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Básník Máje a Ďáblice
Ze zápisníku Karla Hynka Máchy se doví-
dáme, jakou trasu slavný český romantik volil
pro svoji několikadenní pěší pouť z pražského
Dobytčího trhu na nejvyšší vrchol Krkonoš: 
„Outerý. Z Prahy ráno ve čtyry hodiny dne 
20. Srpna 1833 přes Líbeň, Prosík, okolo
Střížkova, přes Ďáblice, okolo Bakoměřic 
do Líbeznice, odtuď po silnici přes Labe 
na Štěpánském přívoze až do Mělníka...“ 
Pokud bychom Máchovo putování sledovali
dále, zjistili bychom, že básník nevolil nej-
kratší ani nejpohodlnější cestu: Svatý Ján na
kopci, Vysoká, Kokořín, Houska, Bezděz,
Mladá Boleslav, Valečov, Kost, Trosky, Hrubá
Skála, Jičín, Veliš... Hrady, památná místa, ale
především kopce. Na cestě, kterou výrazně
poznamenalo puzení k výšinám, z nichž snad
lze zahlédnout „v dálce vysoké modré hory“,
nechybí Ďáblice. 
My Ďábličáci máme štěstí. Nemusíme jako
Mácha za ranního šera pochodovat přes polo-
vinu města, abychom stanuli na jednom z nej-
výše položených míst Prahy. Blízké i vzdálené
obzory svého kraje můžeme přehlédnout
z kamenné vyhlídky vrchu Ládví. A je na co se
dívat. Kužele Českého středohoří, Říp, Ronov,
Vlhošť, Bezděz. Co vrch, to osobnost. Ještěd,
Krkonoše. Bože, jak jsou Čechy malé! Obra-
cím zrak k oblým hřbítkům, za nimiž tuším
údolí Vltavy. Hledím na siluety stromů s doši-
roka rozprostřenými korunami a vzpomínám
na Afriku, v níž jsem nikdy nebyl. Mohutný
baldachýn ořešáku a pod ním červená stře-
cha, je čas k návratu. Ten výhled je výsadou,
dokážeme jej ocenit?
Podobně jako Mácha i my, lidé dvacátého
prvního století, vystupujeme na výšiny, aby-
chom přehlédli obzor. Co nám to přináší?
„Pocit identity – tady jsem, to je můj kraj. 
To není jenom kraj, ale také můj citový 
a myšlenkový kontext, sem patřím. Rozhlížím
se kolem sebe a lépe vnímám sebe.“ Říká
Václav Cílek, geolog s citlivou duší básníka. 
Snad již lépe rozumím nedokončené větě
z Máchova zápisníku: „Lidé myslí na zemi,
a tudy jakoby i ona myslela, oni jsou co 
žilky mozku...“ 

Dušan Andrš
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Informace ze zasedání 
rady městské části
Pro informaci vybíráme nejdůležitější body z jednání rady.

28. března 2011
l Rada souhlasila s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene ve 
prospěch Pražské plynárenské Distribuce, a.s. k pozemku p. č. 52/14
v k. ú. Březiněves,
l navrhla, na základě žádosti CENTRAL GROUPU, název nové ulice mezi
nově stavěnými bytovými domy Pod hvězdárnou a to „Nad Akcízem“,
l nesouhlasila s odprodejem p.č. 1580/21 v k.ú. Ďáblice společnosti
Shagga s. r. o.,
l nesouhlasila s využitím předkupního práva k ideální ½ pozemku
p. č. 1580/21,
l schválila přidělení obecního bytu 2+1 o celkové výměře 73,62 m2

v domě Ďáblická č.p. 161/8 slečně Ludmile Rosůlkové,
l nesouhlasila s privatizací bytů v obecních domech č. p. 161/6
a č. p. 161/8 ul. Ďáblická.

11. dubna 2011
l Rada schválila poskytnutí zálohy na dar TJ Ďáblice – fotbalový oddíl 
ve výši 50 000 Kč,
l vzala na vědomí stanoviska jednotlivých komisí k projektu „Ďáblické 
rezidence“ a v duchu jejich znění bude vypracováno konečné vyjádření 
ke zjišťovacímu řízení, které bude odesláno na MHMP odbor ochrany 
prostředí.

Zpracoval tajemník ÚMČ

Vážení spoluobčané, 
chtěla bych Vás informovat o projednávaném stanovisku
MČ Praha–Ďáblice pro územní řízení stavby „Ďáblické rezi-
dence“ společnosti Ďáblické rezidence s.r.o., se sídlem
Korunní 810, Praha 1. 
Předmětem projednávaného projektu „Ďáblické rezidence“ 
je plánovaná výstavba obytného komplexu sestávajícího se 
z 11-ti obytných domů a 22 řadových rodinných domů vč. inže-
nýrských sítí, komunikací a s připojením na parkové plochy. 
V areálu „Ďáblická rezidence“ (ĎR) je navržena výstavba celkem 
243 bytů v jedenácti čtyřpodlažních bytových domech (resp. třemi NP 
+ obytné podkrovní podlaží) s jedním propojeným podzemním podlažím
(parking) mezi obytnými domy. A dále dvacetdva rodinných domů, které
jsou navrženy jako dvoupodlažní stavby. Takto navržený projekt počítá
s tím, že se MČ Praha Ďáblice prakticky rozroste najednou o cca 930
občanů, kteří budou obývat celkem 265 nových bytů. Investor v projek-
tové dokumentaci konstatuje, že jím na vrhovaný projekt Ďáblické rezi-
dence je jako úprava územního plánu U 725/2010 v souladu s Územním
plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Pro informaci uvádím, že Žádost o nové vyjádření k upravenému ÚPn SÚ
HMP č. U 0725 k. ú. Ďáblice, byla schválena usn. č. 131/09/ZMČ na 
14. Veřejném zasedání ZMČ Praha Ďáblice dne 25. 3. 2009, pro její
schválení hlasovali MUDr. Bačkovský, PharmDr. Bártová, Mgr. Bulirschová,
JUDr. Engel, Ing. Myslivec, Mgr. Řeháková, MUDr. Soukupová a p. Ševčí-
ková. Nehlasovali p. Fišmistrová, Ing. Křížek, PhDr. Novotný a p. Proke-
šová, protože odešli z jednání ZMČ z důvodu nesouhlasu již se samotným
programem jednání ZMČ. 
Podrobnější informace k navrhované stavbě „Ďáblické rezidence“ mohou
nyní občané získat z projektové dokumentace stavby, která je uložena na
MČ Praha Ďáblice. Články k tomuto tématu najdete také stranách 10–12
tohoto čísla Zpravodaje.

Zdeňka Fišmistrová

Rezidence Ďáblice 
– je projednávána zástavba severního okraje 
Ďáblic s navýšením počtu obyvatel o třetinu
celkového počtu.

V lokalitě mezi ďáblickým statkem a skládkou, v těsném sousedství s pra-
meništi Mratínského potoka a památkové zóny Staré Ďáblice má po před-
chozích souhlasných stanoviscích vedení Ďáblic vyrůst bytový komplex
s více jak 900 obyvateli. Nyní probíhá poslední fáze posuzování před
zahájením územního řízení – posuzování vlivu stavby na životní prostředí.
Probíhají intenzivní jednání jak s našimi odbornými komisemi, tak s pro-
jektanty a zástupci vlastníků pozemků. 27. 4. 2011 úspěšně proběhla
také první diskuse na toto téma s veřejností. Veškeré poznatky, které 
ukazují na nebezpečí nepřípustného znehodnocení území (narušení 
pramenné pánve Mratínského potoka, nesoulad s územním plánem,
nedodržení ochrany památkové zóny atp.) vedení obce shromáždilo
a odeslalo ve formě připomínek Odboru ochrany přírody Magistrátu 
hl. m. Prahy. Se zněním připomínek se zájemci mohou seznámit na webu
Ďáblic (nástěnka „Úřad a samospráva“), samozřejmě i osobně na úřadu
(u starosty).

Musí jet kamiony evropských dopravců
do Turecka právě přes Ďáblice? 
Jaký bude další osud Silničního Okruhu kolem Prahy, 
který je plánován skrz Prahu?

V pondělí 2. 5. 2011 se konalo veřejné projednání nového krajského
územního plánu Středočeského kraje (zásady územního rozvoje).
K tomuto projednání podala MČ Ďáblice a několik dalších pražských
městských částí a obcí Středočeského kraje námitky, ve kterých požadu-
jeme posun trasy okruhu za město, za hustě obydlené části města, 
kam  transevropská doprava v celé Evropě skutečně patří. 
Požadujeme, aby do území Středočeského kraje byla naplánována chybě-
jící část okruhu kolem Prahy (SOKP), kterou Nejvyšší správní soud zrušil.
Dosavadní trasování okruhu je totiž velmi zastaralé a nepřijatelně by zatě-
žovalo již hustě osídlené části Prahy tranzitní,  zejména kamionovou
dopravou z velké části Evropy (evropský koridor Berlín – Praha – 
Istanbul).
I z tohoto důvodu byla „Prahou“ navržená trasa okruhu (od Ruzyně přes
Suchdol, Ďáblice, Satalice, Černý Most, Běchovice až po D1) Nejvyšším
správním soudem zrušena. Se zněním připomínek, s konkrétním zdůvod-
něním a naším vlastním návrhem trasy se zájemci mohou seznámit na
webu Ďáblic („Životní prostředí – Okruh“), samozřejmě i osobně na
úřadu (u starosty).

Král nás opustil, kdo na jeho místo?
Hledáme nové využití ve formě střednědobého pronájmu (2 roky) pro
objekt v Osinalické ulici č. p. 766 (nebytové prostory o celkové výměře
269,5 m2 složené z několika místností. Starousedlíci znají tyto prostory
jako „pionýrák“, nověji a nejčastěji jako restauraci „U krále Holce“. Vaše
nabídky na pronájem (nebo třeba jen námět na využití těchto prostor)
prosím zasílejte na úřad naší městské části. Děkuji za váš zájem. 

Slavné májové dny 
...budou bez ohledu na společenské a politické nálady stále slavné
a znovu netrpělivě očekávané. Protože dokud budou jara v naší zemi 
tak krásná, jak jsou, je stále na co se těšit a co obdivovat. Přeji všem 
spokojené a požehnané prožití nadcházejících dní opětovného 
„probouzení přírody“.  

S úctou Miloš Růžička, starosta
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V jakých Ďáblicích chceme žít?
Veřejný prostor a stavební rozvoj obce. 

Ve středu 27. dubna navečer se několik desítek ďáblických občanů
aktivně zúčastnilo besedy o současné a možné budoucí urbanistické
podobě Ďáblic. Jako hlavní hosté vystoupil Ing. arch. Petr Hlaváček
z Ústavu urbanismu fakulty architektury ČVUT a jeho kolegové z ateliéru
HeadHand architekti Anna Háblová a Miroslav Šajtar. 
Po obsáhlejším úvodním slově starosty Ďáblic M. Růžičky, které se
týkalo hlavně tématu obnovy a rozvoje přírodních lokalit v okolí hvěz-
dárny vystoupili i pozvaní odborníci. Ing. arch. M. Šajtar seznámil 
přítomné s problematikou a smyslem biokoridorů a biocenter, kterých
máme v Ďáblicích několik, ale svoji funkci ne všechny plní. 
Dalším diskutovaným
bodem programu se
stalo téma absence
urbanistického centra
obce. Přizvaní odborníci
zmínili několik variant
řešení. Ovšem stávající
problémy (majetkové
vztahy, současná
zástavba) činí uspoko-
jivé řešení velmi nejistým. Občané byli informováni o probíhající inventuře
poslední urbanistické studie Ďáblic, která vznikla v roce 2000. Bohužel
pro Ďáblice, se současné stavební aktivity řídí platným územním plánem,
který umožňuje poměrně masivní obytnou výstavbu včetně vícepodlažních
domů, a to na ploše 21,4 ha. 
V připravovaném konceptu nového územního plánu činí velikost této plo-
chy, kterou je možno zastavět obytnými stavbami, dokonce 33,4 ha. Tako-
váto výstavba by nejen změnila urbanistickou podobu obce, ale měla by
i zásadní dopad demografický. Problémy vzniklé náhlým zvýšením počtu
obyvatel však developerské firmy, které obvykle stojí za plánovanou
výstavbou, netíží. 
Ing. arch. Petr Hlaváček hovořil o možném významu materiálu nazva-
ném Koncepce rozvoje Ďáblic, který by mohl napomoci usměrnit některé
neadekvátní stavební zásahy v budoucnosti. Závěrečná část živé debaty
se týkala připravované zástavby severního okraje Ďáblic v oblasti mezi
statkem a skládkou, přímo v prameništi Mratínského potoka. Starosta
obce informoval o stanoviscích městské části k tomuto záměru, které byly
odeslány na odbor životního prostředí magistrátu. Je dobře, že se sou-
časné vedení obce začalo věnovat problematice stavebního rozvoje
a s ním spojených témat, včetně informování občanů, jak dokládá i tato
beseda. Doufejme, že nezůstane pouze u úvah, plánů a koncepcí. 

Jan Havrda

Proč se tak chovají?
Vážení občané, zamýšlím se nad problémem, proč se naši občané chovají
tak bezcitně a neurvale, že na dopravních hřištích odcizí majetek, který je
tam určený pro naše děti a vnuky. V únoru letošního roku někdo odcizil
dvě kola z červeného autíčka na dětském hřišti K Lomu. Jelikož oprava
autíčka vzhledem
k poškození nebyla
možná, musel se vymě-
nit celý plastový horní
díl pružinového hou-
padla a oprava vyšla
obec na 11 000 Kč.
V týdnu od 11. 4. 2011
došlo opět na hřišti
K lomu k odcizení obec-
ního majetku tím, že
někdo utrhl z klouzací věže klouzačku, čímž vyřadil tento hrací prvek
nejen z provozu, ale hrozí zde ještě nebezpečí, že se někdo na klouzačce
může poranit. Apeluji na vás, hlídejme si majetek, 
který je nás všech. Zdeňka Fišmistrová
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Ještě k rozpočtu
Jak jsem předeslal v minulém čísle Ďáblického 
zpravodaje, vracím se ke schválenému rozpočtu
městské části na rok 2011. Tentokrát bych Vám 
rád představil strukturu rozpočtu z pohledu 
rozpočtových příjmů a výdajů. 

Mezi podstatné položky na straně příjmů musíme zahrnout:
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu cca 759 000 Kč

Neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy: 

dotace dle počtu obyvatel 3 155 000 Kč

dle rozlohy území 1 587 000 Kč 

dle počtu žáků ZŠ, MŠ 2 570 000 Kč 

dle plochy komunikací 727 000 Kč

dle plochy zeleně 427 000 Kč

dle sboru dobrovolných hasičů 434 000 Kč

Výnos ze skládky 11 613 400 Kč

Předpokládaný výnos daně z nemovitosti 3 200 000 Kč

Dotace tedy celkem činní 24 472 400 Kč

Dále se mezi příjmy zahrnují tzv. vlastní příjmy, jako například poplatky
ze psů, poplatky za zábor veřejného prostranství, poplatky z hracích auto-
matů a výtěžky z provozování loterií, správní poplatky, dary atp. Tato
položka je v letošním roce ve výši cca 2 284 000 Kč. Zde je však nutné
uvést, že je letos výrazně zkreslena mimořádnou splátkou tělovýchovné
jednoty ve prospěch Úřadu městské části ve výši 1 000 000 Kč.
Příjmy celkem představují částku 26 956 400 Kč. Zde je třeba připome-
nout, že výnos ze skládky je příjmem, který vyplývá ze smlouvy uzavřené
mezi MČ a HMP a je závislý na provozu skládky v našem katastru. Jinak
řečeno – za běžné situace, tj. bez skládky, by naše příjmy byly na cca 
52 % současnosti.

Výdaje
Mezi podstatné položky na straně výdajů musíme zahrnout: 
Kap. Školství a mládež celkem 6 734 000 Kč. V této kapitole je počítáno
s dotací pro ZŠ a MŠ v celkové výši 4 000 000 Kč, dále příspěvek na školu
v přírodě 1 600 000 Kč. Z této kapitoly je také financován provoz dět-
ského klubu v Obecním domě a podporována činnost školské a kulturní
komise (jak pro mladší, tak i starší spoluobčany).
Kap. Vnitřní správa a samospráva celkem 7 993 500 Kč. Tato kapitola
obsahuje náklady na provoz úřadu Městské části. Vnitřní správa tj. provoz
úřadu činní 5 487 500 Kč. Vlastní samospráva obce představuje částku 
2 506 000 Kč.
Kap. Městská infrastruktura obsahuje mimo jiné 900 000 Kč na příspěvek
obyvatelům na likvidaci odpadu (popelnice). 700 000 Kč představuje
částku na nákup služeb, jako například velkoobjemové kontejnery na
odpad a obecně likvidaci odpadu z MČ. Dále předpokládané náklady na
veřejnou zeleň ve výši 1 405 000 Kč.
Kap. Doprava obsahuje náklady na správu a údržbu (včetně zimní)
pozemních komunikací a chodníků v celkové výši 1 352 000 Kč.
Kap. Kultura, sport zahrnuje mimo jiné náklady na provoz knihovny ve
výši 445 000 Kč, a dotaci TJ Ďáblice ve výši 400 000 Kč.
Kap. Bezpečnost představuje dotaci na provoz místního Sdružení dobro-
volných hasičů v celkové výši 400 000 Kč.
Kap. Zdravotnictví a sociální oblast obsahuje příspěvky na činnost zájmo-
vých sdružení (Diakonie, atd.), a aktivity Sociální komise v celkové výši
200 000 Kč.
Dále je na výdajové straně ještě mnoho jednotlivých, více či méně pod-
statných položek. Jak jsem uvedl v minulém Zpravodaji, letošní rozpočet
byl sestaven jako přebytkový a plánovaný přebytek předpokládáme po
zralé úvaze účelně investovat ve prospěch Ďáblic.

Ing. Martin Křížek

www.dablice.cz
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Jarní kreativní dílny
a velikonoční 
jarmark
Již čtvrtým rokem se žáci naší školy snaží
vydělat 14 000 Kč na uhrazení studijních
nákladů afrického kamaráda Samwela
z Keni. Hlavně prostřednictvím vánočních
a velikonočních trhů, na kterých prodá-
vají svoje výrobky.

Letošní velikonoční trhy jsme se ale pokusili
pojmout trochu jinak. Nazvali jsme je Jarní
kreativní dílny a velikonoční jarmark. Chtěli
jsme, aby žáci neprodávali jako vždy svoje
výrobky, ale aby si spolu se svými rodiči pod
vedením odborníků zkusili něco nového.
Ve čtvrtek 14. dubna zahájilo akci vystoupení
mladších žáků pěveckého sboru pod vedením
paní učitelky Anny Součkové. A pak už se začalo
tvořit.
Paní Daniela Tůmová si se svými kolegyněmi
Janou Luskovou a Květou Kotrčovou připravily
zdobení kraslic drátkováním a paličkováním
a výrobky ze slámy. Všem, kdo si tyto techniky
chtěli vyzkoušet, ochotně radily a pomáhaly.
Paní Jitka Aston ve své dílně zapojila část
rodiny a pod jejich dohledem zájemci zdobili

polevou perníčky (a protože byly čerstvé a moc
dobré, tak je mnozí rovnou konzumovali), kras-
lice zdobili voskem, malovali sádrové odlitky
a vytvářeli zápichy do květináčů.
Pan Marek Zamazal proměnil prostor u zadního
vchodu do školy v keramickou dílnu. Tady se
glazovalo, vypalovalo v plynové peci, chladilo,
prodávala se krásná keramika. A k tomu bylo
možné popíjet výborný čaj, který ve své čajovně
připravovala paní Markéta Muláčková. Čaj byl
zdarma. Byl to dárek paní Muláčkové dětem
z naší školy. 
Součástí akce byla také výstava v chodbě
u hlavního vchodu do školy. Je to výstava

s názvem Nebojme se umění, ono se nás také
nebojí a připravila ji paní Muláčková s dětmi
z výtvarného kroužku, který od začátku školního
roku vede ve škole.
V 17 hodin se většina přítomných přesunula do
sálu na operetku Budulínek. Nastudovaly ji
v rámci sborového zpěvu žákyně 3. tříd pod
vedením paní učitelky Součkové. Všechna děv-
čata podala výborný výkon, za který sklidila
zasloužené bouřlivé ovace.

Poté proběhla aukce uměleckého díla. Dražila
se pyramida vyrobená na výtvarném kroužku.
Peníze z této aukce, dobrovolné vstupné na

operetku a ostatní výdělky budou použity na
školné pro Samwela.
Po celé odpoledne si mohly děti také obrázkem
nebo básničkou vykoledovat velikonoční slad-

kost a malou svačinku. To byl sponzorský dar,
který zajistila paní Petřikovová u firmy Sodexo
pro všechny účastníky jarmarku.
Příjemná atmosféra, spokojené děti i jejich
rodiče, pěkné výrobky a výkony, ochota a vstříc-
nost všech, kteří se na akci podíleli. To vše nám
udělalo radost. Děkujeme a doufáme, že opět
příští rok...

Za ZŠ M. Bulirschová a J. Chmátalová

Poetické odpoledne 2011
Poetické odpoledne je miniprojekt, který na naší škole proběhl už čtvrtým rokem. Po dlouhé zimě se
na nás usměje slunce, my se těšíme z jeho nesmělých paprsků, a tak si chceme jaro ještě více přiblížit. 
Proto jsme se před několika roky rozhodli uspořádat poetické odpoledne s recitací, zpěvem a hrou
na hudební nástroje. První krůčky byly nesmělé, a asi jsou dodnes, ale každým rokem se děti samy
hlásí, aby si jedno jarní odpoledne zarecitovaly a zahrály. Letos jsme si k této akci zvolili 30. březen.
Řada žáků má ve středu odpoledne zájmové kroužky a jiné aktivity, ale přesto se jich více než 
dvacetpět sešlo v sále školy, abychom společně prožili příjemné odpoledne. Přednášeli a na hudební
nástroje hráli žáci hlavně z 1. stupně. 
Měli jsme velkou radost, že k nim tentokrát přibyli i tři šesťáci. Jejich výkony posoudila nejen
porota, ve které zasedli a předávání cen se s učiteli ujali žáci z deváté třídy, ale i publikum. Přišli se
podívat rodiče, prarodiče i spolužáci a určitě nelitovali. Poetické setkání se opět vydařilo a tak se už
těšíme na jeho pokračování příští rok. Jitka Stoklasová, učitelka ZŠ 
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Netradiční hodina tělesné výchovy nebo
netradiční konverzace v angličtině?
Pan učitel Besskó připravil pro žáky 8. a 9. třídy netradiční hodinu. Probí-
hala v tělocvičně školy, vedl ji v angličtině „coach“ Scott Page a žáci se
v ní prakticky seznamovali se základy hry kriket. 
Pan Scott Page pochází z Austrálie a v současné době působí v České
republice jako trenér mužského národního kriketového týmu. Kriket je ve
světě velice populární hra, která se čím dál víc hraje i v Čechách. Žáci by
po úvodním školení měli vědět, kdo je batsman a bowler, co je pitch
a wicket a jaká jsou pravidla hry. Vyzkoušeli si, že to není úplně jednodu-
chá hra. Kdo chce hrát, musí poctivě trénovat. Možná, že se někomu 
kriket natolik zalíbil, že se mu bude dále věnovat.

Jana Chmátalová, zástupkyně ředitelky

Co chystají komise

Kdo se nebojí, smí do lesa 
aneb s lucerničkou za pohádkou
Už jste někdy šli Ďáblickým hájem za tmy jen s lucerničkou nebo baterkou
v ruce? Pokud ne a chcete si to zkusit, přijďte v sobotu 21. května
v 19.30 hodin na hřiště nahoře na Květnové. Společně dojdeme na hřiště
s ohništěm (dříve zvané Areál zdraví), kde si zapálíme ohýnek a budeme
si číst pohádky. A komu po cestě vyhládne, může si opéct buřtík...
Lucerničku si můžete vyrobit téhož dne od 10 do 12 hodin ve výtvarné
dílně v prostorách Mateřského centra v Obecním domě.

Malujeme svět, v němž
můžeme společně žít
Otevřený Ateliér slaví páté narozeniny a zve
vás na výstavu svých obrázků, které jsou 
vystaveny v jídelně Diakonie ČCE v Ďáblicích,
Ke Kinu 7, od 28. dubna do 1. června.
Otevřený Ateliér je výtvarná aktivita 
nejen pro zdravotně postižené lidi.
Více se můžete dozvědět na 
www.otevrenyatelier.estranky.cz

Vedoucí projektu a autorka obrázků Mgr. Pavla Výborná

Pozvánka na jarní výlet seniorů – 
Po stopách spisovatelů
24. května 2011 se uskuteční tradiční jarní výlet seniorů. Prvním cílem
bude zámek Dobříš, kterému se dříve říkalo „zámek spisovatelů“ a který
je nyní v soukromém vlastnictví původních majitelů z rodu Colloredo-
Mannsfeld. Po prohlídce francouzského zámeckého parku i zámecké
expozice se přesuneme do Mníšku pod Brdy, který je spjat s autorem pos-
tavy oblíbeného dětského hrdiny Káji Maříka. V případě zájmu budeme
moci poobědvat v zájezdním hostinci U Káji Maříka, který se nachází
v zrekonstruovaném pivovaru rodu Vratislavů z Mitrovic. Po obědě vstou-
píme do historického období mezi dvěma světovými válkami při návštěvě
státního zámku v Mníšku pod Brdy. Podrobnější informace k cílovým 
lokalitám najdete na www.zamekdobris.cz a www.zamekmnisek.cz.
Prosíme seniory, kteří mají zájem se tohoto výletu zúčastnit, aby se co
nejdříve přihlásili v Diakonii (v Obecním domě, U kina 7, každý pracovní
den od 8 do 16 hodin) u paní Jany Kacovské a zároveň u ní složili 50 Kč
jako zálohu na výlet. V případě, že by se výletu zapsaný účastník nemohl
zúčastnit a nezajistil by za sebe náhradníka, je záloha nevratná. V případě
nepřítomnosti paní J. Kacovské i jejích kolegyň z důvodu práce v terénu je
možné odevzdat přihlášku v lékárně.
Odjezd autobusu bude 24. května v 8.15 hodin z ulice Hořínecká
v blízkosti bývalé Battistovy cihelny (později Prefy).
Výlet se bude konat za jakéhokoliv počasí.
Pěkný výletní den přeje sociální komise při MČ Praha–Ďáblice!

Barbara Tranová

Velikonoční poklad se našel 
na hřišti na Květnové...
V sobotu před Velikonocemi 16. dubna uspořádala školská a kulturní
komise akci s názvem Hledání velikonočního pokladu. Akce se usku-
tečnila na hřiště v Květnové ulici. Po několika dnech zimy a deště vysvitlo
sluníčko a přilákalo více než osmdesát dětí s doprovodem. Pro předškolní
a mladší školní děti zde bylo připraveno šest stanovišť – děti si tak mohly
otestovat své znalosti zvířat, rostlin, vyzkoušet slalom s míčkem na lžíci,
popovídat si o velikonočních zvycích a také vyzkoušet svou fyzickou zdat-
nost na největší prolézačce na hřišti. Po hrách si mohly děti vyrobit jarní
drobnost ve výtvarné dílně. Odměnou jim byl poklad, který si samy našly,
a tak nikdo neodcházel s prázdnou. Hlavní organizátorkou této vydařené
akce byla paní Věra Hajšmanová. Jí i všem ostatním pomocníkům 
a účastníkům děkujeme.

Simona Dvořáková

Sbor dobrovolných hasičů Praha–Ďáblice Vás zve na
Soutěžní odpoledne a Den otevřených dveří který pořádá u příležitosti Mezinárodního dne dětí.
Akce se koná dne 1. června 2011 od 15 do 19 hodin před hasičskou zbrojnicí v ulici U Parkánu 765.
Na místě budou připraveny netradiční soutěže (kuželky, rychlá ruka, plechovky, úklid apod.). Pro děti, které by si chtěly 
vyzkoušet práci hasiče, bude připravena stříkačka a možnost vyzkoušet si zásahové vybavení hasiče.
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Fotbalový oddíl má
nového partnera
Fotbalový oddíl navázal spolupráci a partnerství
se společností A.S.A. „Společnost A.S.A. se roz-
hodla na základě zpracovaného a projedna-
ného projektu spolupráce podpořit sport
v Ďáblicích částkou 100 000 Kč. Na spolupráci
nás nejvíce zaujalo, že v předloženém projektu
je dán velký důraz na rozvoj mládežnického
sportu, včetně letního sportovního kempu. Tyto
aktivity by naše společnost chtěla maximálně
podpořit“, říká prokurista společnosti Ing. Libor
Luňáček. 
Jsme rádi, že námi zpracovaný projekt zaujal,
a že společnost A.S.A. se bude podílet na spor-
tovní činnosti v Ďáblicích. 

Fotbalová školička 
V září minulého roku jsme evidovali více jak tři-
cet dětí ve fotbalové školičce, a tak jsme hned
na začátku jarní sezóny ze školičky vytvořili
nový tým předpřípravky, který od září již bude
hrát soutěž jako mladší přípravka. A aby byl tým
připraven, přihlásil Honza Němec tým do Jarní
ligy (ročník 2004 a mladší) na Meteoru Praha,
kde postupně odehrají šest hracích dnů formou
turnajů. 

S ohledem na cíl zkvalitnit mládežnickou
základnu, bylo rozhodnuto, že náklady na tur-
naj (6 000 Kč) bude hradit fotbalový oddíl 
(což není u všech oddílů standard). 

Z výsledků
Muži A po prvních dvou vyhraných zápasech
další dva zápasy prohráli, takže to vypadá, že se
do klidného středu tabulky zatím nedostaneme. 
Mládežnické týmy v prvním kole zápasy také
většinou prohrály, nicméně druhé kolo již bylo

daleko lepší. Mladší přípravka se dostala do své
formy a doma zvítězila nad týmem Kopanina
10:0. 
Výhru 11:1 přivezla z Nebušic i starší přípravka.
Radost máme i ze starších žáků, kteří vybojovali
na Chodově remízu, hrají totiž 1. třídu a v září
minulého roku jsme v týmu měli pouze sedm
hráčů a byla otázka, zda danou soutěž vůbec
přihlašovat. Tým se podařilo postupně doplňo-
vat a tak remíza těší dvojnásobně. 

Novinky z klubu
V neděli 10. 4. proběhlo na našem umělém
hřišti šest zápasů malé kopané 5+1 a my si tak
odzkoušeli celodenní provoz hřiště se souběž -
ným hraním zápasů na travnatém hřišti. Snahou
bude získat v další sezóně více zápasů této 
soutěže. 
Pan starosta MČ Praha Ďáblice ing. Miloš
Růžička přijal funkci čestného člena výboru let-
ního sportovního kempu. Děkujeme za podporu
tohoto projektu.
Webové stránky sportovního kempu jsou již
funkční včetně možnosti zaslat přihlášku
www.veselemice.skdablice.eu.

Dne 12. 4. proběhla valná hromada TJ, kde byl
předsedou klubu zvolen pan Michal Mošnička
a místopředsedou byl potvrzen předseda oddílu
tenisu pan Jiljí Kubec starší.
l Hledáme trenéra pro mladší dorost, zajímavé
podmínky a slušná hráčská základna, 
kontakt: mmosnicka@seznam.cz.
l Fotbalový oddíl nabízí k odprodeji stavební
buňku, info na hřišti.

Poděkování sponzorům
Děkuji společnosti FLOPP CZ s.r.o za sponzor-
ství zápasu 17. 4. (muži A). 
Další domácí zápas 30. 4. s Kopaninou by měla
sponzorovat ďáblická restaurace „Červený
mlýn“ (Konětopská 102/3), a tak se nejlepší
hráč zápasu může těšit na večeři pro dvě osoby.
Naším cílem není jen získat sponzora zápasu,
ale v rámci možností jednotlivých firem je vtáh-
nout do sportovního života naší obce. Znám
obce, malá města, kde je sponzorství povinností
a kde není možné odmítnout. Uvidíme, jak
s touto akcí dopadneme v Ďáblicích. 

Dětský sportovní den se bude konat 
4. 6. 2011 na fotbalovém hřišti SK Ďáblice.
Začátek turnaje nejmenších ďáblických hráčů
ve 13 hodin, začátek sportovních soutěží 
od 14 hodin. Těšíme se na malé i velké.

Michal Mošnička, SK Ďáblice

Po zápase si plácneme

Ze střídačky sledujeme hru jako ostříži

Žil mezi námi –
ředitel Zdeněk Corn
Dlouholetý ředitel naší
školy pan Zdeněk Corn
by se letos v dubnu dožil
90 let. Narodil se v Kos-
telci nad Černými lesy
a vystudoval učitelský
ústav ve Sv. Janě pod
Skalou. Učil v několika školách u Prahy
a v Kostelci. Asi dva roky pracoval na
Zemské školní radě. Následně učil v Lí -
bez nících, kde jeho rodina dostala byt.

V roce 1951 byl pověřen vedením školy v Ďábli-
cích, kde působil až do roku 1971. Škola dosa-
hovala špičkových výsledků díky výbornému
kolektivu. Pravou rukou ředitele Corna byli uči-
telé M. Sejka a M. Černý, kteří věnovali dětem
mnoho i mimoškolního času. Děti vystupovaly
na řadě akcí a také účinkovaly v televizi. 
Pan Zdeněk Corn, kromě funkce ředitele, zpra-
vidla učil osm hodin týdně – český jazyk, země-
pis a tělesnou výchovu. Koníčkem pana Zdeňka
Corna byla astronomie. Založil astronomický
kroužek, kde působili občané Ďáblic i děti ze
školy. S partou nadšenců v čele s Dr. Wimmerem
vybudovali v „akci Z“ hvězdárnu. Tuto vedl pan
Corn až do svého odchodu do důchodu. 
Důsledky roku 1968 a ambice jednoho z kolegů
učitelů na místo ředitele školy způsobily, že byl
pan Zdeněk Corn se svým zástupcem M. Čer-
ným ze školy v Ďáblicích propuštěni a následně
učili na jiných školách v Praze 8. 
Pan Corn byl v listopadu 1970 přeložen na ZDŠ
v Dolních Chabrech, kde nesměl učit češtinu ani
dějepis. Později nesměl vůbec učit, pracoval
v údržbářské četě pro školy v Praze 8. 
V Ďáblicích bydlel pan Z. Corn třicet let. S man-
želkou vychovali dceru (nar. 1949) a syna (nar.
1950). Po odchodu do důchodu se s rodinou
přestěhoval zpět do Kostelce. Podle slov jeho
manželky se stěhovali z Ďáblic neradi i přes
všechna příkoří, kterých se jim dostalo.

Zdeněk Sobotka, kronikář obce

Zdeněk Corn (vlevo) s manželkou a známými 
na Ládví u hvězdárny
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Koncert Pueri gaudentes
Nová sociální komise jako první svoji větší akci velmi dobře
zajistila koncert dětí jednak z Prahy, jednak z Liberce. Koncert
se uskutečnil v „koncertním sále“ školy v Ďáblicích 1. dubna
2011. Začátek byl ve 4 hodiny. Byla to největší akce ve škole,
kterou si pamatuji. 

Na koncertu vystoupil sbor
Pueri gaudentes ze
Základní umělecké školy
v Praze 7, který je jedním
z mála českých chlapeckých
sborů. Sbor vede sbormi-
stryně Zdena Součková. Ve
své historii, která sahá do
roku 1990, navštívil sbor
řadu českých a evropských
měst a také Japonsko. Sbor
získal vysoká ocenění na prestižních festivalech v Neerpeltu, Lindenholz-
hausenu, Gorizii a vystoupil na mezinárodním festivalu Pražské jaro. 
Pravidelně účinkuje ve Státní opeře Praha. Osmdesát mladých hlasů pra-
videlně láká stovky posluchačů na své koncerty v krásných historických

prostředích, která dokonale
podkreslují žánrovou 
pestrost repertoáru 
Pueri gaudentes.
Druhé „těleso“, které na
koncertu vystoupilo, byli
Broučci II Severáčku
z Liberce. O prodlouženém
víkendu 1. – 3. dubna 2011
se děti z Broučků II zúča-
stnily zájezdu do Prahy,
kam společně vyrazily jako

hosté v rámci festivalu Rolničkové svátky písní 2011. Liberecké děti byly
hosty chlapeckého sboru Pueri gaudentes. 
První vystoupení Broučků II Severáčku z Liberce na zájezdu do Prahy se
uskutečnilo v naší ZŠ, následně se děti rozdělily do hostitelských rodin.
V sobotu dopoledne pak Broučci zazpívali na festivalu Rolničkové svátky
písní 2011 v kategorii přípravných dětských sborů, kde sklidili velký
úspěch. Broučky II vedly sbormistryně Mgr. Silvie Pálková a paní Petra
Koutecká. Jim patří velké poděkování i obdiv za vystoupení dětského
sboru. Severáček je špičkový dětský sbor základní umělecké školy bez

žánrového omezení, který často
koncertuje a jezdí po světě. 
Za pět desetiletí trvání prokázal
Severáček své mimořádné kvality
mnohými vítězstvími v domácích
i zahraničních soutěžích. Ovace
publika provázely Severáček na
třech kontinentech – ve dvaceti
zemích Evropy, v Sýrii, Jordánsku,
USA, Kanadě. V Japonsku sbor
reprezentoval Českou republiku
na Světové výstavě EXPO 2005. 
Severáček pravidelně natáčí pro rozhlas a televizi, poslechnout si ho
můžeme na několika gramofonových deskách a osmi samostatných CD.

V repertoáru sboru jsou skladby
všech slohových období od stře-
dověké hudby po současné,
často experimentující sborové
kompozice. Průměrný věk členů
Severáčku je 11 let. Členem sou-
boru Broučci II byla dívenka na
vozíku. Bylo až dojemné, jak se
ostatní děti o svoji „kolegyni“
staraly. 
Broučci II Severáčku nám zazpí-
valy národní písně, dvě písně

Pozdrav do Liberce i dvě písně v hebrejštině, které mají připravené na
zájezd do Izraele. 
Sál školy byl dosti zaplněn, především rodiči dětí. Občanů Ďáblic nebylo
mnoho – škoda, byl to nejkrás-
nější a nejrozsáhlejší koncert,
který v naší škole pamatuji. 
Jednotlivé části koncertu byly
oprávněně oceněny dlouho -
trvajícími ovacemi. 
Komu poděkovat za velmi 
příjemný podvečer? Především
všem účinkujícím dětem, dále
sbormistryním, v nemenší míře
naší sociální komisi, která pro-
gram vymyslela a pečlivě zajišťo-
vala. Díky patří i panu Janu Němcovi ze sociální komise, který byl za akci
odpovědný. Všichni dostávají jedničku s hvězdičkou. 

Zdeněk Sobotka, kronikář obce

Koncert barokní hudby v ďáblické kapli –
Ensemble Hipocondria 
Všechny milovníky vážné hudby zveme v neděli 22. května 
v 19 hodin do ďáblické kaple na koncert souboru Hipocondria,
který vznikl v roce 2000. 

Zakládajícími členy byli mladí profesionální instrumentalisté, kteří se po
několikaleté činnosti v předních českých souborech rozhodli vytvořit
vlastní, komorní, specializovaný na autentickou interpretaci staré hudby.
Soubor hraje ve variabilním obsazení dvoje housle, viola a basso conti-
nuo, dle potřeby rozšiřovaném o flétnu či hoboj. 
Ve snaze přiblížit se původnímu znění interpretovaných děl 17. a 18. sto-
letí, soubor používá dobové nástroje nebo jejich kopie a historické sys-
témy ladění. Při provádění vokálně-instrumentálních skladeb spolupracuje
se zpěváky, specializovanými na interpretaci staré hudby. 
V repertoáru souboru převažují instrumentální díla období vrcholného
a pozdního baroka a raného klasicismu. Zvláštní pozornost věnuje Hipo-
condria interpretaci opomíjených a méně uváděných skladeb českých
mistrů (Josef Antonín Plánický, František Ignác Antonín Tůma, Jiří Antonín
Benda, František Xaver Richter, Jan Zach, Jan Dismas Zelenka). 

Soubor má za sebou řadu koncertních vystoupení. V Čechách např. Sláva
barokní Čechie, Bachovské slavnosti v Novém Městě na Moravě, koncert
s podtitulem „Hudební život Bologni“ pro Národní Galerii Praha, Hudební
slavnosti Emy Destinové České Budějovice, festival Musica Ecumenica,
Festival duchovní hudby
Česká Lípa, Festival mladé
pódium Karlovy Vary. 
V zahraničí se zúčastnil mj.
Festival de musique et d’art
baroque en Tarentaise, Fes-
tival Arpèges en Alpages,
Musique en fête dans le Val
Saint-Grégoire ad. 
Za svoji nahrávku s kom-
pletním dílem barokního
skladatele Bohuslava Matěje Černohorského obdržel soubor mj. nejvyšší
ohodnocení (5 ladiček) od prestižního francouzského odborného měsíč-
níku Diapason.
Vstupné činí 50 Kč a bude vybíráno před začátkem koncertu. Výtěžek
z koncertu bude věnován na restaurování soch v kapli.

Simona Dvořáková

Vystoupení Pueri Gaudentes z Prahy

Sbor Broučci II Severáčku se připravuje

Broučci II Severáčku se zdraví 
s Pueri Gaudentes

Poděkování sbormistryni Mgr. Silvií 
Pálkové po vystoupení Broučků II

Pan Jan Němec ze sociální komise, 
rozdává pochutiny
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Ekumenická 
bohoslužba
Pěšky z Chaber na Sedlecké skály 
Ekologická sekce České křesťanské akademie
ve spolupráci s občanskými sdruženími pořádá
v sobotu 4. června 2011 v 15 hodin na
levém břehu Vltavy na louce na Sedleckých ska-
lách v pořadí již čtvrtou Ekumenickou bohos-
lužbu za krajinu. Bohoslužba je spojena
s prohlídkou kostela Stětí sv. Jana Křtitele 
v Dolních Chabrech a poutí od kostela na místo
bohoslužby se zastávkami a vlastivědným 
výkladem vedoucích klubu Mladých ochránců
přírody Sůvy.

Časový harmonogram:
9.00 prohlídka kostela Stětí sv. Jana Křtitele
v Dolních Chabrech, 10.00 odchod pěšky na
vlastivědnou vycházku, 13.30 sraz na pravém

břehu Vltavy u Sedleckého přívozu a společná
pouť na místo bohoslužby, 15.00 začátek
bohoslužby, kázat bude Josef Cepl, 
kazatel Církve adventistů sedmého dne, 
15.45 beseda s Ing. Vladimírem Buřtem, 
místostarostou obce Horní Jiřetín. 
Během odpoledne vystoupí kytarista a zpěvák
Slávek Klecandr.

Ekumenická bohoslužba za krajinu se konala
poprvé v roce 2008 z podnětu obyvatel z obou
břehů Vltavy, kteří usilují o rozumné řešení
dopravy na severozápadě Prahy. Byl to tehdy
výraz touhy po společné modlitbě, kterou mnozí
pocítili při úředních jednáních na stavebním
odboru pražského magistrátu.

Více informací a fotografie z minulých let na
www.drahan.chabry.cz

Hana Francová, O.s. Nad Drahaňským údolím 
Jana Snížková, O.s. na ochranu památek 

v Dolních Chabrech

Podobenství 
o dvou stavitelích
V Matoušově evangeliu najdeme podobenství
o dvou stavitelích. Jeden byl moudrý a rozvážný
a svůj dům postavil na skále, na pevných zákla-

dech. Druhý byl nerozumný
a pošetilý, svůj dům posta-
vil na písku. Oba domy
vypadaly stejně, ale jen do
té doby, než přišly problémy
a těžkosti. Přihnala se
vichřice a přívaly vody, dům

na skále zůstal nedotčený, zatímco dům na
písku byl rozvalen a spadl.
Člověk, který postaví svůj život na pevných
a trvalých hodnotách, obstojí, když je jeho život
úspěšný a přináší radosti. Obstojí však také,
když do života vstoupí těžkosti a bezradnost. 

Ve starozákonní knize Přísloví čteme 
o moudrosti: Blaze člověku, jenž našel moud-
rost, člověku, jenž došel rozumnosti. V její pra-
vici je dlouhověkost, v její levici bohatství
a čest. Stromem života je těm, kdo se jí chopí,
blaze těm, kdo se jí drží.

Přijměte pozvání k setkání v rámci Světového
dne modliteb ve středu 18. května 2011 
v 17 hodin. Letošní rok bude představeno Chile
(fotografie, ukázka místního jídla, přiblížení
života v této pro nás vzdálené a exotické zemi).

Zveme vás také na Noc kostelů 27. května,
kdy budou zpřístupněny desítky kostelů, sborů
a modliteben v celé republice. Náš sbor bude
otevřen v době mezi 19 a 23 hodinou večerní.
K shlédnutí bude výstavka o historii náboženské
obce. Další program bude oznámen v místním
rozhlase. 

Renata Wesleyová, farářka

Náboženská obec 
Církve československé 
husitské v Praze–Ďáblicích
Ďáblická ul. 80/75 
tel.: 773 144 608

Noc kostelů 
27. 5. 2011
Zveme všechny zájemce k účasti na akci 
Noc kostelů, která se uskuteční v kostele 
Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech 
dne 27. května 2011.

Program:
17.50–18.00 Zahájení vyzváněním zvonů
18.00–18.15 Uvítání – Mgr. Hana Pištorová
18.15–19.00 Přednáška o románských 
malbách v apsidě
19.00–20.00 Gregoriánská hudba, 
volná prohlídka
20.00–20.15 Slavnostní slovo 
ThDr. Stanislava Prokopa
20.15–21.00 Vystoupení dětské skupiny 
„Ratolesti“
21.00–21.30 Přednáška o románských 
malbách v apsidě
21.30–22.00 Tichá meditace, 
prohlídka zvonice.

Více na www.nockostelu.cz,
www.osop-chabry.cz



Co řešíme kolem staveb
z let minulých II
V předminulém čísle Ďáblického
zpravodaje jsem vás seznámil
s některými problémy, které
řešíme kolem starších stavebních
akcí v naší obci. Na mou výzvu,
aby někdo napsal, která akce by
zajímala nejvíce, nikdo nezareagoval, alespoň
vás tedy seznámím s tím, jak jsme v jednotli-
vých případech pokročili.
Část střechy nad soláriem „U Holců“ byla nově
potažena asfaltovou lepenkou s opravou
detailů tak, aby bylo zamezeno zatékání.
Opravy tohoto objektu chceme z hlediska naší
městské části minimalizovat vždy na nejnutnější
rozsah, protože z hlediska dlouhodobého
výhledu se jakákoliv větší investice nejeví 
efektivní.
K instalovanému kotli v Obecním domě jsme
revize dohledali. Jedna, ta původní, je podle
člověka pod ní podepsaného, falešná, druhá
podepsaná tímtéž člověkem nově po více než
roce neplatná, neboť jak zjistil kolega z rady
pan Novotný, není osobou způsobilou vydávat
revize. Někteří „odborníci“ si budou muset
zvyknout, že co jim v létech minulých někdy
procházelo, již dále procházet nebude. Protože
je komín dle stanoviska skutečných odborníků
v rozporu s předpisy, rozhodla se rada upravit
vytápění prostor lékárny tak, jak bylo zajištěno
do doby osazení dodatečného kotle (bez využití
neodborně provedeného komína). Celým systé-
mem vytápění v 0becním domě se budeme
ještě zabývat z hlediska spravedlivého dělení
nákladů na topení a efektivnosti vynaložených
prostředků. 
Oprava závad v hasičské zbrojnici bude zreali-
zována pravděpodobně v průběhu následujících
měsíců. Ze schůzky, která měla proběhnout
v polovině dubna a měla vyjasnit stanovisko
naše a stanovisko zhotovitele na způsob prove-
dení oprav, se zástupce zhotovitele ze zdravot-
ních důvodů omluvil. 
Probíhá reklamační proces na způsob a kvalitu
položení žulové dlažby na centrálním náměstí,
kdy na místním šetření 18. 4. 2011 jsem zhoto-
viteli sdělil své technické připomínky, k nimž se
následně vyjádří. Požadujeme provedení spár
v souladu s příslušnými normami tak, aby
nemohlo docházet k uvolňování kostek a vymý-
vání vsypu přívalovými dešti. Otázka kvality
dlažby řezaná x štípaná je zhotovitelem vysvět-
lována jako záležitost jasná, neboť dle projektu
vysoutěžená a odsouhlasená byla dlažba ští-
paná. Údaje ve výkazu k fakturaci s dlažbou
řezanou jsou prý jen přepisem, nedopatřením. 
Jen na okraj vyzývám všechny, abychom si par-
kových úprav na náměstí opravdu, ale opravdu
velmi vážili, vzhledem k cenám, které naše
městská část za dílo v minulém volebním
období zaplatila. Posadíte-li se na jednu ze tří
laviček, vězte, že každá stála 35 998 Kč,
odpadky si odhodíte do jednoho ze dvou košů,
každý za 22 336 Kč. Pokud vaše oko spočine na
ozdobném ocelovém sloupku zapuštěném 

v zemi, o jehož funkci můžeme diskutovat či
snít, vězte, že jeden každý z těch osmi nás stál
„kulatých“ 7 777 Kč. A plakátovací plocha 
123 403 Kč. 
Část střechy v domě Ďáblická 339/14, kde zaté-
kalo plechovou střechou jsme nechali odborně
přetěsnit včetně povrchové úpravy nátěrem,
doplnili jsme svody (i u mansardy z Ďáblické
ulice). Oprava takto vyšla přibližně na čtvrtinu
původně očekávaných nákladů. 
Na dvoře školky byl doplněn vstup do revizní
šachty tak, jak rozum káže a šachta je přístupná
pro případné čištění a údržbu. 
Na chodníku v Ďáblické ulici zhotovitel bez
navýšení nákladů ochotně doplnil chybějící
obrubníky tak, aby nemohlo docházet k rozlé-
zání položené zámkové dlažby. 
Během posledních dvou měsíců se nám ukázaly
další stavební problémy, např. deformace dřevě-
ného obložení na růžovém pavilonu školky,
koroze zdejšího venkovního schodiště, propadlé
okolí studny na Ďáblické ulici. O jejich řešení
vás budu následně informovat.

Tomáš Dvořák

Malé zamyšlení
Až budete hodnotit jarní úklid, mějte, prosím,
na mysli, že nepořádek nezpůsobil ani jediný
člen rady, ale nejspíše lidé, kteří nedodržují
základní návyky civilizované společnosti. Dále
to, že ač se to zdá některým pozdě, proběhl
v naší Městské části úklid zimních posypů
vzhledem k jiným místům v jednom z nejčasněj-
ších termínů. 
Dále si, prosím, uvědomte, že koše a pytlíky na
psí exkrementy jsou sice dobrá věc, ale když
pytlíky přes noc po jejich doplnění všechny
zmizí, opět vězte, že je nemají doma členové
rady, jejichž síly už nestačí ani na to, aby tyto
koše dnem i nocí hlídali. Nám se u domu čas od
času objeví od neznámého dárce vedle popelnic
pytle nepořádku, rozložený vybouraný sprchový
kout, zrcadlo či něco podobně potřebného.
Nepíšu a nepsal jsem nikam. Já to prostě ukli-
dím. Bohužel narážíme na nevychované vychy-
tralé lidi kolem nás, ale pokud nechceme, aby si
naše děti zvykaly, že je normální povalování
nepořádku na veřejném prostranství, zkusme
dle možností tiše přiložit sami ruku k dílu. Vím,
že nás je tady takových víc a těmto „spolubo-
jovníkům“ děkuji.
Neberte, prosím, tento článek jako zříkání se
zodpovědnosti rady za čistotu v obci. Jen jsem
chtěl nastolit i trochu jiný pohled na věc. 

Tomáš Dvořák

Ad: Pokácené stromy
V minulém zpravodaji mne zaujal krátký článek
pod fotografií pařezu, který zbyl po pokáceném
stromu v ulici Na Terase, ve kterém si autor
článku a fotografie (zkratka -mat-) klade
otázku, proč byl strom pokácen. Samotnou mne
mrzelo pokácení pěkné vzrostlé břízy, kolem
které jsme chodili s dětmi do školy a ze školy.
Ve zmiňovaném článku mne však zarazila
poslední věta: „To už se asi nikdy nedozvíme

stejně jako to, kde skončilo krásné březové
dřevo.“ Tato věta mě přiměla k tomu, abych
zatelefonovala na úřad naší MČ a poprosila
referentku životního prostředí paní Kateřinu
Vojtovou, aby se pokusila vyhledat, kdo podal
žádost o pokácení tohoto stromu. Paní Vojtová
mé prosbě ochotně vyhověla a sdělila mi, že
o pokácení bříz požádal sám úřad MČ s odů-
vodněním, že stromy se nacházejí v těsné blíz-
kosti pěší zóny u základní školy a v blízkosti
rodinného domu a jsou ze dvou třetin proschlé,
čímž by mohly ohrozit zdraví kolemjdoucích lidí.
Žádosti bylo vyhověno a stromy pokáceny. Dis-
kutovat nyní o tom, jak moc byly seschlé a jestli
by nestačilo stromy omladit, již opravdu nemá
cenu. Spíše bych ráda povzbudila všechny oby-
vatele Ďáblic, aby se neostýchali obracet se se
svými dotazy nebo připomínkami přímo na
zaměstnance úřadu, neboť mohu potvrdit, že
jsem se pokaždé setkala se vstřícným a ochot-
ným jednáním.

Barbara Tranová

Pernatá
V Ďáblicích je mnoho zajímavých
míst, která by mohla v budouc-
nosti sloužit k odpočinku. O jed-
nom takovém místě vím, a proto
bych se chtěl o tento malý poznatek s vámi
podělit. Možná se o toto místo někdo již 
zajímal, možná že ne. 
Je vidět z křížení ulic Kučerové a Hřenské,
pohlédnete směrem nahoru k Hvězdárně a za
polem spatříte malý lesík se stromy smíšeného
typu. Na poli před lesíkem vás každý den zdraví
zdatný bažantí samec, který tuto lokalitu hlídá. 
Napadla mě myšlenka, jak toto místo jinak
využít. Tento pozemek by po kompletní údržbě
a umístění laviček mohl sloužit jako oddechové
místo s výhledem na Ďáblice a mnohem dále.
Pozemek je určen k plnění funkce lesa. Vedle
tohoto pozemku směrem k ulici Květnová je
druhý pozemek, který je označen jako zeměděl-
ský půdní fond. Na tomto pozemku je studna,
která by si po letech stání na dešti a sněhu
zasloužila o kapku víc pozornosti a třeba
i zastřešení pergolou. Přímo na studni pod per-
golou by se mohlo sedět. Na obou parcelách by
vznikla odpočinková zóna pro všechny naše
občany s pěkným výhledem. Tuto myšlenku
jsem hodil na papír a předal k projednání.

Marcel Janek
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Developeři mění
podobu Ďáblic 
Pod názvem Ďáblické rezi-
dence s.r.o. vystupují develo-
peři, kteří chtějí za bývalým
statkem v severní části
Ďáblic postavit soubor obyt-
ných a rodinných domů.

V oznámení záměru se uvádí, že se jedná 
o činžovní vily (!), třípodlažní a čtyřpodlažní.
Třípodlažní je však pouze jediný dům, zbývají-
cích 10 bytových domů je čtyřpodlažních. Sou-
částí sídliště bytovek, které se pyšní označením
„rezidence“, má být též 22 rodinných domů.
Přes devět stovek obyvatel nového sídliště bude
mít k dispozici celkem 287 parkovacích stání
v podzemních garážích, v garážích u rodinných
domů a při komunikacích. 
V záměru předloženém pro zjišťovací řízení dle
zákona o posuzování vlivu staveb na životní
prostředí není ani slovo o infrastruktuře. Bude
se stavět jen obytný komplex, jehož první část
by měla být dokončena již v roce 2013. Děti si
nejspíše budou hrát na vlastním písečku, pro-
jekt na ně pamatuje jedním pískovištěm, jednou
prolézačkou a dvěma lavičkami. Teprve v další
etapě výstavby, s níž je v budoucnu uvažováno,
je naplánována mateřská škola pro 60 dětí. 
Zkusme si položit otázku: Co přinese tento
velkorysý projekt Ďáblicím a jejím obča-
nům? Náhlý nárůst obyvatel téměř o jednu
čtvrtinu bude velkou zátěží nejen pro dopravu
v již nyní přetížené Ďáblické ulici. Na exponova-
ných místech v obci budou chybět parkovací
místa. Čekací doba na poště či u lékaře se pro-
dlouží. Již nyní je problém umístit dítě do
mateřské školy, takto nebude stačit ani kapa-
cita základní školy. Nezapomeňme, že v blízké
době budou na území Ďáblic dostavěny tři
velké domy s cca 60 byty (na rohu Ďáblické
a Hořínecké a u Ďáblického hřbitova nad 

Akcízem). Již sama tato výstavba znamená 
zvýšení počtu dětí ucházejících se o umístění
v mateřské a základní škole. Vyjmenovala jsem
jen negativa. Najdou se pozitiva, která by je
vyvážila? Já je nevidím. 
Domnívám se, že nastal čas, abychom zahájili
na radnici otevřenou diskusi s občany, jak si
představují rozvoj Ďáblic v nejbližších letech.
Každý názor je pro mě jako zastupitelku důle-
žitý, abych mohla zodpovědně spolurozhodovat
o budoucí podobě Ďáblic. 

Táňa Dohnalová

Rezidenti nebo občané?
Developerská firma Ďáblické rezidence
s.r.o. připravuje v prostoru mezi areálem
statku, Ďáblickou ulicí a prameništěm
Mratínského potoka výstavbu obytného
komplexu, který má sestávat z 11 byto-
vých a 22 rodinných domů. 

Obytný komplex počítá s 265 byty, v nichž
nalezne domov přibližně 930 osob. Projekt

počítá s tím, že každý den do sídliště zajede 
či z něj vyjede kolem 440 aut, která budou
v naprosté většině využívat ulici Ďáblickou
a další hlavní komunikace v obci. Počet auto-
mobilů posouvá projekt do kategorie takzva-
ného nadlimitního záměru. Zde je důvod, proč
v současné době probíhá na Magistrátu hlav-
ního města Prahy posuzování vlivů projektova-
ného sídliště na životní prostředí Ďáblic. 

Opravdu bez negativních vlivů?
Projektant, jenž v uvedeném řízení hájí zájmy
investora, ujišťuje, že „lze vyloučit negativní
vlivy na obyvatelstvo“. K pozitivním přínosům
projektu podle investora patří vytvoření „nové
obytné lokality v blízkosti rekreačního prostředí
Ďáblický háj“ či „vybudování moderního byd-
lení pro stovky obyvatel“. Projektant sice přiz -
nává, že výstavba areálu znamená zábor orné
půdy, takové „čerpání vyčerpatelného přírod-
ního zdroje“ však hodnotí jako akceptovatelné,
neboť se jím „naplňuje“ platný územní plán.
Některé pasáže projektu dokonce slibují zlep-
šení. Díky výstavbě údajně dojde k přeměně
stávajících „chudých rostlinných a živočišných
společenství“ v „plochy zeleně se zastoupením
trávníků, keřů a stromů“, které „zlepší pod-
mínky pro existenci živočichů“. Díky tomu
„nepochybně dojde k rozšíření počtu druhů,
které sem budou imigrovat z okolních ploch
zeleně a zahrad...“ Ani scenérie nedojde podle
projektu újmy. Jako „krajinné dominanty“ jsou
zmíněny toliko skládka Ďáblice a ulice Cíno-
vecká D-8, přičemž projektant dochází k závěru,
že „nebudou dotčeny významné krajinné
prvky“ ani „nebude negativně ovlivněna 
estetická kvalita území“. 

Nechceme novou dominantu 
Bytostní optimisté či ti, kdo zastávají názor, že
se musíme smířit s negativy, která bydlení na
okraji Prahy nutně přináší (jak se kdysi na strán-
kách Ďáblického zpravodaje vyjádřil bývalý
místostarosta), nechť laskavě zváží, zda mají ve
čtení tohoto článku pokračovat. Ty, kdo nechtějí
zavírat oči před realitou, si však dovolím upo-
zornit na následující souvislosti.

Vizualizace projektu obytného komplexu Ďáblické rezidence, pohled od západu

Pohled na centrum Ďáblic od severu. V případě uskutečnění výstavby bytového komplexu by byla 
pohledově zakryta škola a historické hospodářské budovy a dominantou prostoru by se staly 
čtyřpodlažní domy
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Úpravy parkového charakteru, které předpo-
kládá projekt „Ďáblické rezidence“, mohou jen
stěží konkurovat funkcím přirozeného přírod-
ního prostoru. 

Zastavme ničení krajiny
Bylo by možné zmínit i další problémy, které by
pro každodenní život obce znamenal příchod
bezmála tisícovky nových obyvatel, jistě tak
učiní povolanější, než jsem já. Svým článkem
chci především upozornit na to, že jsme všichni
svědky absolutním rozsahem možná nevelkého,
avšak závažného ničení krajiny. Ano, Ďáblice
ještě svoji krajinu mají, stačí se rozhlédnout
třeba od hvězdárny. Necitlivá plošná výstavba
na okrajích stávající zástavby, jež má dnes
podobu projektu „Ďáblických rezidencí“, nás
však může velmi brzy o půvaby naší krajiny při-
pravit. Na závěr ocituji ze zákona o ochraně pří-
rody, na nějž se odvolává také projektant
„Ďáblických rezidencí“, aniž by však pro něj
znění zákona bylo korektivem podoby projektu:
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kul-
turní a historická charakteristika určitého místa
či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho
estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajin-
ného rázu, zejména umísťování a povolování
staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem
na zachování významných krajinných prvků,
zvláště chráněných území, estetických hodnot,
kulturních dominant krajiny, harmonického
měřítka a harmonických vztahů v krajině“.
Moudrá slova. Nevím jak rezidenti, jako občané
bychom však měli trvat na jejich naplňování. 

Dušan Andrš
Fotografie Jan Havrda, Lenka Stroblová a archiv

Severní okraj Ďáblic. Žlutě ohraničena plocha, na
které by měl vzniknout obytný komplex. Ve srov-
nání se zámkem jsou zřejmé neadekvátní rozměry
plánovaných staveb

Vodní plocha v centrální části prameniště Mratínského potoka. Na obzoru stromy u Ďáblické ulice

V Praze jsou tisíce neprodaných nových bytů
Informace ze světa realit. O nové byty v hlavním městě není moc velký zájem. Bez majitele
je v Praze víc než 7 000 bytů. A developerům zřejmě nevadí, že byty zůstávají prázdné. 
Developerská společnost Trigema začala v lednu 2011 vydávat analýzy rezidenčního trhu.
V pořadí již druhý průzkum přináší další pohled na ceny nového bydlení v Praze. Ke konci února
napočítala Trigema v hlavním městě 10 590 bytů ve 230 projektech (a to i v jednotlivých eta-
pách rozestavěnosti). Volných bytů bylo přitom k dispozici víc než 7 000! Nejlevnější pražský byt
stojí podle developerské společnosti Trigema kolem 1,4 mil. Kč, naopak nejdražší 34 mil. Kč.
Central Group ovšem v březnu oznámil, že své nové byty z projektu Nové Letňany bude nabízet
za cenu od 1,1 mil. Kč.

Zdroj EuroNet Media s.r.o.

zemní vody, jejichž hladina je v tomto prostoru
mimořádně vysoká. 
Samotné domy budou jistě dobře odizolovány
a tak ochráněny před působením podzemní
vody, otázkou možného nevratného narušení
hydrologické rovnováhy prameniště se však
projekt nezabývá. V době, kdy řada pražských
městských částí provádí revitalizaci pramenů či
odstraňuje umělé překryty vodních koryt, hrozí
Ďáblicím znehodnocení prameniště jejich jedi-
ného potoka. Místo, kde by se mělo stavět, je
v současné době polozapomenutým koutem
obce. To však neznamená, že jde o kout bezvý-
znamný, naopak. Dvě nevelké vodní plochy,
místa na nichž pramení Mratínský potok, jsou
ostrůvky života, které spolu s blízkou roztrouše-
nou zelení vytvářejí cennou přírodní niku.

V Ďáblicích máme jistě i jiné dominanty než
skládku či dálnici, které zmiňuje projekt. Více-
podlažní bytovky „Ďáblických rezidencí“ by se
však staly novou dominantou prostoru, který 
až dosud utváří areál zámeckých a hospodář-
ských staveb. Nic nevypovídá o bezohlednosti
a ne kulturnosti současných developerů zřetel-
něji než plán obestavět chátrající, avšak archi-
tektonicky a historicky cenný areál obytnými
domy nepřiměřených rozměrů. Podobně tvrzení,
že zábor orné půdy poslouží naplnění územního
plánu je berličkou, jejímž smyslem je bagateli-
zovat skutečnost, že prakticky 100 % plochy
určené k zastavění je tvořeno kvalitní černo-
 ze mí, na niž se vztahuje I. a II. třída ochrany
půd. 
To, co mnohé z nás nenechává lhostejnými
např. při četbě novin, z nichž se dovídáme
o hrozivém tempu úbytku orné půdy v naší
vlasti, se děje také za našimi humny. Projekt
„Ďáblických rezidencí“ jakoby ztělesňoval
i další ekologický problém, s nímž si naše spo-
lečnost neví rady, totiž problém úbytku a znečiš-
ťování vod. Projekt umísťuje 33 domů do
prostoru, který je součástí prameniště Mratín-
ského potoka, aniž by zvažoval, jaký dopad
může mít hlubinné založení objektů na pod-
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Projekt Ďáblické 
rezidence má zahrnout 
přes 260 nových bytů 
Dne 23. března 2011 odbor ochrany prostředí
magistrátu hl. m. Prahy na internetových strán-
kách zveřejnil informaci o obdržení oznámení
k záměru projektu „Ďáblické rezidence“. 
Hned druhý den (24. března 2011) se v médiích
objevila krátká zpráva o projektu:
Rozsáhlý bytový komplex chystá v pražských
Ďáblicích seskupení irských, izraelských
a tuzemských investorů. Projekt Ďáblické 
rezidence stejnojmenné společnosti zahrnuje
jedenáct domů s téměř 250 byty se čtyřmi 
nadzemními podlažími a 22 řadových dvoj -
podlažních domků.

Developer plánuje zahájit výstavbu už letos
v létě. I když jde o velký projekt, který bývá
v současné době dělen do více etap, podle
záměru má být hotový už do konce roku 2013. 
Podle dokumentace k posouzení vlivu stavby na
životní prostředí je projekt situován ve vzdále-
nosti necelého kilometru od Ďáblické skládky. 

Publikováno 24. 3. 2011 
na www.E15.cz (zkráceno)

S projektem „Ďáblické rezidence“ je možné se
seznámit na adrese www.cenia.cz/eia (pod
kódem PHA768). Dle informace odboru ochrany
prostředí bylo možné se k tomuto projektu
písemně vyjádřit. 
Své připomínky k plánované výstavbě již poslalo
Občanské sdružení pro Ďáblice. V připomínkách
je popsána kumulace negativních jevů na
životní prostředí, které zpracovatel záměru ne -
zvažuje. S textem připomínek je možno se
seznámit na adrese www.osprodablice.cz. 
Nejdůležitější vyjádření směrem k magistrát-
nímu odboru ochrany prostředí by pochopitelně
mělo přijít od vedení naší městské části. 
O projektu již jednaly komise výstavby i komise
životního prostředí a dopravy.

Jan Havrda

Pořiďte si byt u největší 
pražské skládky
Místo pro novou zástavbu nazvanou, jak
už to u takovýchto developerských pro-
jektů bývá, velmi honosně Ďáblické rezi-
dence, nebylo zvoleno příliš vhodně.
Jedná se o území, které je dnes postiženo
množstvím negativních vlivů, které
mohou značně znepříjemnit život nových
obyvatel. 

Oblast plánované výstavby se nalézá pouhých
600 metrů od jihozápadního konce nevábné
ďáblické skládky, na kterou jsou denně přiváženy
tuny nového odpadu. Ukončení skládkování není
bohužel v dohledu, naopak provozovatel i magi-
strát předpokládá její rozšíření na další katastr.
Kopec odpadků ač z části zatravněn tvoří i hlavní
pohledovou dominantu území. 
Nové bytové domy od skládky oddělí pouze
pole – igelitové sáčky a jiný lehký odpad, zalé-
távající často k okraji stávající zástavby, jistě
nalezne útočiště též na nových plotech a trávní-
cích Ďáblické rezidence. Na druhé straně je nej-
významnějším zdrojem emisí, prachu a hluku
teplická dálnice, která se nachází pouze půl
kilometru východně. 
Dálnici od okolí neoddělují od okolního pro-
storu žádné stěny, protihlukové bariéry či valy.
I přes urgence mnohých ďáblických občanů se
s jejich výstavbou zatím nepočítá. A nelze
vyloučit, že v budoucnu se situace ještě
významně zhorší. V případě realizace jižní vari-
anty severního okruhu kolem Prahy zde bude
postavena další dálnice a to pouhý jeden 
kilometr severně od Ďáblických rezidencí. 
Nedosti na tom, při křížení obou dálnic bude
zbudována jedna z největších dálničních křižo-
vatek u nás. Tím bohužel enormní zátěž na
životní prostředí nekončí. Přímo nad severní
částí ďáblického katastru se nalézá letecký kori-
dor. Většina letadel, která míří na ruzyňské
letiště, přelétá právě tudy, a protože se před
přistáním pohybují v nižší letové hladině, 

zatěžuje obyvatele hluk z leteckého provozu.
Nově plánovaná paralelní přistávací dráha by
přivedla letadla ve zvýšeném počtu nejen nad
hlavy obyvatel Ďáblických rezidencí.
Jádrem projektu je celkem jedenáct bytových
domů se čtyřmi nadzemními podlažími. Jedná 
se o fádní utilitární architekturu, jakési „menší
krabicovité paneláky“. Rezidenti se mají na 
co těšit. 

Jan Havrda

Ďáblické rezidence –
rizika projektu
Výstavba obytného souborů s vysokými domy
při severním okraji obce zcela zásadně změní
charakter Ďáblic, které se tak začnou stávat
součástí pásu, který někteří urbanisté označují
jako „příměstskou sídelní kaši“. Ďáblice tak
ztratí ráz historické svébytné obce. Navíc dle
developerů se jedná pouze o první etapu
výstavby. Kromě narušení životního prostředí
a narušení historického centra přinese skokové
zvýšení počtu obyvatel enormní množství prob-
lémů, s kterými se okamžitě začnou potýkat
současní obyvatelé: 

Nedostatečná kapacita školy 
a mateřské školky
Počet obyvatel Ďáblic by se měl zvýšit cca
o čtvrtinu, ale protože se do novostaveb stěhují
převážně mladí lidé a rodiny s dětmi, zvýší se
počet dětí v obci spíše až o jednu třetinu. 

Neřešené zvýšení dopravní zátěže
Navýší se dopravní zátěž na dnes již tak velmi
frekventované Ďáblické ulici.

Narušení historického charakteru obce
Ve zprávě předkladatelů projektu „Ďáblické
rezidence“ je účelově popsáno severní okolí

Malé refugium 
na okraji Ďáblic
Rozpadlý kravín, muldy zarostlé pleve-
lem, líně tekoucí potůček s břehy zaro-
stlými keři, husté pásy rákosin, malý
rybníček. Nevelké území mezi Ďáblicemi
a skládkou, kde většina z nás možná
nikdy nebyla, je přitom jedním z mála
míst v našem okolí, kde se můžeme
setkat s celou řadou zajímavých a chrá-
něných ptačích druhů. Takových, jaké
v okolí naší obce jinde nenajdeme.

Při náhodných návštěvách a kroužkování ptáků
jsme zde v posledních patnáct letech zazname-
nali nečekaně pestré ptačí společenstvo. Zvláště
v zimě loví na břehu rybníka a u potoka volavka
popelavá. Na vodě lze zastihnout kachny
divoké, které zde dokonce hnízdí, pozorovali
jsme slípky zelenonohé. Ojedinělé bylo pod-

zimní pozorování sluky lesní a kalouse ušatého.
Z dravců zde pravidelně loví poštolka obecná
a krahujec obecný, na vyšších stromech a keřích
odpočívá káně lesní. Porosty jsou oblíbeným
úkrytem bažantů. 

A jaké ptáky jsme pozorovali nebo kroužkovali
od jara do podzimu a z nichž mnozí v tomto
území i vyvádějí mláďata? Z těch nejzajímavěj-
ších kukačku, krutihlava, mizející ťuhýky
obecné, konipasy bílé, střízlíka obecného,
početné rákosníky zpěvné, cvrčilku zelenou,
pěnice černohlavé, pokřovní a hnědokřídlé, 
lejsky šedé, rehky domácí, červenky obecné, 
slavíka obecného, kosy a drozdy, sýkory
koňadry, modřinky a lužní, strnady obecné
a rákosní, pěnkavy obecné, zvonky zelené, 
zvonohlíky zahradní, stehlíky obecné, konopky
obecné, špačky a straky. 
Jak asi toto ptačí společenstvo dopadne, když
v jeho těsném sousedství vyroste sídliště o tisíci
obyvatelích? I kdyby sem jen třetina z nich vyrá-
žela na procházky se psy či dětmi, z ojedinělého
nenápadného ptačího území nezbude zhola nic.
Není to škoda?

Martin Smrček
Fotografie z archivu autora

Chycený ťuhýk obecný s kroužkem

Stavby obytného 
komplexu „Ďáblické
rezidence“ mezi 
dálnicí a skládkou
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obytného souboru jako „...areál statku s mo -
rálně a fyzicky dožívajícími objekty“. 
Nejbližším objektem je dodnes využívaná uni-
kátní 145 m dlouhá stodola , která je hodnot-
nou klasicistní budovou mající význam v rámci
historické zástavby jádra obce. 
Zamlčeno je, že historické centrum Ďáblic v těs-
ném sousedství projektované rezidence je od
roku 1991 památkovou zónou. Navíc se zde
nachází kulturní památka: Zámek čp. 30.
Území, které má být zastavěno, se nenalézá
přímo v památkové zóně, ale v jejím bezpro-
středním okolí. Prostředí, v němž se památky
nacházejí, je však neméně cenné, proto je
nutná i ochrana plošná. Předmětem ochrany
v památkových zónách je mimo jiné i panorama
památkových zón s hlavními dominantami
v blízkých a dálkových pohledech. Pro památko-
vou zónu Staré Ďáblice je stanoven v rámci
urbanistických kritérií tento režim ochrany
(výběr):
1. Působení zámeckého areálu č.p. 30 jako
lokální dominanty bude respektováno při všech
úpravách a změnách. 
2. Zahrady a dvory budou zachovány jako
nedílná součást bývalých zemědělských 
usedlostí a nebudou zastavovány. 
3.Terénní úpravy budou malého rozsahu
a nebudou výrazně měnit členitost a plasticitu
lokality vzniklou historickým vývojem.

Realizací „Rezidence Ďáblice“ by došlo ke 
změnám:
1. Dominantou prostoru by se staly čtyřpodlažní
novostavby „Ďáblické rezidence“
2. Došlo by k zastavění polí v místech bývalé
zahrady a sadu hospodářského dvora křížovnic-
kého statku.
3. Došlo by k terénním úpravám a částečně
patrně i změně reliéfu. 

Ohrožení prameniště Mratínského
potoka – narušení ekologické stability území. 
Na historických mapách je přímo v místech plá-
novaných domů znázorněna drobná vodoteč,
která odváděla vodu ze severovýchodních svahů
Ládví. Plánovanou výstavbou rozsáhlých pod-
zemních prostor, které vzniknou propojením
garáží vždy pod více bytovými domy dojde
k ovlivnění proudění podzemní vody. Podzemní
voda v prameništi je zadržována zdejším nepro-
pustným jílovým podložím. Jakékoliv stavební
zásahy v místech, kde vrty ověřená hladiny
spodní vody je okolo jednoho metru, negativně
změní hydrologický režim pramenné pánve
Mratínského potoka. 
Závěrem je nutno konstatovat, že zájmy develo-
perských společností a zájmy obcí nemívají spo-
lečný průsečík. A nejinak je tomu i u projektu
obytného souboru honosně nazvaného „rezi-
dence“. Je zřejmé, že realizace tohoto staveb-
ního záměru, v nyní předložené podobě, by
negativně ovlivnila budoucnost obce.

Jan Havrda

Životní prostor naší městské části
Vážení obyvatelé Ďáblic, v krátkosti bych se chtěla podělit o pár
postřehů a námětů na zlepšení životního prostoru naší čtvrti. 
K napsání tohoto příspěvku mě přiměly dotazy některých občanů
a v minulosti otištěné příspěvky ve Zpravodaji i vlastní znalost 
současné situace na území Ďáblic. 

Životní prostor je téměř ve všech částech území České republiky, tedy i v Ďáblicích, výsledkem
činnosti člověka, výsledkem rozhodnutí správců a uživatelů území, tedy každého z nás. Záleží
proto na každém, jakou měrou přispějeme k příznivému a kvalitnímu životnímu prostoru, ve 
kterém žijeme, pracujeme, či relaxujeme. V dnešní době má každý občan právo poukázat na 
kterýkoli problém, který je podle jeho názoru třeba řešit, má právo vyjádřit svůj názor na věc, 
má právo vznést podnět ke změně, vedoucí ke zlepšení nějaké situace. Na druhé straně nese 
ale i každý z nás spoluodpovědnost za stav a budoucí vývoj území. 

Jak se můžeme sami zapojit 
Abych se dostala z teoretické úrovně k té praktické, uvedu několik příkladů, které by vás mohly
motivovat ke změně přístupu a zvyků. Většina místních občanů, alespoň podle mé zkušenosti,
má zájem o spolupráci na tvorbě a udržování příjemného a bezpečného veřejného prostoru.
Svědčí o tom například údržba zelených pásů před rodinnými domy, které ve většině případů 
vlastníkům nemovitostí nepatří, svědčí o tom ochota uklízet sníh z chodníků a autobusových
zastávek v zimním období atd. 
Nejvíce z tohoto pohledu ale trpí společné veřejné prostory, které nejsou v bezprostředním okolí
rodinných či bytových domů a které jsou tedy mnohdy považovány za území nikoho, kde je
dovoleno vše. V těchto místech se bohužel i v naší městské části opakovaně hromadí odpadky,
území znečišťují nevychovaní majitelé psů, kuřáci a jejich odhozené nedopalky cigaret, estetic-
kou hodnotu snižuje rostoucí plevel. 
Přestože vše zmíněné lze jednoduše řešit tím, že se budeme (stejně jako na svých zahrádkách)
snažit o udržení pořádku. Odpadky budeme vyhazovat do košů, na procházku se svými psy
budeme chodit vybaveni dostatečným počtem sáčků, kuřáci se nad sebou (obzvlášť na autobu-
sových zastávkách) zamyslí a nedopalek nepohodí na zem atd. Pokud to vše bude fungovat ve
spolupráci s najatou úklidovou firmou, která zajistí dostatečné množství často vyprazdňovaných
košů a adekvátní údržbu veřejné zeleně, bude nám tu všem lépe. 
Vám, kteří již dnes přispíváte ke kvalitě veřejných prostorů Ďáblic, patří velký dík a vy, kteří jste
doteď tak nečinili, vyzývám ke spolupráci. Uvědoměním a realizovanou změnou v chování při-
spějeme ke zlepšení prostoru, ušetříme radnici finance vynaložené na úklidovou firmu a zpříjem-
níme tím sobě i ostatním život. 

V souvislosti s výše uvedeným navrhuji zorganizovat úklidovou akci, ke které budou občané MČ
přizváni, vč. starších školních žáků, místní policie, dobrovolných hasičů, fotbalistů... Akce by
mohla proběhnout některé sobotní květnové dopoledne, lidé by si donesli rukavice, popř. nářadí.
Pytle na tříděný odpad by zajistila radnice. Informace o akci by byla zveřejněna v Ďáblickém
zpravodaji. To vše za předpokladu souhlasu vedení MČ a spolupráce referátu Životního prostředí
radnice. A za předpokladu, že budou v předstihu vytipovány lokality, na nichž je situace třeba
řešit nejakutněji.

Lenka Stroblová, Komise životního prostředí a dopravy
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Hvězdárna Ďáblice 
zal. 1956
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, tel.: 283 910 644 
e-mail: hvězdárna.dablice@centrum.cz, 
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program na květen 2011 
Otevírací doba: 
pondělí 13.30–15.30 hod., 18–21 hod., čtvrtek 13.30–15.30 hod., 
20.30–22.30 hod., neděle14–16 hod. 

Přednášky astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hod. 
16. 5. Mgr. Antonín Vítek, CSc.: Mezinárodní kosmická stanice ISS
a lety raketoplánů 2010/2011.
23. 5. Mgr. Jiřina Pokorná: Portugalsko – nejzápadnější země kontinen-
tální Evropy.

Filmové večery s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hod. 
2. 5. APOLLO 12, APOLLO 14.
9. 5. APOLLO 15, APOLLO 16.
30. 5. Hledání harmonie světa, Počasí a atmosféra.

Pozorování oblohy dalekohledy:
pondělí 13.30–15.30 hod., čtvrtek 13.30–15.30 hod., 
20.30–22.30 hod., neděle 14.00–16.00. Přístupné bez objednání. 
Denní obloha: slunce – povrch se skvrnami 
Venuše – za dobrých podmínek
Noční obloha: měsíc – 5. 5. do 17. 5. nejlépe okolo 10. 5.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý květen
Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů 
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) se koná promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového
vybavení hvězdárny. 

Hromadné návštěvy:
vždy ve čtvrtek 16–17 hod. mohou hvězdárnu navštívit 
předem objednané skupiny návštěvníků 
(5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy). 
Program: pozorování Slunce, Venuše nebo promítání filmů spojené 
s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

Školní pořady:
v pondělí, úterý, ve středu, čtvrtek a v pátek v 8.30 a 10.30 hod. 
pro předem objednané školní výpravy. 
Vstupné: 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma. 
Bližší informace a objednávky na tel. 283 910 644. 

Pohádky pro nejmenší a další školní pořady je možné si objednat 
i individuálně na č. 283 910 644 v pracovní dny 
v časovém termínu dle dohody. 

Vstupné: 
na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež, důchodci 25 Kč
filmové večery, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež, důchodci 30 Kč

Doprava:
z konečné MHD sídliště Ďáblice (autobus 136, tramvaje 10 a 17) – 
10 min. pěšky. Zastávka Ďáblický hřbitov nebo Květnová, 
autobus (od metra C Ládví) 103, 345, 368 – 5 min. pěšky.
Zastávka U spojů, autobus 202 – 10 min. pěšky. 

Vítání ptačího zpěvu
Všechny milovníky přírody zveme na vycházku u příležitosti
mezinárodní akce s názvem Dawn Chorus Day – 
Vítání ptačího zpěvu.

Termín: Sobota 7. května 2011
Průvodci: RNDr. Martin Smrček, Ing. Martin Smola, členové ČSO
Sraz zájemců: v 7 hodin před dáblickou radnicí
(předpokládaný konce akce v 11 hodin).
Sebou: kromě dobré nálady stačí – kdo má – dalekohled, 
případně fotoaparát 
Raději nebrat psy protože ke sledování ptáků budeme potřebovat klid. 
Malé děti necháme na střízlivém zvážení každého zájemce. 

Poslední letní dílnička
PRÁZDNINY ČEKAJÍ
Chystáme malování na trička, letní šátečky, 
ubrusy na zahradní stůl, práce s pískem 
a výrobu lodiček...

V sobotu 4. června od 10 do 15 hodin
v prostoru Mateřského centra Ďáblice.

TĚŠÍM SE NA SETKÁNÍ S VÁMI Monika a Helenka.

SK Ďáblice 
Nabízíme možnost zahrát si fotbal na novém hřišti 
s umělým povrchem
l Umělý povrch třetí generace 

(kryje více jak polovinu velkého fotbalového hřiště),
l osvětlení pro večerní hraní,
l volné termíny i o víkendu,
l šatny k dispozici,
l občerstvení v rekonstruované klubovně.
Kontaktujete správce areálu na telefonu 608 523 167, 
připravíme pro Vás individuální nabídku.

Rekonstruovaná klubovna SK Ďáblice vás zve k příjemnému
posezení každý den v době od 13 do 22 hodin. 
Můžete sledovat televizní přenosy z celé řady sportovních
kanálů na LCD televizoru nebo si zahrát elektronické šipky. 

Kalendárium

28. dubna – 1. června
Malujeme svět, v němž 
můžeme společně žít

3. května – příprava na Den matek 
pod vedením zkušené floristky, v Obecním domě

7. května – Vítání ptačího zpěvu

22. května – Ensemble Hipocondria – koncert barokní hudby 

24. května – Tradiční jarní výlet seniorů

27. května – Noc kostelů v modlitebně Církve československé 
husitské, v kostele U Jákobova žebříku a kostele sv. Terezie 
od Dítěte Ježíše v Kobylisích, v kostele Stětí sv. Jana Křtitele 
v Dolních Chabrech

1. června – Soutěžní odpoledne a Den otevřených dveří 
Sboru dobrovolných hasičů

4. června – Dětský sportovní den na fotbalovém hřišti SK Ďáblice

4. června – Poslední letní dílnička Mateřského centra

19. června – Volejbalový turnaj (pořádá Sportovní komise)
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Řádková inzerce
l Čtyřčlenná rodina hledá byt, příp. domek 
v Ďáblicích, nebo blízkém okolí (do osobního
vlastnictví). Tel.: 607 659 773. 

l Hledám pravidelnou práci na 5 hodin týdně,
zastanu všechny práce v domácnosti. 
Jsem šikovná a spolehlivá – doporučení dodám.
Děkuji. Tel.: 724 744 970, 284 689 190. 

Jsme Vám blízko...
Realitní kanceláfi 

a správa nemovitostí ëáblice

Na Terase 5, 
tel.: 283 910 917, 

605 437 305, 
776 259 557, 

e-mail: 
info@realitydablice.cz

...a nabízíme
vysokou profesionalitu, 

serióznost a spolehlivost.

SK Ďáblice pořádá pro holky a kluky
míčový kemp zaměřený na fotbal, tenis
a zábavnou výuku základů němčiny.  
Kemp je určen dětem od 5 do 13 let. 

Program bude probíhat ve sportovním areálu 
SK Ďáblice – Kokořínská 400/32, Praha 8. 

Termín konání:

1. turnus: 18.–22. července 2011
2. turnus: 25.–29. července 2011
Kemp trvá od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin.

Svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim jsou zajištěny.
Cena kempu 2 500 Kč za dítě na týden.

O děti se bude starat odborný tým trenérů a aktivních hráčů.
Vedoucí kempu: Michal Mošnička a Jan Němec.

Kontakt: nemec@protetika.cz, mobilní tel.: 603 267 237
www.veselemice.skdablice.eu

Oficiální míče kempu 

Masáže Ďáblice
Záda + šíje 200 Kč, masáže medové,
baňkové, lávovými kameny, rašelinový
zábal, parafín na ruce. Nabízíme 
dárkové poukazy. Nápoj v ceně. 
Tel.: 777 763 605

Čáma-spol. a.s.
U Parkánu 28 (areály bývalých JZD), Praha 8-Ďáblice

nabízí své služby:
sběrné suroviny (železné a neželezné kovy, papír)
prodej mulčovací kůry
prodej písku, štěrku, kačírku
odvoz suti, odpadu
zajistíme betonové, maltové směsy
demontáž menších technologických celků

Kontakt: 602 284 298, 283 910 864, www.cama-spol.cz
Provozní doba: PONDĚLÍ – ČTVRTEK 7–17 hodin, PÁTEK 7–12 hodin, SOBOTA 8–12 hodin
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