit a nebo
záměr doplnit o odpovídací dopravní zajištění.
Vůbec nejlepším řešením by ale bylo umístění
nové haly mimo rodinnou zástavbu na dosta-
tečně velkém pozemku s přímým připojením na
některou z hlavních silnic. Ing. Jiří Zajíček

Prohlášení členů Rady MČ k obsahu někte-
rých článků občanů:
Odmítáme jakékoli zneužití tohoto prostoru
a této situace k šíření manipulačních informací
o cenzuře. Výzva k zasílání příspěvků a jejich
vytištění v tomto čísle jsou důkazem, že je
poskytnut nadstandardní prostor všem, kteří
mají potřebu se vyjádřit. I proto není toto číslo
vánoční, ale je takové, jaké je. Tímto také
dáváme podnět redakční radě k prověření celé
situace a oprávněnosti v oficiálním periodiku
MČ zveřejněných tvrzení.
(pozn. redakce: Redakční rada je orgán zvolený
zastupitelstvem, který pracuje mimo kompe-
tence redakce a je ustaven např. pro projednání
právě takových případů, viz též Pravidla pro
vydávání Ďáblického zpravodaje.)
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Ďáblický kalendář 
1. prosince – 2. ledna – Ne ruka, to duše maluje (prodejní výstava
prací umělců malujících ústy a nohama) – KC Vlna

4. – 14. prosince – Předvánoční burza knih – Obecní knihovna, 
Osinalická 30

8. prosince od 15 hodin – Vlněný jarmark – KC Vlna

10. prosince od 18.30 hodin – Obytný soubor Pod ďáblickou
hvězdárnou (prezentace studie) – sál Obecního domu Ďáblice

11. prosince od 18 hodin – Beseda s aromaterapií 
pro seniory – KC Vlna

13. prosince od 19.30 hodin – Pub Quiz – KC Vlna

14. prosince od 15 hodin – Vánoční odpoledne pro seniory
a zdravotně handicapované spoluobčany – 
sál nového Obecního domu Ďáblice

17. prosince od 18.30 hodin – Víťa Marčík –
Setkání před Betlémem – sál nového Obecního domu Ďáblice

18. prosince od 18 hodin – Duševní hygiena pro seniory – 
OD Ke Kinu

19. prosince od 18 hodin – 2. veřejné zasedání Zastupitelstva –
sál Obecního domu Ďáblice

21. prosince od 17 hodin – Vánoční DISCO (pro děti) – KC Vlna

21. prosince od 19 hodin – Vánoční DISCO (pro dospělé) – KC Vlna

28. prosince od 19 hodin – Na stojáka (nejlepší stand up v zemi) –
sál Obecního domu Ďáblice

17. ledna od 18 hodin – Přednáška o imunitě dětí a dospělých,
KC Vlna 

Mše v Kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava
22. prosince od 7 hodin – Roráty
24. prosince od 23.59 hodin – Půlnoční mše svatá
25. prosince od 10.30 hodin – Slavnost narození Páně
30. prosince od 10.30 hodin – Svátek Sv. rodiny – 
obnova manželských slibů
1. ledna od 10.30 – Slavnost Matky Boží Panny Marie

Bohoslužby ve sboru Církve čs. husitské, Ďáblická ul. 75
25. prosince od 9 hodin – Hod Boží vánoční
30. prosince od 9 hodin – Rodiny Páně
31. prosince od 17 hodin – poděkování za rok 2018 (pobožnost)
1. ledna od 9 hodin – Jména Ježíš
6. ledna od 9 hodin – Zjevení Páně
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Hvězdárna Ďáblice 
Pod hvězdárnou 768, Praha 8, tel.: 283 910 644 
e–mail: hvězdárna. dablice@centrum.cz

Program na prosinec a leden
Otevírací doba
Prosinec: pondělí 13.30–15, 18–21, středa 19–21, čtvrtek 13.30–15,
19–21, neděle 13–15 hodin. Sobota 8. 12. 10–12 hodin. Neděle 23.,
pondělí 24. a pondělí 31. 12. zavřeno.
Leden: pondělí 13.30–15, 18–21, středa 19–21, čtvrtek 13.30–15, 
19–21, sobota 13–15 hodin. Úplné zatmění Měsíce 21. 1. 4.30–8.00.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
10.12. Ing. Václav Přibáň: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
7. 1. Ing. Václav Přibáň: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
28. 1. Ivan Ježek: Geologické zajímavosti ČR.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí 
od 18.30 hodin:
3. a 17. 12. Slunce a stíny.
14. a 21. 1. APOLLO 10, APOLLO 11

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Prosinec: pondělí, čtvrtek 13.30–15, pondělí 3. a 17. 20–21, středa,
čtvrtek 19–21, neděle 14–16 hodin za jasného počasí! Přístupné bez
objednání. Neděle 23., pondělí 24. a pondělí 31. 12. zavřeno.
Leden: pondělí, čtvrtek 13.30–15, pondělí 7., 14. a 21. 20–21, středa,
čtvrtek 19–21, sobota 13–15 hodin za jasného počasí! 
Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce).
Noční obloha: Měsíc – od 13. do 24. 12., nejlépe okolo 15. 12. (první
čtvrt); od 10. do 22. 1., nejlépe okolo 14. 1. (první čtvrt). Mars, Uran – 
po oba měsíce za dobrých podmínek. Neptun – prosinec. Dvojhvězdy,
vícenásobné soustavy – po oba měsíce. Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie –
za bezměsíčných večerů po oba měsíce.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu a ve čtvrtek 18–19 mohou hvězdárnu navštívit předem
objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny
s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů 
(záleží na počasí).

POHÁDKY (od 3 let)
Sobota 8. 12. v 10.15 – O lovci Orionovi a býku Zlobíkovi
(zimní pohádka).
Sobota 19. 1. v 10.15 – O lovci Orionovi a býku Zlobíkovi 
(zimní pohádka).
Za jasného počasí 11–12 pozorování Slunce, příp. Venuše.

au
to

r A
ug

us
tin

 H
er

m
an

zprav12_18_Sestava 1  4.12.18  6:33  Stránka 18



Jak se mohu zaregistrovat?
Přes registrační formulář na adrese prahadablice.mobilnirozhlas.cz

Vyplněním registračního ústřižku leták potom stačí doručit na úřad MČ

Registrace do služby

Jméno: ........................... Příjmení: ..............................................

Bydliště: .......................................................................................

......................................................................................................

Tel. číslo:............................... E-mail: ..........................................

Vyberte typy informování:

n Krizové zprávy n Informační zprávy n Kulturní informace

Vážení občané městské části Praha-Ďáblice
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme
v naší městské části novou službu – mobilní rozhlas.
Nově vás budeme informovat o dění v obci pomocí 

různých komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte vaše telefonní číslo a e-mail, 

zvolte adresu dle vašeho bydliště. Následně budete ZDARMA

dostávat sms zprávy, hlasové zprávy 
a e-maily o dění u nás - upozornění na výpadky 

vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky 

na kulturní události a mnoho dalšího.

Ing. Miloš Růžička, starosta
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sobota 8. 12. od 15 hodin VLNĚNÝ JARMARK 
Originální ručně vyráběné dárky, vánoční tvoření pro děti, punč, svařák 
a Ďáblice pospolu.

čtvrtek 13. 12. od 19:30 
hodin

PUB QUIZ - Zábavný vědomostní kvíz. Sestavte tým a přijďte zvítězit.
Vstupné 50,- Kč za osobu.

pátek 21. 12. od 17 hodin VÁNOČNÍ VEČÍREK VE VLNĚ - Odložte předvánoční shon a přijďte! :)
Diskotéka od 17 hodin pro děti, od 19 hodin pro dospělé.
Vstupné 50,- Kč za osobu.

pátek 28. 12. od 19 hodin NA STOJÁKA! V ĎÁBLICÍCH v sále nového Obecního domu Ďáblice.
Prvotřídní stand up vystoupení v podání Ester Kočičkové, Petra Vydry, 
Daniela Čecha a Arnošta Frauenberga. 
Vstupné ZDARMA, ale registrace na vlnadablice.lucie@gmail.com NUTNÁ.
Představení není vhodné pro děti do 15 let.

čtvrtek 17. 1. od 18 hodin PŘEDNÁŠKA O IMUNITĚ DĚTÍ I DOSPĚLÝCH
Vstupné ZDARMA.
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Projekt

DEN ČAS KURZ DÉLKA 
KURZU

LEKTOR / KDE CENA
ZA OS.

ZAČÁTEK 
KURZU

ÚTERÝ 

9:00 hodin
10:30 hodin

Počítačová gramotnost pro seniory
- začátečníci
- pokročilí

1,5 hodiny
Tatjana Zapletalová, 
Obecní knihovna

20,- Kč 8. 1. 2019

12:45 hodin Cvičení pro zdravá záda 1 hodina Alena Jiráňová, OD Ke Kinu 40,- Kč 8. 1. 2019

STŘEDA 17:00 hodin Jóga s Táňou 1 hodina Tatjana Dohnalová, OD Ke Kinu 30,- Kč 2. 1. 2019

ČTVRTEK 15:00 hodin Keramika 2 hodiny Pavel Vondrášek, OD Ke Kinu 130,- Kč 3. 1. 2019

PÁTEK 10:00 hodin Jóga s Táňou 1 hodina Tatjana Dohnalová, OD Ke Kinu 30,- Kč 4. 1. 2019

KURZ CHARAKTERISTIKA DÉLKA 
KURZU

LEKTOR / KDE CENA
ZA OS.

Rukodělná dílna 1x měsíčně, tematický workshop pro 
všechny generace

3 hodiny Veronika Voráčová, OD Ke Kinu 300,- Kč

Trénuj hlavu, trénuj tělo 1x měsíčně, trénování paměti doplněné 
o pohybové aktivity

2 hodiny Andrea Klimentová, OD Ke Kinu 80,- Kč

Duševní hygiena 1x za čtvrtletí, seminář pro upevnění 
duševního zdraví

2 hodiny Andrea Klimentová / Alexandra 
Narwa, OD Ke Kinu

80,- Kč

VOŇAVÉ VÁNOCE A SVĚT LÉČIVÝCH VŮNÍ - Beseda o aromaterapii - úterý 11. 12. od 18 hodin

DUŠEVNÍ HYGIENA PRO SENIORY - úterý 18. 12. od 18 hodin

NA STOJÁKA! V ĎÁBLICÍCH - pátek 28. 12. od 19 hodin, sál Obecního domu Ďáblice

Prvotřídní stand up vystoupení v podání Ester Kočičkové, Petra Vydry, Daniela Čecha a Arnošta Frauenberga. 

Vstupné ZDARMA, ale registrace na vlnadablice.lucie@gmail.com NUTNÁ!

Představení není vhodné pro děti do 15 let.



Ready.
Winter. Go!

Zimní servisní prohlídka od: 700 Kč

V našem autorizovaném servisu Audi dostaneme Váš vůz do nejlepší formy.

Odborně vyškolený tým, precizně zpracované originální díly a dokonale funkční 

příslušenství. Využijte profesionální servisní služby za zvýhodněné ceny 

a bez obav vyrazte na cestu. Ready. Winter. Go!

Audi Service

Porsche Praha-Prosek
Liberecká 12, 182 00 Praha 8, tel.: 286 001 703, www.porsche-prosek.cz   
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